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Yol-kaldırım-park, içmesuyu, kanalizasyon, arıtma tesisleri, çöplerin toplanması
ve değerlendirilerek yok edilmesi, belediyelerin geleneksel görevleridir. Günü-

müzdeyse herbiri birer sanayi dalı haline gelmiş bulunuyor. Teknik planlama ve mü-
hendislik bilgisi gerektiren bu işler, yapım aşamasında iş makinelerine, boru ve sayaç-
larla mekanik aksam satın alımları yapmayı gerektiriyor. Bu malzemeyi almak, bele-
diyeleri yalnızca yerel sanayiciye değil bölgesel, ulusal, yabancı sanayi dünyasına müş-
teri haline getiriyor. İşin yapılmasıysa, belediyeleri yine yalnızca yerel değil her ölçek-
ten yüklenici şirketlerle, danışmanlarla, kontrolörlerle yüzyüze getiriyor. Yerel altyapı
yatırımlarının ihtiyacı belirlemek, teknoloji seçmek, gerekli finansmanı sağlamak, işi
yapmak, her şey tamamlandığında da tesisi işletmek... gibi teknik boyutlarına ek ola-
rak, belediyelerin ellerindeki kaynağın kimlere nasıl dağıtılacağı gibi toplumsal-yönet-
sel boyutları da var. Halkın "mahalli müşterek ihtiyaçları"nı oluşturan yerel altyapı
yatırımları bu özellikleri nedeniyle "sosyal-teknik" işler arasında yer alıyor. Ülkede
yaşayan herkesin sağlıklı bir kentsel ve kırsal yerleşmede yaşama hakkının gerekleri-
ni karşılamak devletin anayasal görevlerinden biridir. O yüzden de bu sosyal-teknik iş-
ler, aynı zamanda siyasal nitelikli işler arasında yer alır.

Yerel altyapı işleri, 1945 yılından bu yana İller Bankası adlı kamu kuruluşu tarafın-
dan planlanmış, yönetilmiş, geliştirilmiştir. Günümüzde, 2006 yılında, tam yirmi yıl-
dan bu yana yapılmaya çalışılan bir şey, yasa taslağı konusu haline getirilerek yapıl-
maya çalışılıyor. İller Bankası, yerel altyapı yatırımlarının planlaması, finansmanı ve
yapımından çekilecek şekilde değiştiriliyor. Daha doğrusu İller Bankası ortadan kaldı-
rılmak isteniyor. Bu sayımızı İller Bankası’nı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara
ayırdık. 

Memleket Mevzuat, İller Bankası’nı hedef alan taslağın yasama sürecine girmemesi-
ni talep ediyor. İller Bankası’nın ortadan kaldırılmak bir yana, güçlendirilerek gelişti-
rilmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Bunu, herhangi bir kurumu savunmak olarak
değil, ülkemizin ve halkımızın temel çıkarlarını savunmak olarak görüyor.

İller Bankası’nın eleştirilebilecek yönleri, uygulamaları, yetersizlikleri olabilir. Ba-
zı belediyeler bu kurumdan pek şikayetçi olabilir. Bunların kimileri muhtemelen

çok da haklı şikayetlerdir. Ama hiç kimse, kolunda çıban çıktı diye kolunu kesip atmı-
yor ya da kendi varlığına kastetmiyor. İller Bankası için hazırlanan Taslak, bu tür şi-
kayetleri gidermek için çıkarılmış değil. Bütün deneyimi, birikimi, olanaklarıyla bütün
bir kurumu ortadan kaldırmak için çıkarılmış bulunuyor.

İller Bankası’nı değiştiren Taslak yasama sürecine ve yürürlüğe girerse, yerel altya-
pı yatırımlarının finansmanı doğrudan doğruya yabancı banka ve özel piyasalara terk
edilmiş olacak. Yabancı para satıcıları, belediyeleri yatırımları yapmak ve malzeme al-
mak için çeşitli yollarla işbirliği içinde oldukları yabancı şirketlerle çalışmaya zorlaya-
caklar. Para satanlarla mal satıcıları ve müteahhit şirketler, yapılacak tesislerin işlet-
mesini özelleştirme şartları getirecekler. Özelleştirme şartları içinde ipotek, haciz,
uluslararası tahkim koşulları yer alacak.  Kısacası belediyeler ulusal bütçeden koparı-
lıp piyasalara bağlanacak... Tek tek yerleşmelerde Osmanlı döneminin kentsel imtiyaz-
ları çığ gibi yeniden yayılacak; halk en temel kamu hizmetlerini "parasını ödeme şar-
tıyla satın alarak" kullanabilir hale gelecek. Ne Türkiye’nin ne de gelir dağılımı ada-
letsizliği içindeki halkın buna tahammülü vardır.

Memleket Mevzuat’ın ondördüncü sayısı bu soruna dikkat çekiyor; belediyeleri
ortağı oldukları İller Bankası’na sahip olmaya çağırıyor.

YAYED
Memleket Yayınları
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YAYED

16. Maddede İller Bankası Gerçeği

İller Bankası’nın yapısını ve işlevlerini
değiştiren bir yasa taslağı hazırlandı. Tas-
lağın 2006-2007 yasama yılında TBMM
gündemine gireceği açıklandı. İlgililer, ya-
sa taslağı lehine kamuoyu oluşturmak üze-
re, Temmuz 2006 boyunca günlük gazete-
lere bolca haber malzemesi üretti. 

YAYED, sözkonusu yasa taslağının yal-
nızca bir kurumda değişiklik olmadığını,
tersine, bu değişikliğin ülkenin tüm yerel
altyapı finansmanı ve yatırımcılığı sistemi-
nin değiştirilmesi olduğunu saptadı. 

Yerel yatırımcılığın mali ve teknik bo-
yutlarda yönetimi, ulusal çapta ve temel ni-
telikte bir politika sorunudur. Dahası, gü-
nümüzde bu sorun bölgesel ve “küresel”
boyutludur. Bu nedenle, kamuoyunun so-
runun tüm boyutlarını görmeyi sağlayan
doğru bilgiyle donatılması önemlidir. Aşa-
ğıdaki 16 madde İller Bankası yasa taslağı
biçiminde çıkan sorunun gerçek anlamını
ortaya koymaktadır.
1. İller Bankası 1945 yılında kuruldu. Or-

takları ve sahipleri yerel yönetimler
olan banka, yerel yönetimlere kamu
kredisi açmanın yanı sıra altyapı proje-
leri geliştirip kimi zaman bunları bizzat
yaptı ya da ihaleyle yaptırdı. 1981 yılı-
na kadar elektrik alanında da çalıştı; ku-
rulduğundan günümüze harita-şehir pla-
nı, içmesuyu, kanalizasyon başta olmak
üzere yerel altyapı alanında uzmanlaştı. 

2. Yatırımların kaynağı, 1947’den itibaren
Belediyeler Fonundan karşılandı. Bu
Fon, asıl olarak genel bütçe vergi gelir-
lerinin %3’ü ayrılarak oluşturuldu.
Tüm belediyelere %6 gibi bir oran ayrı-
lırken, İller Bankası emrine verilen % 3
çok önemli bir tutardı. 

3 . Banka yatırımları Devlet Planlama Te ş-
kiları’nın ulusal çapta tüm kamu ku-
rumlarının yatırımlarını içeren yıllık ya-
tırım programlarına alınarak yürütüldü. 

4. İller Bankası, Avrupa kent bayındırlığı
deneyiminden yararlanarak kurulmuş,
Türkiye koşullarına özgü bir çalışma
düzenine kavuşturulmuştu. Bu tip yapı-
lar, Avrupa’da 1816’dan başlayarak ku-
rulmuş ve büyümüştü. 

5. Avrupa’nın, Belçika’nın ve Fransa’nın

“ Yerel Kredi Sandığı” adını taşıyan
benzeri kuruluşları, 1990’lı yıllarda
“kamu bankacılığı” yapmak üzere yeni-
den yapılandırıldılar. Fransa-Belçika
sandıkları birleştiler ve Dexia adını al-
dılar. Dexia, özel uluslararası banka
olarak “kamu bankacılığı” yapıyor.
Merkezi yönetimlerin ve özellikle de
yerel yönetimlerin kredi isteklerini özel
bankacılık esprisi içinde karşılayan bu
yeni yapı, kendini Avrupa kökenli küre-
sel banka olarak tanıtıyor. Birleşme Av-
rupa içi de kalmıyor, Amerikan kurum-
larını da satın alıp büyüyor.

6 . Dexia, Denizbank’ı satın alarak büyü-
mesini sürdürüyor. Denizbank 1930’lu
yıllarda kurulmuş bir kamu bankasıydı;
özelleştirildi; 1998’de Zorlu Grubu tara-
fından alındı. Zorlu, Tarişbank’ı da al-
mıştı. İki yapıyı Denizbank adı altında
birleştirmişti. Hisselerinin %25’ini hal-
ka açmıştı; elindeki %75’i Haziran 2006
sonunda Dexia adlı yabancı bankaya sat-
tığını açıkladı. 

7. Yerel kredi sistemi ve yerel yatırımcılık
alanı İller Bankası’nın uzmanlık alanıdır.
Hazırlanan bir yasa tasarısı bu uzman ku-
rumu ortadan kaldırıyor. Doğal olarak
alan, Dexia adlı yabancı – özel – tekel’in
eline geçmeye hazır hale getiriliyor. 

8 . Dexia Türkiye’yi Ortadoğu ve Ortaasya
ülkelerinde yürütülen “yeni ortadoğu
planı”nın gereklerini yerine getirmek
için çalışacağı bir alan olarak görüyor.
Yerel kredi sistemi, böylece T ü r k i y e ’ n i n
bölgesel çıkarlarını yönlendirmede söz
sahibi olmaya istekli, niyetli, hatta bun-
da ısrarlı yeni bir “aktör”ün belirdiği bir

Yerel
yat›r›mc›l›¤›n
mali ve teknik
boyutlarda 
yönetimi, ulusal
çapta ve temel
nitelikte bir politi-
ka sorunudur.
Dahas›,
günümüzde bu
sorun bölgesel
ve “küresel” 
boyutludur.



YAYED - memleket mevzuat - A¤ustos 2006/II-14

4

konu olma özelliği taşıyor. 
9. Çeyrek yüzyıldır “devlet kötü iş görür; çünkü te-

keldir; rekabet tanımaz” deniyor ve özelleştirme-
lerle işlerin çok iyi görüleceği çünkü rekabet or-
tamı yaratılacağı ileri sürülüyor. Oysa, bir kamu
tekeli olan İller Bankası ortadan kaldırılırken, ye-
rini başka bir tekel alıyor. Üstelik bu tekel özel
bir tekel; üstelik bu tekel yabancı bir tekeldir.

10.Türkiye’ye Dexia girerken İller Bankası’nın tas-
fiye edilmesi, Dünya Bankası öncülüğünde ger-
çekleştiriliyor. Dünya Bankası 300 milyon dolar-
lık kredi karşılığında, bu krediyi İller Bankası’na
kullandırarak, kurumu –İller Bankası’nı kendine
İller Bankası’na öldürtüyor.

11. İller Bankası’nın kaldırılması, yerel yatırım ve
kredi alanında “devlet tekeli sistemi”nin kaldırıl -
ması ve aynı anda “yabancı – özel – tekelci bir
sistem” kurulması demektir.

12.İller Bankası’nın sahibi ve ortakları yerel yöne-
timlerdir. Hazırlanan yasa tasarısı, ortakların or-
taklıklarına son veriyor. Ama bunun için ortakla-
ra herhangi bir şey sormuyor; ortakların bu yeni
yapıyı kabul edip etmeyeceklerine ilişkin hiçbir
kaygı taşımıyor. Oysa böyle bir değişikliği ortak-
lara, yerel yönetimlere sormadan yapmak, ne
devlet ciddiyetiyle ne de yerel demokrasi değer-
leriyle bağdaşıyor.

13.Yasa taslağı, İller Bankası’nın “banka” olarak ça-
lışmasını öngörüyor. Daha açık deyişle, bugün
olduğu gibi, ne kadar borcu olursa olsun, beledi-
yelerin devletten aldıkları payların ençok
%40’ının kesilmesini öngören siyasal düzenle-
meler yapılamayacaktır.

Banka Genel Müdürü Hidayet Atasoy bu durumu şu
açıklıkta dile getiriyor: 

“... belediyeler bankanın hissedarı olmayacak. Bu
nedenle belediyeler, artık bütçe gelirlerinin yüz-
de 5'ini İller Bankası'na aktarmayacak. Bankanın
sahibi Hazine olacak ve sermayesi de artık bura-
dan sağlanacak. Bu çerçevede belediyelere kredi
verirken 'çok daha gerçekçi bir kredilendirme ve
ödeme planı'' hazırlanacak... Bankacılık kuralı
ne ise o olacak. Bir belediye kredi alabiliyorsa
alacak, alamıyorsa alamayacak''

1 4 .Taslak, İller Bankası’nın siyasetten arındırıla-
cağını savunuyor. Siyasetten arındırmadan an-
laşılan “bir belediye kredi alabilirse alır, ala -
mazsa alamaz” deyişinde saklı olan fikirdir.
Yoksa, hukuk devletinde kabul edilemeyecek
olan şey, iktidar partisinden olana çok ve kolay-
ca kredi verirken muhalefetten olana kredi ve-
rilmemesi, kayırmacılık yapılıp korunan bele-
diyenin alması, diğerlerinin mağdur edilmesi
d e ğ i l d i r. Bu tip uygulamalar, “siyasetin etki-
si”nden doğan uygulamalar değildir; bunlar yoz
ve hukuksuz siyaset ve idarelerin uygulamaları-

d ı r. “Siyasetin etkisinin ortadan kaldırılması”
bu tür uygulamaların sona erdirilmesi değildir.
Kamuoyunun bu konuyu açık seçik görmesi bü-
yük önem taşır. 

15.Taslak, İller Bankası’nı bir “kamu kurumu değil”
bir “banka” olarak kurmayı hedeflemektedir. Bu
“banka”, bankacılık kuralı ne ise o olacak” bir
bankadır. Bankacılık kuralı, alacağını almak için
borçlunun “halk sağlığı”, “toplum refahı”, “kamu
görevi” zorunluluklarına körleşmektir; her du-
rumda “alacağın tahsili”ne odaklanmaktır. Bunun
için borçlunun gelir ve varlıkları üzerinde haciz,
ipotek, iflas gibi ticari mekanizmaların işletilebi-
leceği bir ortam kurulması şarttır. İller Bankası,
aynı Dexia gibi, aynı IMF gibi, alacağına şahin
bir banka haline getirilmektedir. Oysa ülkemizde
“bankacılık kuralı gereğince” kaynak yaratmaya
değil, “kamu hizmetleri kuralı gereğince” kaynak
yaratmaya ihtiyaç vardır. Kamu kuruluşu, önceli-
ği kamu hizmeti olan kuruluştur. Halkın ihtiyaç-
larına göre kaynak yaratmak üzere kurulur, tüm
diğer kuruluşları –bankaları, şirketleri, alacaklı-
ları, vb... – bu amaç doğrultusunda yönlendirmek
yetkisiyle davranır. Bu gerçeği unutan kişilerin,
kamu kuruluşlarını “banka yapmak” için uğraş-
mak yerine, halihazırda var olan ve “banka kura-
lı neyse o” diye çalışan yerlerde çalışmayı düşün-
meleri daha uygun olur.

1 6 .Taslak, İller Bankası’nda günümüzde çalışan
3.000’i aşkın kamu görevlisini işinden edecektir.
Yıllardır birikmiş kredi ve yatırımcılık deneyi-
mi, bu personelin dağıtılmasıyla birlikte yok edi-
l e c e k t i r. İller Bankası genel müdürü, kurumda
“bankacılar çalışacak” diyor. Böylece yerel yö-
netimlerin sorunlarını, ihtiyaçlarını uzaktan ya-
kından bilmeyen bu “yeni bankacı personel”le,
Cumhuriyet’in en önemli kurumunu tarihe göm-
meyi hedefliyor. Son yirmibeş yıldan bu yana
yapılan her satışta, her elden çıkarmada, her tas-
fiyede olduğu gibi, yine yetişmiş işgücünün ka-
zanılmış hakları, Cumhuriyet’in temel değerle-
riyle birlikte yok ediliyor.

YAYED, 
√ Belediyelerin sahibi ve ortağı olduğu bu kurum-

dan sürülmelerinin kabul edilemeyeceğine,
√ Yerel yönetim dünyasının kendi kurumuna sahip

çıkma hakkı olduğuna,
√ Yerel demokrasinin yaşatılabilmesi için ilgili ida-

relerin bu sürece müdahale etmeleri nin görevle-
ri olduğuna 

inanmaktadır. Bu müdahale, hem yerel demokrasinin
hem ülke bağımsızlığı ve egemenliğinin savunul-
ması demektir. Bu nedenle İller Bankası’nın yaban-
cı-özel-tekelci bir sistem için tasfiyesine karşı çık-
mak, yurttaşlık görevimizdir.
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İller Bankası, kurulduğu 1945 yılından
beri Türkiye’de yerel yatırımları kamu
kaynaklarıyla finanse etmek, iştirakleri
aracılığıyla yatırımlarda kullanılacak başlı-
ca malzemenin yurt içinde üretimini ve alt-
yapının kamu mekanizması içinde yöneti-
mini sağlamak işlevlerini görmüştür. Yeni
sağcı uyarlama politikaları, bu yapıyı de-
ğiştirmek için 1980’lerden itibaren hareke-
te geçmiştir.

1984 yılında çıkarılan Büyükşehir Bele-
diyeleri Yasası ile bu belediyelerin yatırım-
ları tümüyle Banka alanının dışına çıkarıl-
mış ve söz konusu belediyeler de özellikle
dış borçlanma yoluna gitmiştir. Yine aynı
yıl, merkezin tekelinde bulunan ihaleye
çıkma yetkisi bölge müdürlüklerine de ve-
rilerek Banka’nın yerelleşmesi sağlanmış-
tır. 1990’da ise, Hazine Dış Ticaret Müste-
şarlığınca alınan karar doğrultusunda,

1960’dan beri kendisine KİT statüsü ka-
zandıran hukuksal özelliklerden soyularak
bir kalkınma ve yatırım bankasına dönüş-
türülmüştür. Ayrıca, belediyelerin yatırım-
larını finanse etmenin başlıca kaynağı olan
Belediyeler Fonu IMF isteği doğrultusun-
da 1993’ten itibaren kısılıp nihayet 2001
yılı sonunda ortadan kaldırılarak Ban-
ka’nın yatırım alanından kısmen geri çekil-
mesi sağlanmıştır.1 Günümüzde ise İller
Bankası’nın merkezi yönetimden koparıla-
rak bir anonim şirket şeklinde yapılandırıl-
masına yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde
sürdürülmektedir.

Bu çalışmada, İller Bankası’nın yeniden
yapılandırılmasını içeren kamu politikası
uygulama araçları incelenerek İlbank
A.Ş.’ye giden süreç açıklanmaya çalışıl-
mıştır.

YENİDEN YA P I L A N D I R M A Ö N E-
RİLERİNİN GELİŞİMİ

Bankanın yeniden yapılandırılması ge-
rektiğini belirten ilk rapor OECD’nin 1961
yılındaki “İktisadi Devlet Te ş e k k ü l l e r i ”
hakkındaki raporudur. Söz konusu raporda,
bankanın hissedarları olan ortak idarelerin
banka yönetiminde söz sahibi olmamaları-
nın ve bankanın şube açmamasının bir
noksanlık olduğu, bankanın inşaat işlerin-
de verimli çalışmadığı ve siyasi baskılar-
dan etkilendiğinden yakınılmış ve banka-
nın kuruluş amaçları doğrultusunda banka-
cılık işlemleri üzerinde uzmanlaşması ge-
rektiği, kısa zamanda teknik personel kad-
rosunu tasfiye ederek yalnızca finanse edi-
lecek hizmetler konusunda bilgi verebile-
cek birkaç mühendis bulundurulması ve
özerk bir yapıya kavuşturulması gereklili-
ğinden bahsedilmiştir.2

1 GÜLER. Birgül, Yeni Sağcı Yerel Yönetim Reformu. www.evrenselbasim.com (Erişim Tarihi; 25.5.2006), GÜLER,
Birgül, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, 1996, syf.146-147. 
2 SÜLÜN, Mehmet. Ye re/ Yönetim Bankacılığı Bağlamında İller Bankası, Kaymakamlık Tezi, Kasım 
2002, syf. 29. 
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Yeniden yapılandırma ile ilgili bir diğer
rapor, IBRD’den (Dünya Bankası’ndan)
sağlanan finansman ile yapılan Çukurova
Kentsel Gelişme Projesi ile ilgili olarak ha-
zırlanan rapordur. Bu bağlamda, İller Ban-
kası ile ilgili gelecekteki hedeflerden biri
“yerel yönetimler için gerçek bir kalkınma
bankası haline gelmek” olarak belirlenmiş-
tir. Bankanın gelecekteki ilişkileri arasında
ise; belediyeler ve uluslar arası kredi kuru-
luşları arasında mali konularda aracılık,
sermaye piyasası işlemlerine katılma ve
belediyeler için borçlanma araçları yaratan
bir sermaye kuruluşu olmak gibi önerilere
yer verilmiştir.3

1992 yılında ise Bayındırlık ve İskan Ba-
kanlığı’nın talebi üzerine TODAİE tarafın-
dan bir araştırma yapılmıştır. Buna göre,
yerel yönetim bankası olan İller Banka-
sı’nın yeniden yapılandırılması ortak idare
olan yerel yönetimlerin gerek mali gerekse
idari açıdan özerkliğinin sağlanmasına
bağlıdır. Raporda, bankanın teknik hizmet
sunumunun devamının gerekliliğine işaret
edilmiş ancak teknik gücü belli bir seviye-
nin üzerindeki belediyelere yatırımlarını
yürütme yetkisi vermenin mümkün oldu-
ğundan bahsedilmiştir.

Yine 1992 yılında hazırlanan bir başka
rapor ise Dünya Bankası’nın “Yerel Yöne-
timlere Mali Aracılık İçin Seçenekler Ra-
poru”dur. Rapora göre, belirlenmesi gere-
ken ilk husus Banka’nın bir Mahalli Fi-
nansman Kurumu’na dönüştürülüp dönüş-
türülemeyeceğidir ki eğer dönüştürülürse
Banka mahalli idareler için etkin bir kal-
kınma kurumu haline gelecektir. Rapora
göre, uzun vadede yapılması gereken özel
sektörün bu alanda rol üstlenmesini sağla-
mak olmalıdır.4

1993 yılında da T.C. Başbakanlık To p l u
Konut İdaresi Başkanlığı ile Uluslararası
Yerel Yönetimler Birliği Doğu Akdeniz ve
Orta Doğu Bölge Teşkilatı “Karşılaştırma-
lı Yerel Yönetim Bankacılığı A r a ş t ı r m a-
sı”nı yayınlamışlardır. Bu araştırmada, İl-
ler Bankası’nın çağdaş bir yerel yönetim
bankası haline getirilmesinin yerel yöne-
tim birimlerinin özerk kılınması ile ger-
çekleşebileceği belirtilmiş ve yeniden ya-
pılandırma için 3 seçenek önerilmiştir.
Bunlar; İller Bankası’nın çağdaş bir yerel

yönetim bankasına dönüştürülmesi, Ye r e l
Yönetim Kalkınma Fonu kurulması ve ye-
rel yönetimler için yeni bir banka kurula-
rak İller Bankası’nın yerel yönetimlere
proje ve mühendislik hizmetleri, teknik
hizmetleri bedel karşılığı sağlayan bir ku-
ruluş haline getirilmesidir. Raporda bu se-
çeneklerden en uygun olanının üçüncüsü
olduğu savunulmaktadır. Buna göre, bele-
diyeler için yeni bir banka kurulacak, ban-
kanın proje ve mühendislik hizmetlerini
yürütebilmesi için yetki, görev ve sorum-
luluk açısından geliştirilmesi gerekecek ve
banka özel şirketler ile rekabet halinde,
hizmetlerini ticari esaslara göre fiyatlandı-
rarak sunacaktır.

Ekim 2002 tarihinde Dünya Bankası ta-
rafından hazırlanan “Türkiye Belediye
Sektörü İncelemesi” adlı rapor da İller
Bankası’na ve Banka’nın yeniden yapılan-
dırılmasına oldukça geniş yer vermesi açı-
sından dikkat çekicidir. Söz konusu rapor-
da, Banka’nın mevcut sorumluluk ve faali-
yetlerinin belediye mali sektörünü aksattı-
ğı ve Banka’nın bir kalkınma kurumu ola-
rak etkin şekilde faaliyet göstermesini de
zorlaştırdığı belirtilmiştir. Raporda öneri-
len İller Bankası yeniden yapılandırılması-
nın odak noktası, Banka’nın kamu fonları-
nı etkin şekilde aktaran bir kurum haline
getirilmesidir. Buna göre; Banka bağımsız
bir kurul tarafından yönetilmeli, herhangi
bir bakanlığa bağlı olmamalıdır. Banka,
sermayenin geri kazanılması ve işlevlerin
sürdürülebilmesini sağlayacak şekilde faiz
oranları ve kredi koşullarını uygulayarak
merkezi idare ve yerel yönetimlerden aldı-
ğı desteğe olan bağımlılığını azaltmalıdır.
Ortak idarelerin yıllık katkı paylarına du -
yulan ihtiyaç zaman içinde ortadan kaldı -
rılmalıdır. Rapor, uzun vadede ise bir mali
aracı olarak faaliyet göstermek üzere İller
Bankası’nın, belediyeler için özel fonların
sağlanmasında önemli bir rol oynayabile-
ceğini öngörmektedir.

KALKINMA PLANLARI

Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Planları da İller Bankası’nın yeniden yapı-
landırılmasını içermektedir. 1996-2000 yıl-
ları arasını kapsayan Yedinci Beş Y ı l l ı k
Plan’da İller Bankası’nın bir önceki planda
yerel yönetimler için bir yatırım ihtisas ban-

3 ÇOKER, Ziya, İller Bankası ve Mahalli İdareler, Ankara, 1 986, syf. 382. 
4 SÜLÜN, M., a.g.e, Kasım 2002, syf. 31. 
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kası haline dönüştürülemediğine değinilmiş ve Ban-
ka’nın özerk ve gerçek bankacılık kurallarını uygula-
yacak, ihtisaslaşmış bir yatırım bankası niteliğine ka-
vuşturulması hedefler arasında sayılmıştır. 

Sekizinci Beş Yıllık Plan’da ise, “İçmesuyu, Kana-
lizasyon, Arıtma Sistemleri Ve Katı Atık Y ö n e t i m i ”
başlığı altında İller Bankası’nın yeniden yapılandırı-
lacağı belirtilmiştir. Planın mahalli idareler başlığı al-
tında ise, “Yerel yatırımların projelendirilmesi, fi-
nansmanı ile iç ve dış kredi kullanımı, teknoloji seçi-
mi, insan kaynakları yönetimi konularında yerel yö-
netimlere öncülük etmek ve merkezi-yerel yönetim-
ler arasında kaynak akışını yönetmek üzere İller Ban-
kası Genel Müdürlüğü gerçek bir yerel yönetim or-
taklığı olarak yeniden örgütlenecek; yatırımların fi-
nansmanında kullandığı kaynaklar görevlerine para-
lel olarak artırılacaktır.” ifadesine yer verilmektedir. 

KURUMSAL BELGELER

Bu doğrultuda hazırlanan ve Resmi Gazetede 30
Eylül 2003 tarihinde yayınlanarak 01.01.2004 tari-
hinde yürürlüğe giren İller Bankası Kanunu Uygula-
ma Yönetmeliği ise şu değişiklikleri içermektedir;

• Banka, belediyeler adına yapım ihalelerin-
den çekilmiş olup, ihaleler belediyelerce
gerçekleştirilecektir. İhale konusunda yardı-
ma ihtiyaç duyan belediyelere eleman ve
teknik destek sağlanacaktır. Ancak, hiçbir
şartta ihale yapamayacak durumda olan be-
lediyelerin ihaleleri ise bakanlık onayı ile
yine Bankaca yapılabilecektir.

• Diğer taraftan Bankaca kredilendirilen işler-
de, Banka ile ilgili idare müştereken kont-
rollük görevi yapacaktır. Asıl olan Banka ile
idarenin müştereken kontrollük görevini
yapması olmakla birlikte, yerel yönetimin
hiçbir teknik imkânı olmaması durumunda,
Banka yine eskiden olduğu gibi tam kont-
rollük hizmetini yürütebilecektir.

Yönetmelikte öngörüldüğü üzere, yerel idarelerin
yatırımlarına artık kendilerinin karar verip yürütme-
si yerelleşmenin de önünü açmaktadır. Dolayısıyla,
bu yönetmeliğin getirdiği yeniliklerin kamu yöneti-
mi reform çalışmaları ve bu doğrultuda da yeni sağ-
cı uyarlama politikaları ile uyumlu olduğu açıkça
gözlenmektedir.

19 Kasım 2004’te hazırlanan İller Bankası Stratejik
Planı’nda da bu görüşün yansımaları bulunmaktadır.
Bu yansıma, kendini stratejik planın 2, 4, 7 ve 8.
amaçlarında göstermektedir. 

Amaç 2: İç ve dış piyasalardan temin edilen hibe
ve uygun koşullu kredilerin etkin bir şekilde kul-
lanımı sağlanarak yatırım bankacılığı işlevi güç-
lendirilecektir.

Hedef2.3: 2010 yılına kadar kullanılan dış kredi-
lerin toplam kredilere oranı %20 olacaktır.

Amaç 4: İller Bankası’nın kurumsal kapasitesi
geliştirilecektir.

Hedef 4.4: 2006 yılı sonuna kadar uluslararası fi-
nans kuruluşlarından ve Avrupa Birliği’nden sağ-
lanacak hibe ve kredilerin belediyelere kullandı-
rılması için kurumsal kapasite geliştirilecektir. 

Amaç 7: Kaynakların etkin kullanımı, maksi-
mum kredi dönüşümü ve güçlü mali yapının sü-
rekliliği ve gelişmesi sağlanacaktır.

İller Bankası’nın misyonunu sürdürebilmesi ve
belirlediği vizyonuna sahip çıkabilmesi amacıy-
la, öncelikle sağlıklı ve sürdürülebilir bir mali ya-
pının tesis edilmesi önem kazanmaktadır. İller
Bankası’nın hizmetlerini gerçekleştirirken, esas
olarak ticari bir anlayış gözetmemesi nedeniyle,
mevcut gelir-gider yapısının iyileştirilmesi yo-
luyla kaynak tasarrufuna gitmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, açtığı kredilerin geri dönüşümü
sağlanmalıdır. Kısa dönemde atılacak adımlar
arasında, dış kaynaklardan hibe ve uygun koşul-
lu kredi sağlanması yer almaktadır.

Yedinci amaca ulaşabilmek için öngörülen hedefle-
rin gerçekleştirilmesinde:

- Faaliyet giderlerinin azaltılması,

- Dış kaynaklardan kredi temin edilmesi strateji-
leri izlenecektir.

Amaç 8: AB’den ve uluslararası finans kuruluşla-
rından sağlanacak kaynaklar Banka aracılığı ile
belediyelerin kentsel altyapı projelerinde kullan-
dırılması sağlanacaktır.

Avrupa Birliği sürecindeki yeni gelişmeler kapsa-
mında; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
(DPT), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)
ve Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği ile yapılan
görüşmeler sonucunda, İller Bankası’ndan yeni
görevler üstlenmesi beklenilmektedir. 

Gerek AB Katılım Öncesi Mali işbirliği kapsamın-
da 2005 yılından itibaren yatırım projelerinin gün-
deme gelmesi, gerekse Türkiye için oluşturulacak
ve 2007-2013 yıllarını kapsayacak dönemde kulla-
nılacak “Instrument for Pre-accession A s s i s t a n c e -
Katılım Öncesi Yardım Aracı” (IPA) fonunun
oluşturulmasının İller Bankasını AB ile ilişkilerde
daha aktif bir konuma getireceği öngörülmektedir. 

Hedef 8. 1: 2006 yılı içinde AB ile ilgili en az bir
projeye mali destekte bulunulacak ve AB projele-
rine ihtiyaç duyulduğu ölçüde teknik destek sağ-
lanacaktır.

İller Bankası’nın yeniden yapılandırılması içeren
en yeni belge ise 8 Şubat 2006 tarihinde imzalanan
Dünya Bankası’nın Belediye Hizmetleri Projesi ile
ilgili olarak hazırladığı ikraz antlaşmasıdır. Anlaş-
ma’da, bankanın gerçek anlamda bir kalkınma ve ya-
tırım bankasına dönüştürülmesine yer verilmiştir.



Son olarak İller Bankası’nın, İLBANK
A.Ş. adı altında yeniden yapılandırılması-
na karar verilmiş ve bu konu hakkındaki
yasa tasarısı taslağı Başbakanlığa verilmiş-
tir. Taslağa göre, Banka artık yerel yöne-
timlerin ortak5 olduğu bir banka olmaya-
cak, dolayısıyla sermayesinin en önemli
kaynağı olan yerel yönetimler katkı payını
da toplamayacaktır. Banka sermayesi 1
YTL’lik hisselere bölünecek ve karşılıksız
olarak Hazine’ye devredilecektir.

Şu an Banka tarafından belirlenen faiz
oranları6 2006 Ocak ayı itibarıyla piyasa-
daki en düşük faiz oranıdır. Bu durum,
Banka kaynaklı kullandırılan kredilerin fi-
nansmanın büyük bir kısmının Ortak İda-
relerin ortaklık paylarından sağlanması ne-
deniyle, fonlama maliyetinin olmamasın-
dan kaynaklanmaktadır. Ancak, bir yatırım
bankası olmayı kendisine hedef olarak be-
lirleyen Banka’nın bu hedefine ulaşabil-
mesi ve varlığını sürdürebilmesi için kredi
faiz oranlarını artırması ve büyük ihtimalle
de piyasa faiz oranlarına denk hale getir-
mesi gerekecektir. Bu da İller Bankası’nın
ana amacı olan yerel yönetimlere düşük fa-
izli kredi sağlama görevinin ortadan kalk-
ması demektir.

Yeni oluşumla birlikte Banka bir özel ti-
cari banka gibi işleyecek, bir başka deyiş-
le, vesayeti Bayındırlık ve İskan Bakanlı-
ğından alınarak kamu tüzel kişiliği ortadan
kaldırılacaktır. Buradaki asıl amaç; Banka-
nın merkezi bütçeden kopması sonucu be-
lediyelerin dış finansman kaynaklarından
kredi almalarının yolunu açmaktır.

Banka Yönetim Kurulu da bu çerçevede
vesayetten arındırılıp üye sayısı artırılarak
özel şirket yönetim kurulu düzenine geçiri-
lecektir. Ayrıca, Genel Müdür, Kurul’un
doğal üyesi olmakla birlikte başkanı ola-
mayacak, dolayısıyla da Banka’nın yürüt-
me ve karar alma organları birbirinden ay-
rılacaktır.

Banka Genel Kurulu’nun ise hem vesa-
yet denetimi hem de yerel idare temsili or-
tadan kaldırılacak, sadece Hazine uzman-
larından oluşan bir yapıya dönüştürülecek-
tir. Böylece Banka, -eski ortağı ve var olma
nedeni olan- yerel yönetimlerden uzaklaş-
tırılacak, bu idarelerin Banka üzerinde söz
hakkı ve etkisi kalmayacaktır.

Banka’nın hâlihazırdaki Makine ve Son-
daj Dairesi gibi bazı teknik daireleri kapatı-
l a c a k t ı r. İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Baş-

kanlığı ise pay dağıtımı, ulusal ve uluslar
arası krediler ile bankacılık işlerine baka-
cak en az iki ayrı başkanlık şeklinde yeni-
den örg ü t l e n e c e k t i r. Bu dönüşümle Ban-
ka’da yaşanacak en önemli değişikliklerden
biri de teknik hizmetlerinin artık ikinci pla-
na itilmesi hatta yok sayılması ve bu alanda
danışmanlığın öne çıkarılmasıdır. Bu deği-
şimin altında yatan amaç —ki bütün bu de-
ğişim sürecinin ana amacını teşkil etmekte-
d i r-; alt yapı yatırımlarının maksimum
oranda özel sektör eliyle yapılmasıdır. Çün-
kü İller Bankası’nın yatırım alanından çe-
kilmesiyle birlikte, proje üretme ve yürüt-
me konusunda yeterli imkâna sahip olma-
yan belediyelerin, bu açıklarını özel sektör-
den hizmet satın alarak kapatma yoluna gi-
decekleri beklenmektedir. 

SONUÇ 

Yukarıda açıklanan belgeler incelendi-
ğinde, İller Bankası’nın İlbank A.Ş.’ye dö-
nüştürülmesinin beklenmedik ya da şaşırtı-
cı bir gelişim olmadığı açıktır. Tamamen
Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulların
bir gereksinimi olarak ortaya çıkan ve do-
layısıyla kendine özgü bir yapısı bulunan
İller Bankası, 60’lı yıllardan itibaren başta
Dünya Bankası olmak üzere pek çok kuru-
mun dikkatini çekmiştir. Ancak hazırlanan
raporların çoğu, uluslar arası sermayenin
belediyelere daha rahat ulaşmasını sağla-
mak amacıyla Banka’nın bir yatırım ve
kalkınma bankası olması doğrultusunda
yeniden yapılandırılmasını içermektedir.
Söz konusu belgelerde önerilen değişimle-
rin İlbank A.Ş. hakkındaki Yasa Tasarı-
sı’nda geniş bir şekilde yer bulabildiği de
oldukça net bir şekilde gözlenmektedir.

Banka’nın, tasarıda öngörülen ve kısa
sürede de yasalaşması beklenen bu dönü-
şümüyle birlikte işleyişi, organları, görev-
leri ve ilişkileri bağlamında eski yapısı ne-
redeyse tamamen yıkılarak yerine yeni bir
kurum oluşturulacaktır. Bu yolla Ban-
ka’nın, uluslararası kredi kuruluşları ile ye-
rel yönetimler arasında bir aracı kuruluş
haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu
amacı gerçekleştirebilmek için Banka’nın
kamu tüzel kişiliğini kaybetmesi hizmet
amacının da değişmesine yol açacak ve ti-
cari kazanç ön plana çıkarılacaktır. Bir di-
ğer ifade ile Banka, kamu hizmeti anlayı-
şından piyasa hizmeti anlayışına kaymak-
tadır ve bu yeni oluşumla, İller Bankası ar-
tık yerel yönetimlerin bankası olmaktan çı-
karılmış olacaktır.

5 Banka bir anonim şirket olsa da tek ortaklı bir yapıda olacak, bir başka deyişle Banka’nın tek sahibi Hazine olacaktır.
6 Bankanın uyguladığı faiz oranları, uzun vadeli krediler için %9, kısa vadeli krediler için %l2’dir.

Banka’n›n,
tasar›da

öngörülen ve
k›sa sürede de
yasalaflmas›

beklenen
dönüflümüyle

birlikte iflleyifli,
organlar›,

görevleri ve
iliflkileri

ba¤lam›nda eski
yap›s›

neredeyse
tamamen

y›k›larak yerine
yeni bir kurum

oluflturulacakt›r.
Bu yolla

Banka’n›n,
uluslararas›

kredi
kurulufllar› ile

yerel yönetimler
aras›nda bir
arac› kurulufl

haline getirilme-
si amaçlanmak-
tad›r. Bu amac›
gerçeklefltire-

bilmek için
Banka’n›n kamu
tüzel kiflili¤ini

kaybetmesi
hizmet amac›n›n
da de¤iflmesine
yol açacak ve

ticari kazanç ön
plana

ç›kar›lacakt›r.
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Dünya Bankası ve Belediye
Hizmetleri Kredisi

YAYED

Türkiye Dünya Bankası’na 1947 yılında üye oldu.
O tarihten bugüne kadar, bu kuruluşla 187 kredi an-
laşması yaptı. 2006 yılında kredi anlaşmaları büyük
tutarlarla sürmeye devam etti. En son kredi yine ka-
mu yönetimi reformlarıyla ilgili. Yine diyoruz, çün-
kü Dünya Bankası 1985 yılından bu yana Türki-
ye’nin kamu yönetimini yirmi yıldır giderek daha
çok sayıda ve daha büyük tutarlarda krediyle refor-
ma tabi tutuyor.

En Yeni Kredi : 29.6.2006

En yeni kredi 29 Haziran 2006’da açıldı. Toplam
tutarı 500 milyon dolar. Kredinin verildiği proje çok
hızlı yürütülecek. Çünkü proje 30 Eylül 2007’de ka-
panacak. Süresi yalnızca bir yıl. Projeyi Türkiye’de
uygulama işi Hazine Müsteşarlığı’na verilmiş du-

rumda. Dünya Bankası tarafın-
da proje sorumlusuysa Rodri-
go CHAVES adlı bir memur.

Kredinin tam adı K a m u
Sektörü Geliştirme Politikası
P rogram Kredisi. K ı s a c a
KSGP Kredisi diyebiliriz. 

Öngörülen 500 milyon dola-
rın hangi işlere ne oranda açı-
lacağı Dünya Bankasınca be-
lirlenmiş durumda. Buna göre,
toplam kredinin %70’i Kamu
Yönetimi, Hukuk ve Adalet re-
formları için kullanılacak.
%15’i taşra yönetimi sistemine
müdahale etmek için, %10’u
sağlık hizmetlerinin özelleşti-
rilmesi, %5’i “zorunlu sağlık
finansmanı (yeşil kart sistemi)
için kullanılacak. Daha ince
ayrıntılarıyla söylenirse, kredi-
nin %40’ı merkezi yönetimin
değiştirilmesi için; %30’u zo-
runlu emeklilik ve işsizlik si-

gortası için, %15’i onların deyişiyle “ulusaltı yöne-
tim” yani mülki idare sisteminin değiştirilmesi için
kullanılacak. 

Dünya Bankası açtığı krediyle, daha da ayrıntılı
hedefler belirlediğini açıklamış bulunuyor. Banka bu
krediyle belediye maliye sistemini; kamu harcamala-
rı ve devlet ihale sistemini; hukuk sistemini değiştir-
meyi; sağlık sisteminin piyasa performansını artır-
mayı ve sosyal riski azaltmayı amaçladığını ilan et-
miş bulunuyor. Kredi, hem büyüklüğü hem konuları
itibariyle, önümüzdeki dönemde hem devlet yöneti-
mini hem de tüm ücretli çalışanları sarsacak geliş-
melere yol açılacağını gösteriyor. Açılan kredi, şim-
diye kadar olduğundan daha da kapsamlı bir yıkım
yapılacağını gösteriyor. Kredinin gösterdiği bir baş-
ka şey, yıkıma hazırlananların, ortaya çıkacak olum-
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suz sonuçların kendilerine dönme-
sini engellemek için önlemler al-

ma gayretinde oldukla-
rıdır.

Uygulanmakta
Olan Diğer Proje:

BHP Kredisi

En yeni krediden bir yıl önce,
23 Haziran 2005’te, yine Dünya
Bankası Türkiye’ye toplam 305
milyon dolarlık Belediye Hizmet-
leri Projesi Kredisi açmıştı. Bu
kredinin uygulama süresi beş yıl
olarak belirlendi. Proje 30 Hazi-
ran 2010’da kapanacak. Projeyi
Dünya Bankası adına Seema
MANGHEE adlı bir memur yürü-

t ü y o r. 

Belediye Hizmetleri Kredisi’nin T ü r k i-
ye’de uygulamasını yapacağı Dünya Banka-
sı işbirlikçisi kurumsa İller Bankası olarak
belirlenmişti. İller Bankası, bu kredinin çalış-
malarına başlamış bulunuyor. 

Bu kredinin üç parçası var: Birincisi, be-
lediyelerin su, atıksu, çöp yatırımlarına dö-
nük olarak bu hizmetleri piyasa işi biçi-
minde görmelerini sağlayacak sistemler
geliştirmek. İkincisi, belediyeleri bir bütün
olarak ticari kuruluşlar olarak çalışır hale
getirecek işletmecilik yöntemlerini geliş-
tirmek için teknik yardım. Üçüncüsü İller
Bankası’nın tasfiye edilmesi. Bunun yeri-
ne, belediyeleri küresel borç verici kurum
ve piyasalara bağlayacak bir mekanizma
kurulması. 

Bu iki proje kredisiyle, toplam 800 mil-
yon dolarlık borç karşılığında, T ü r k i-
ye’nin merkezi, mülki ve mahalli sistemi,
tüm devlet örgütlenmesi Dünya Bankası
öncülüğünde “yeniden yapılandırılmak”
üzere tasfiye sürecine çekilmiş bulunuyor.
Mevcut sistemin tasfiyesinden sonra, na-
sıl bir yönetim sistemi doğacağı çok da
belirsiz değil. En başta, İller Bankası yok
edilirken aynı anda Türkiye’nin yerel alt-
yapı kredi sistemi, DEXIA adı verilen
Belçika-Fransız ortaklı yabancı yerel kre-
dicilik bankasının inisiyatifine açılıyor.

Böylece, Türkiye’deki maliyetlerin on ka-

tı maliyet fiyatlarıyla iş yapan yerli-ya-

bancı ortaklı ya da yalnızca yabancı şir-

ketler için geniş yatırım alanları açılırken,

bunlara verilecek işler için gerekli kredi-

nin de yine aynı dünyanın Avrupa hakimi

bir uzman bankasının tekeline bırakılıyor.

“Belediyeler Ankara’dan kurtarılıyor ve

y e rel yönetimler küresel piyasalara bağ -

l a n ı y o r. Yani Türkiye dünyaya açılıyor.” 

Düşünmeye Değer İki Sonuç

Günümüzde iki proje kredisiyle getirilen

yapıya ve ortaya çıkan yeni aktörlere ba-

kınca, iki durumun üstünde düşünmeye de-

ğer olduğu söylenebilir: 

( 1 ) Bizim belediyeler İller Bankası’nı

s e v m e z l e r. Merkeziyetçi devletin

kurumu diye görürler. Pekçok kişi-

den “kapansın gitsin” sözünü duy-

mak sürpriz değildir. Ama ilginçtir;

D E X I A adı verilen Avrupa hakimi

kurum, Belçika ve Fransızların İller

Bankası benzeri kurumlarının birle-

şiminden doğmuştur. Avrupa tarih-

sel kamu kurumlarını geliştirip Av-

rupa hakimi dünya tekeli yaparken,

Türkiye’nin İller Bankası’ndan kur-

tulma isteği ilgi çekici bir durum-

d u r. 

(2) Bu projelerle Türkiye’nin dünya -

ya açıldığı doğrudur. Ama bu açı-

lış hareketini tanımlamak gerekir.

Türkiye dünyaya nasıl açılıyor?

Belçika ve Fransa’nın kredi san-

dıklarının aralarında birleşip

“Türkiye’ye açılmaları”yla, Tür-

kiye’nin kendi kurumlarını elden

çıkarıp kendini “dünya”ya suna-

rak açılması arasında önemli bir

fark vardır. İlkinin açılması geniş-

leme anlamına geliyor, bizim açıl-

mamızsa kendimizi “açma”

hareketinden ibaret kalıyor.

Türkiye’nin
dünyaya aç›ld›¤›

do¤rudur. Ama bu
aç›l›fl hareketini

tan›mlamak
gerekir. Türkiye

dünyaya nas›l
aç›l›yor? Belçika

ve Fransa’n›n
kredi sand›klar›n›n
aralar›nda birleflip

“Türkiye’ye
aç›lmalar›”yla,

Türkiye’nin kendi
kurumlar›n› elden

ç›kar›p kendini
“dünya”ya

sunarak aç›lmas›
aras›nda önemli

bir fark vard›r.
‹lkinin aç›lmas›

geniflleme
anlam›na geliyor,

bizim aç›lmam›zsa
kendimizi “açma”

hareketinden
ibaret kal›yor. 
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Türkiye’nin dev kamu kuruluşları özelleştirme po-
litikası gereği özel sektöre devredildi. Özelleştirilen
kamu kuruluşlarından biri, 1997 yılında, Özelleştir-
me İdaresi tarafından Zorlu Gurubuna devredilen
Denizbanktır. Denizbank 1938 yılında Türk denizci-
liğini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir devlet ban-
kasıydı. 1992 yılında bankaları birleştirme politikası
çerçevesinde Emlak Bankasıyla birleştirildi. 1997
yılında ise Emlak Bankası’ndan ayrılarak kendi ba-
şına özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlığı’na devredildi. Denizbank’ın yeni sahibi Zor-
lu Grubu, 2001 yılında bir kamu bankasını daha al-
dı. 1913 yılında kurulan Tarişbank (tarihsel adıyla
Milli Aydın Bankası), 2001 yılında Bankacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurulu’nca TMSF’ye (Tasar-
ruf Mevzuatı Sigorta Fonu) devredildi. TMSF, Tariş-
bank’ın tüm varlığını bedelsiz olarak Denizbank’a
devretti. Denizbank, ülkenin bankalarını tasfiye eden
TMSF aracılığıyla 197 şubesi olan geniş bir bünye-
ye dönüştü. 

İşte bu yapının yeni sahipleri 2004 yılında Deniz-
bank’ın %25’ini halka açtı; kalan %75’in tümünü ise
2006 yılında Dexia adlı yabancı bankaya sattı. Böy-
lece özellikle yerel yönetimlerin kredi sistemi ya-

bancılaştırılmış oldu. Çünkü Dexia adı verilen banka
asıl olarak altyapıların kredilendirilmesiyle ilgili bir
kuruluştur.

Dexia Bank adlı kuruluşun ne amaçla Türkiye’ye gi-
riş yaptığı, satanların ve satın alanların yetkilileri tara-
fından şöyle açıklandı: 

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Ha-
kan Ateş: “DenizBank yönetimi, Avrupa’nın en bü-
yük finansal kurumlarından biri olan Dexia ailesi-
ne katılmış olmaktan çok mutlu. .... Dexia, Av r u -
pa’nın en önde gelen kamu ve yerel yönetim altya -
pı finansörü konumundadır. Bu özelliği ile ülkemiz -
de kamu ve belediyeye ait yatırımların da finansö -
rü olma kararındadır. Denizbank olarak, bir taraf-
tan Zorlu Grubu’na önemli bir katkı sağlamanın,
diğer taraftandan da büyük proje finansmanlarını
gerçekleştiren Avrupa devi bir bankayı T ü r k i y e ’ y e
getiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. .....” 

Dexia Bank Yönetim Kurulu Üyeleri Dirk Brune-
el ve Xavier de Walgue: “Denizbank’ın yüzde 75’ini
bünyemize katarak, hızla büyüyen Türkiye pazarın -
da önemli bir oyuncu olmak üzere eşsiz bir fırsat ya -
kaladık. İmzaladığımız bu anlaşma, dünyanın en hız-
lı büyüyen bireysel ve perakende bankacılık pazarla-
rından birine girmemiz ve özellikle proje finansma-
nı konusundaki birikimimizi bu pazara aktarmamız
için en iyi zemini sağlayacak.” 1

Dexia Bank adlı kuruluş yalnızca Türkiye yerel
kredi piyasasında tekel olmaya hazırlanmıyor. Ban-
kanın yöneticileri, “Denizbank’ın Dexia’nın bölge-
deki üssü olacağını” söylüyorlar. Bu söylemde yerel
altyapı yatırımı ve finansmanı konusunun yalnızca
bir ülkeyi ilgilendiren “ulusal bir iş” değil, bu aynı
zamanda “uluslararası politika”nın aktörü olarak ele
alındığını gösteriyor.

Dexia 1996 yılında Fransa ve Belçika kökenli iki
bankanın birleşmesi ile kurulmuştur. Bunlar kökü

DEXIA
Sibel YILDIRIM

Şehir ve Bölge Plancısı

1945 yılından bu yana yerel altyapı yatırımlarınının kredi ge -
reksinimini karşılayan İller Bankası ortadan kaldırılırken
Türkiye yerel kredi piyasasına bir yabancı banka giriş yaptı.
Özellikle yerel altyapı yatırımlarını kredilendirmede uzman
olan bu banka Dexia adını taşıyor. Gelişmiş ülkeler kendi il -
ler bankalarını az gelişmiş ülkelerde iş yapan dünya aktörle -
rine dönüştürürken, Cumhuriyet’ in bu büyük birikiminin or -
tadan kaldırılması önemli bir sorundur. Yerel yönetim dünya -
sının bu soruna karşı duyarlı olacağını umuyoruz. 

1http://www.denizbank.com.tr/TR/haberler/dexia.htm
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1816’ya dayanan Fransız C redit Local de France
ile kuruluşu 1860 yılına giden Belçikalı C r é d i t
Communal de Belgium adlı yerel kredi bankaları-
d ı r. 

Belçikalı Crédit Communal de Belgium (Belçika
Ye rel Kredi Kurumu) adlı banka 1860 yılında bele-
diyelere yatırımlarında finansman sağlamak için
k u r u l m u ş t u r. Crédit Communal de Belgium’un
(CCB) hizmet alanı kamu ile sınırlıydı ve ortakla-
rı belediyelerdi. Aynı İller Bankası’nda olduğu gi-
bi. CCB’den kredi almak isteyenlerin borç alacak-
ları miktarın en az % 5’ini teminat göstermeleri
gerekmekte idi. CCB 1947 yılında bireysel banka-
cılık işlemlerine de başlayarak hizmet alanını ge-
n i ş l e t m i ş t i r. İller Bankası bu alana doğru genişle-
mek istediğinde ise 1950’li yıllarda, zamanın yö-
netimleri bu güçlenme yönelimine engel olmuş,
Bankanın mevduat bankacılığı yetkisi yalnızca
yüklenicilerin paralarının tutulabileceği bir hacim-
le sınırlanmıştı. Bu Belçikalı kamu kuruluşu,
1991’de yapı değiştirmiş, merkezi Lüksemburg ’ d a
bulunan Uluslararası Banka (International Bank)
CCB’nin 1991’de % 25’ini sonraki yılda ise %
51’ini alınca, kuruluş uluslararası piyasa aktörü
haline gelmiştir. 

Bankanın Fransız ortağı olan Credit Local de
France ise 1816’ya dek giden bir başka kamu kredi
kuruluşunun uzantısıdır. Caisse d'aide à l'équipement
des collectivités locales (Yerel Yönetimler Yardım
Sandığı) adını taşıyan tarihsel kamu kredi kuruluşu,
yerini 1987’de Credit Local de France, yani Fransa
Yerel Kredi Kurumu’na bıraktı. Bu banka Caisse des
Dépôts2’a bağlı bir kamu kurumu olarak kuruldu.
Crédit Local de France 1990’ların başında ABD pa-
zarlarına açılarak büyümesini sürdürdü. Bankanın
Avrupa pazarlarında büyümesini de Büyük Britanya,
İspanya, Almanya, İtalya, Avusturya, İskandinavya
ve Portekiz’de şubeler açması ile devam etti. Crédit
Local de France 1991 yılında halka açıldı; bankanın
% 25.5 hissesi Fransız Hükümetine, % 25’i Caisse
des Dépôts’ya; geri kalan % 49,5’u ise Fransız ve
yabancı yatırımcılara ait hale geldi. 1993 yılında
Crédit Local de France özelleştirildi ve devletin pa-
yı % 8’e, Caisse des Dépôts’nun payı % 12’ye indi-
rildi.

Bu gelişmeleri çok kısa süre içinde atılan birkaç
adım izledi: 

(1) Belçika ve Fransa’nın bu kuruluşları 1996 yı-
lında birleşerek Dexia Grubu adını aldı. 

(2) Kısa bir süre sonra 1999 yılında Dexia-Belgi -
um Dexia-France’i devraldı. 

(3) Bir yıl sonra da (2000 yılında) Dexia ABD’de
yerel yönetimlerin ve varlığa dayalı menkul
kıymetlerin kredilendirilmesi işlemlerini yü-
rüten FSA3 (Finansal Güvenlik Sigorta) isim-
li şirketi satın alarak Atlantik ötesiyle bağlan-
dı. 

Avrupa parası avroyu kullanan ülkelerde en bü-
yük 15 bankadan biri olan Dexia, kendi internet si-
tesinde, kamu projelerinin finansmanında Polonya,
Japonya, Meksika ve Kanada’da büyümeyi hedef-
lediğini söylüyor. Bu kurumun kamu finansmanı
alanında Fransa’da yüzde 40’dan, Belçika’da yüz-
de 80’den fazla pazar payına sahip olduğu açıkla-
n ı y o r. 

Günümüzde 26 ülkede 24,500 çalışanı olduğu be-
lirtilen bu banka, organik büyümesini sürdürmenin
ötesinde, satın alma/birleşme ve stratejik işbirlikleri
yoluyla büyümeyi hedeflediğini açıklıyor. Odakla-
nacağı alanları da şöyle ilan ediyor: Kamu finansma -
nı, proje finansmanı, bireysel bankacılık ve KOBİ
bankacılığı alanları.... 

Böylece, “özelleştirme, yerelleştirme, KOBİ’ci-
lik” politikalarının nasıl bir bütün oluşturduğu, De-
xia örneğinde somut bir biçimde ortaya çıkmış bu-
lunmaktadır.

2http://www.caissedesdepots.fr/FR/informations_financieres/rapport2005/CDC1_presentation.pdf
(Kuruluşu 1816’ya dayanan Caisse des Dépôts devletin kendisine tahsis ettiği alanlarda kamu yararı için hizmet vermektedir. Fransa’da her 5
emekliden biri Caisse des Dépôts’dan emekli olmaktadır. Bu kurum aynı zamanda lojman sorunu gibi sosyal konularda özel sektöre ve
bireylere kredi vermektedir.
3Financial Security Assurance

Tablo: Dexia’nın organizasyon şeması
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1945 yılında kurulan
ve çok önemli bir kamu
hizmetini yerine getiren
İller Bankası, “İller Ban-
kası Anonim Şirketi
Hakkında Kanun Tasarı-
sı Taslağı” ile  yeni bir
yapıya kavuşturulmak
i s t e n m e k t e d i r. Kanun
Taslağı ile İller Bankası,
görevleri, organları  ve
personeli ile ortadan kal-
dırılarak  İLBANK A.Ş.
adı altında farklı bir özel
kuruluş (ticari banka)
kurulmaktadır.

Taslağın “Amaç” baş-
lıklı 1. maddesine göre; İl özel idareleri,
belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların
üye oldukları mahalli idare birliklerinin;
(1) finansman ihtiyacını karşılamak, (2)
mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin pro-
jeler geliştirmek, (3) bu idarelere danış-
manlık hizmeti vermek amacıyla, bu Ka-
nun ile düzenlenen hususlar dışında özel
hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sa-
hip ve merkezi Ankara’da bulunan İller
Bankası Anonim Şirketi unvanı altında bir
kalkınma ve yatırım bankası kurulması he-
deflenmektedir.

Köyler Kapsam Dışında

Mevcut İller Bankası görev kapsamı içe-
risinde köy idareleri bulunmasına rağmen,
köyler İLBANK A.Ş.’nin görev kapsamı
içerisinde bulunmamaktadır. Bunun, köy
idarelerinin yabancı sermayenin ilgisini
çekebilecek  yatırımlarının olmayacağı ih-
timalinden kaynaklandığı düşünülmekte-
dir.

Yatırım Planlaması ve Ya t ı r ı m c ı l ı k
Boyutu Yok

Söz konusu maddeye göre Bankanın en
önemli görevi, yatırımları planlamak ve

gerçekleştirmek görevi
ortadan kaldırılarak, “fi-
nansman ihtiyacını kar-
şılamak” olarak belirlen-
miştir.

AŞ’nin Sahibi Ye re l
Yönetimler Değil Hazi-
ne

Yasa taslağına göre
Bankanın sermayesi her
biri 1,00 YTL. itibari de-
ğerde olmak üzere
3.000.000.000 adet nama
yazılı hisseye ayrılarak
3.000.000.000,00 Y T L .
olarak belirlenmiş ve ta-
mamı Hazineye ait kılın-

mıştır. Taslağa göre Bankanın sermayesi
Genel Kurul kararı ile artırılabilir.

Yasa Taslağında Bankanın organları çok
net bir biçimde ifade edilmemişse de, “Ge-
nel Kurul” ve “Yönetim Kurulu” ile “Ge-
nel Müdür”den oluşacağı anlaşılmaktadır.
Taslağın “Bankanın organları” başlıklı 3.
maddesine göre; Genel Kurul Banka hisse-
darlarından oluşacak ve bu Kanun hüküm-
leri saklı olmak üzere Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre görev yapacaktır.

İller Bankasının mevcut yapısına göre
ise, Bankanın Genel Kurulu İçişleri Ba-
kanlığınca  üç gruba ayrılan illerin her yıl
nöbetleşe belli edilecek yirmi bir il ve be-
lediye meclisleri ile yirmibir köy ihtiyar
meclislerince kendi aralarından seçecek-
leri birer temsilci ile İçişleri, Maliye, Mil-
li Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık,
Tarım, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları
temsilcilerinden oluşacağı hükme bağlan-
m ı ş t ı r. Sonuç olarak ortakları ve sahipleri
yerel yönetimler olan bir bankadan tama-
men ticari bir banka düzenine geçilmekte-
d i r. 

Teknik Görev Yok. Diğer taraftan mev-

İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında
Kanun Tasarısı’nın Değerlendirilmesi

Dr. Süheyla Suzan ALICA
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cut durum ile yeni Taslağı karşılaştırdığı-
mızda, İller Bankası’nın teknik görevleri-
nin yok edildiğini bu alanda yerel yönetim-
lerin gelişmesine yardımcı olan İller Ban-
kasının özelleşmesi ile bu hizmetlerin sa-
hipsiz duruma geldiğini, İLBANK
A.Ş.’nin sadece kredi veren bir kuruluş
olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. 

Taslakla ortadan kaldırılan görevler, Tas-
lağın yürürlükten kaldırmayı amaçladığı
4759 sayılı İller Bankası Kanunu’nun1 7.
maddesine göre şunlardır: 

√ İl özel idareleriyle belediye ve köy
idarelerinin ve bu idarelerin kura-
cakları birliklerle adı geçen idarele-
re bağlı, tüzel kişiliği haiz olan veya
olmayan ve katma bütçeli idare ve
kurumların yapacakları mahalli ka-
mu hizmetleriyle ilgili tesisler, yapı-
lar ve diğer işleri yapmalarını ko-
laylaştırmak; şehir, kasaba ve köy-
lerin kuruluş ve imarı yolundaki
plan ve programların gerçekleştir-
mesini desteklemek amacıyla bun-
lara, kendi tüzüğünde [bankacılık
kanununda değil] yazılı esas ve
şartlara göre kredi sağlamak,

√ Yukarıda belirtilen idare ve kurum-
ların istemleri üzerine harita, plan,
proje, keşif ve etüdleri yapmak
veya yaptırmak, idare ve kurumla-
rın oluşturacakları tesis ve yapılar-
dan mahallince yaptırılmasına im-
kan olmayan veya Banka tarafın-
dan toplu olarak yapılmasın d a
fayda bulunanları, yatırım program-
ları içinde meydana getirmek, idare
ve kurumların istemleri aranmaksı-
zın bunların Banka yatırım progra-
mında yer alan işlerinden hibe veya
fon yardımlarının katkısıyla ger-
çekleştirilecek olanları Banka
eliyle yapmak veya yaptırmak,

√ Anılan yerel yönetim kurumlarına
gerekli olacak makina, aletler v e
edevat, gereç ve eşyadan temin
edebileceklerini bu idare ve ku-
rumlara satmak veya kiralamak,
bu idare ve kurumların banka aracılı-
ğıyla sigorta ettirmek i s t e y e c e k l e r i

menkul veya gayrimenkul malları si-
gorta ettirmek,

√ Yukarıda belirtilen görevleri yap-
mak üzere her türlü araç ve mal-
zeme temin etmek ve bu işler için
gerekli tesisleri doğrudan doğru-
ya veya ortaklık suretiyle oluştur-
mak, bu konuda yapılacak işlere
gerekli görülürse ortaklık etmek,
olarak belirlenmiştir.

İller Bankası, bütün bu hizmetleri ticari
bir banka olarak değil, kamu hizmeti gören
bir kamu kurumu olarak yerine getirmiş ve
yerel yönetimlerin gelişmesi ve güçlenme-
sinde çok önemli bir rol üstlenmiştir.

İller Bankasının bankacılık faaliyeti gö-
revleri arasında sadece “Tüzüğünde izin
verilecek banka işlerini yapmak” olarak
sayılmaktadır. Tek maddelik bu hüküm,
şimdi hazırlanan taslağın temel hükmü ol-
muştur.

Ye rel Y ö n e t i m l e re Destek Olmanın
Değişen Anlamı

Diğer taraftan İller Bankasının kuruluş
tarihi olan 1945 yılında bu hizmetleri yeri-
ne getirebilecek teknik personelin eksikli-
ğini gidermek amacıyla Kanununa çok
önemli bir madde konulmuştur. Gerek yu-
karıda belirtilen işler için gerekse şehir, ka-
saba ve köylerin kuruluş, yapı, imar, tezyin
ve sağlık işlerini kolaylaştırmak amacıyla
kendi namına ve ödenekleri kendi bütçele-
rinden verilmek şartıyla anılan yerel yöne-
tim idare ve kurumları hesabına teknik ele-
manlar yetiştirmek üzere öğrenci okutma-
ya ve yabancı ülkelere öğrenci ve stajyer
göndermeye ve bu alanda gerekli yayınları
yapmaya yetkili kılınmıştır. Görüldüğü
üzere yerel yönetimlerin gelişimi yönünde
her türlü yol ve yöntem düşünülmüştür.
Esas amaç da yerel idarelere yardımcı ol-
mak, onların kalkınması yönünde faaliyet-
te bulunmaktır. Söz konusu görevlerin hiç
biri İLBANK A.Ş. nin görevleri arasında
yer almamaktadır.

Kamu Hizmetinde Ticari Danışmanlık

Diğer taraftan köyler dışında kalan ma-
halli idareler ile bağlı kuruluşların ve bun-

1 23.06.1945 tarih ve 6039 sayılı Resmi Gazete.
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ların üye oldukları mahalli idare birliklerinin mahal-
li müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek
ve bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek gibi bir
finans bankasının hizmet alanına girmemesi gereken
görevler İLBANK’ın görevi olarak belirlenmiştir.
Zira 5393 sayılı Belediye  Kanunu ile İl Özel İdare-
si Kanunu, mahalli müşterek nitelikte olmak üzere
belde sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ama-
cıyla her türlü projeyi yapabilir veya yaptırabilirler.
Bütün bu hizmetler kamu hizmeti niteliğinde olup,
bunlar için özel hukuk hükümlerine tabi, tamamen
ticari bir kuruluşun proje önermesi ve danışmanlık
yapmasının bir Kanun ile zorunlu hale getirilmesi
Türk kamu yönetimi sistemine uygun düşmemekte-
dir. Yani belediyeler veya il özel idareleri yanunla
kendilerine verilen kamu hizmetlerini yerine getirir-
ken, bu hizmetlerin nasıl yapılacağına ve projelendi-
rileceğine ilişkin danışmanlık hizmetlerini, kamu
görevlisi olmayan personelin istihdam edildiği ve
kamu yönetimi ilkelerinin geçerli olmadığı bir ticari
kuruluştan satın almak zorunda bırakılacak ve bu ka-
rarlar sonrasında ise yapılacak faaliyetin finansmanı
“bankacılık ilkelerine göre faaliyette bulunan” ve
muhtemelen uluslararası kredi kuruluşları ile yerel
idareler arasında aracılık yapacak olan bu kuruluş ta-
rafından sağlanacaktır.

Anılan kanun tüm yerel yönetimlere ilişkin değişi-
min bir parçası niteliğinde olup, asıl amaç kamu yö-
netimi ile yönetim hukuku usul ve ilkelerinin berta-
raf edilerek kamu sektörünün küçültülmesi ve yerel
yönetimlere ilişkin her türlü hizmete ilişkin yatırı-
mın yabancı veya yerli şirketlere yaptırılması yoluy-
la özelleştirilmesi hedefinin bir parçası niteliğinde-
dir. Kısa bir süre önce yürürlüğe girmiş olan Kalkın-
ma Ajanslarının Kuruluşu, Görevleri ve Koordinas-
yonu Hakkında  Kanun ile Türkiye Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun bu
hedefin gerçekleştirilmesine yönelik yasal araçlardır.

Kamu Kurumunun Devamı AŞ

Anılan Kanun Taslağı ile bir kamu kurumu olan İl-
ler  Bankası’nın kaldırılmak ve yerine ise bir ticari
kuruluş olan İller Bankası Anonim Şirketinin kurul-
mak istendiği anlaşılmaktadır. Kanunun “Hak ve
mükellefiyetler” başlıklı Geçici 6. maddesi; “Bu Ka -
nunla kaldırılan İller Bankasının tüm hak ve mükel -
lefiyetleri İller Bankası Anonim Şirketine intikal
eder. Diğer mevzuatta İller Bankası Genel Müdürlü -
ğüne yapılmış ola atıflar İller Bankası Anonim Şir -
ketine yapılmış sayılır hükmünü getirmektedir. Ka-
mu hizmeti görmekte iken ortadan kaldırılan bir ka-
mu kurumunun kamusal hak ve yükümlülüklerinin,
görev ve yetkileri tamamen değişen ve Anonim Şir-
ket statüsünde bir özel kuruluşa intikal etmesi ve
mülga kurumun devamı niteliğinde görülmesi huku-
ken mümkün değildir.

Üstelik eski kurumun teşkilatı, personeli , yetki ve
görevleri ile statüsü tamamen ortadan kalkmış ve de-
ğişmiş iken bu mülga kuruma diğer mevzuatta yapı-
lan atıfların bu yeni Anonim Şirkete yapılmış sayıla-
cağı da hukuken uygun değildir. Örneğin, Belediye
Kanunu’nun Geçici 5. maddesinin son fıkrasına gö-
re “Uzlaşma Komisyonu Hazine Müsteşarlığının
bağlı olduğu Bakan tarafından görevlendirilecek bir
Başkan ile İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine
Müsteşarlığı, Sayıştay Başkanlığı, Sosyal Sigortalar
Kurumu Başkanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlü -
ğünden birer temsilciden oluşur.” Bu hükümde yer
alan İller Bankası Genel Müdürlüğü temsilcisi yeri-
ne İLBANK A.Ş. temsilcisinin katılmasının sakınca-
ları ortadadır. Zira Belediye Kanununda oluşturulan
Uzlaşma Komisyonu kamu kurumu temsilcilerinden
oluşan bir komisyondur. Kanun koyucunun anılan
hükmü hazırlarken amacı da bu yöndedir. Ancak İl-
ler Bankası Genel Müdürlüğü yerine İLBANK A.Ş.
nin temsilci göndermesi hukuken mümkün değildir.
Çünkü İLBANK; İller Bankasının yetki ve görevle-
rini taşımamakta, personel, kurumsal yapılanma ve
uygulanan yöntem ve ilkeler açısından farklılık gös-
termektedir. Yani yeni ticari kuruluş eski kamu kuru-
munun asla devamı niteliğinde görülemez. Bir kamu
kurumunun devamı ancak yine bir kamu kurumu
olabilir ve pek çok kanunda bunun örneği bulunmak-
tadır.

Devletin Görev Vermesi Parasını Ödemesine
Bağlı Olacak

Yasa taslağında yeni oluşturulan kuruluşun bir ti-
cari kuruluş (banka) olduğu pek çok hükümde yer al-
maktadır. Öncelikle bir Anonim Şirket statüsünde
oluşturulan kuruluşun (bankanın) orgalarının oluşu-



YAYED - memleket mevzuat - A¤ustos 2006/II-14

16

mu ve işleyişinde Türk Ticaret Kanunu ve
Bankacılık Kanunu hükümlerinin uygula-
nacağı vurg u l a n m a k t a d ı r. Taslağın “Çeşitli
hükümler” başlıklı 5. maddesinin 2. fıkra-
sında; Bankaya bedeli ödenmeden bir gö -
rev verilemez” hükmünden, devletin yük-
sek karar organlarının TBMM’nin bu ku-
rumdan herhangi bir görevi yerine getiril-
mesini istemesi durumunda, parasını öde-
mesi gerekecektir. Devlet, bu sözde kamu
kurumunu ancak “müşteri” olarak kullana-
b i l e c e k t i r. Bankanın hizmetleri, bankanın
yaratıcısı kamu idaresince de ancak bedeli
karşılığı satın alınabilecektir. Bu durumda,
diğer mevzuatta İller Bankasına yapılan
atıflarla görev yüklenmesi durumunda, “di-
ğer mevzuatı hazırlayan kanun koyucunun
iradesi bu yönde olmamasına rağmen” bu
görevlerin yerine getirilmesi için İLBANK
A.Ş.’ne, yerine getirilen hizmetin bedeli
ödenmek zorunda kalınacaktır.

Kamu Personeli İstihdam Etmek Ya-
sak

Diğer taraftan  yeni yapılanma ile birlik-
te eski personelin görevlerinin sona erece-
ği kuşkusuzdur. Yasa Taslağının “Banka
personeli” başlıklı 4. maddesine göre;
“Banka hizmetlerinin gerektirdiği görev -
ler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ve diğer kanunların sözleşmeli personel
hakkındaki hükümlerine tabi olmayan söz -
leşmeli personel eliyle yürütülür.” hükmü
yer almaktadır. Yasa taslağında banka per-
sonelinin 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununa tabi olmayacağının açıkça vurgu-
landığı dikkat çekmektedir. Zira personel
hakkında hangi kanun uygulanacaksa onun
belirtilmesi  gerekirken, uygulanmayacak
kanunun belirtilmesinin mevzuat hazırlan-
masında pek rastlanan bir durum olmadığı,
bunun nedeninin 657 sayılı Kanundan ve
onun gerektirdiği “kamu hizmeti” ve “yö-
netim hukuku” kavramlarından hoşlanıl-
madığı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra
yukarıda belirtilen Taslağın 4. maddesinin
1. fıkrasının yer verilen, “diğer kanunların
sözleşmeli personel hakkındaki hükümle-
rinden” ne anlaşılması gerektiği yoruma
ihtiyaç göstermektedir. Mevzuat hazırla-
nırken muğlak ifadelere yer verilmesi, uy-
gulamacıların farklı yorumlarını getirebi-
leceği gibi, uyuşmazlık durumunda da  so-
runlara neden olabilecektir.

Personel Hakları AŞ Tekelinde

4. maddenin 2. fıkrasında; Banka perso-
nelinin hizmete alınması, nitelikleri, atan-
ma, ilerleme, yükselme, görevden alınma
şekilleri, görev ve yetkileri, disiplin esasla-
rı, yükümlülükleri ile unvan ve sayılarının
Devlet Personel Başkanlığının görüşü üze-
rine Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılacak
yönetmelik ile düzenleneceği, 3. fıkrasında
ise, Banka personelinin ücret ve diğer ma -
li ve sosyal hakları ile sözleşme esaslarının
Yönetim Kurulunca belirleneceği hüküm-
leri yer almaktadır. Anılan hükümlerde
Banka personelinin nitelikleri ve çalışma
koşulları, görev ve yetkileri ile ilgili hiç bir
husus bulunmamaktadır. Bütün bu husula-
rın idari bir işlem olan Bakanlar Kurulun-
ca çıkarılacak yönetmeliğe, mali ve sosyal
haklarının ise Yönetim Kuruluna bırakıl-
ması, “yasal güvence” yoksunluğundan
dolayı, bu hükümlerin kolaylıkla değişikli-
ğe uğratılabilmesine neden olabilecektir.
Aynı maddenin son fıkrasında da Banka
personelinin, sosyal güvenlik yönünden
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi
olduğu belirtilmektedir. Demek ki personel
işçi statüsündedir.

Mevcut Personelin Geleceği: Emekli-
lik, Havuz, İFP

Halen İller Bankasında çalışan mevcut
personelin durumu ise Taslağın geçici 5.
maddesinde açıklanmıştır. Bankanın bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut
personeli hakkında  aylık, özlük ve emek-
lilikleri yönünden tabi oldukları mevzuatın
uygulanmasına devam olunacağı, ancak
bunlardan “uygun görülenlerin” istekleri
halinde, emeklilik statüleri devam etmek
üzere özel hukuk hükümlerine göre çalıştı-
rılabileceği ifade edilmektedir. Bu ifadede-
ki “uygun görme” işleminin Yönetim Ku-
rulunca yapılacağı anlaşılmaktadır. Ancak
“uygun görülme” işleminin hangi kıstasla-
ra göre yapılacağı Kanun taslağında belir-
tilmediğinden büyük bir belirsizlik ve key-
fiyet yaşanacağı açıktır. Kurumun statüsü,
görevleri değiştiğinden bu konularda uz-
manlaşmış teknik personelin Bankada ça-
lışmaya  devam etmesinin uygun görülme-
yeceği ve Devlet Personel Başkanlığına
bildirilerek daha önceki özelleştirmeler ne-
deniyle mağdur olan personel  gibi İFP (İs-
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tihdam Fazlası Personel) konumuna düşeceği gün
gibi aşikardır.

Boşalan Kadrolar İptal

Taslağa göre, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanunu ile ilgileri devam eden per-
sonelin özel hukuk hükümlerine göre çalışacakları
s ü r e l e r, kazanılmış hak aylıklarında değerlendirile-
cek ve emeklilik işlemlerinde söz konusu Kanunun
ek 48 inci, maddesinin (b) fıkrası ile ek 68 inci
maddesi hükümleri uygulanacaktır. Bu şekilde ça-
lışanların kadroları emeklilik, istifa, ölüm ve sair
nedenlerle boşaldıkları takdirde hiçbir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılacağı hükme bağlan-
m ı ş t ı r.

Taslak çok açık bir biçimde 31.12.2006 tarihinden
sonra özel hukuk hükümlerine tabi olmayan perso-
nel çalıştırılamayacağını vurgulamaktadır. 5. mad-
denin 2. fıkrasına göre Yönetim Kurulu;

√ Özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılmak
üzere kendisine sözleşme teklif edilen ancak,
özel hukuk hükümlerine göre çalışmayı kabul
etmeyen,

√ Özel hukuk hükümlerine göre çalışması uy-
gun görülmeyip sözleşme imzalanmayan per-
soneli Devlet Personel  Başkanlığına bildir-
mekle görevli kılınmıştır.

Devlet Personel Başkanlığı ise, (1) kendisine bildi-
rilen personel listelerini en geç 45 gün içerisinde
(özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuru-
luşlar hariç) tespit edeceği kamu kurum ve kuruluşla-
rındaki boş kadrolara atanmalarını sağlamak üzere il-
gili kurum ve kuruluşa göndermekle, (2) ilgili kurum
ve kuruluş, bildirimin ulaştığı tarihten başlayarak en
geç beş iş günü içinde bu personelin atamalarını ya-
parak, atamalara ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığı ve
Devlet Personel Başkanlığı ile Bankaya bildirmekle
görevli kılınmıştır.

Taslağa göre, atama tarihi itibariyle personelin
Bankayla ilişiği kesilmiş sayılacak ve personelin
atandığı kurumda fiilen göreve başlayacağı tarihe
kadar geçen sürede her türlü mali ve sosyal hakları
Bankaca karşılanmaya devam olunacaktır. Bu fıkra-
da hüküm sayılmayan hallerde 4046 sayılı Kanunun
22. maddesi hükümlerinin uygulanacağı ifade edil-
mektedir.2

Taslağa göre; ataması yapılan personel hakkında
Banka tarafından yapılacak tebliğ işlemini takiben
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62 ve 63.
maddelerinin uygulanmasından atamayı yapan ka-
mu kurum ve kuruluşları sorumludur.3

Bankada işçi pozisyonunda çalışanların ise hakla-
rında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut
statülerinde çalıştırılmaya devam olunacağı  hükme
b a ğ l a n m ı ş t ı r.

SONUÇ
1933 y›l›nda Belediyeler Bankas› olarak

kurulan ve yetmiflüç y›ll›k mazisi bulunan
bu kurumun yok edilmesi yönünde haz›r-
lanan Yasa Tasla¤› ile yerel yat›r›mlar ve
krediler devlet tekelinden ve güvencesin-
den kopar›larak tamamen ticari düflünce
ile hareket eden ve kar amac› güden bir
sisteme itilmektedir. Özellikle küçük ve
bütçesi yetersiz belediyelerin devlet eliyle
güçlendirilmesi olana¤› ortadan kald›r›l-
maktad›r. Bu nedenle Anayasan›n yerel
yönetimlere iliflkin maddelerine de ayk›r›
olaca¤› tart›flmas›zd›r. Kurumun görev
alan›na iliflkin  uzmanlaflm›fl “devlet me-
murlar›”n›n uzmanl›klar› ve deneyimleri
yok say›larak, yetiflmifl eleman k›y›m›na
bir yenisi eklenmektedir. An›lan yasa tas-
la¤› ile sadece bir kurum yok edilmeye-
cek, bu yolla uluslararas› sermayenin ye-
rel yönetim yat›r›mlar›na daha kolay ulafl-
mas› sa¤lanarak yerel yönetimler faiz ve
borç krizi sorununa gömüleceklerdir. 

Öncelikle yerel yönetimlerin sahibi oldu-
¤u bu kurumun ortadan kald›r›lmas›na
iliflkin yasa tasla¤›n›n ilgili taraflar›n görü-
flüne aç›larak tart›fl›lmas› ve yang›ndan
mal kaç›r›rcas›na yasa ç›karma zihniyeti-
nin terk edilmesi, ülke ç›karlar›na daha
uygun düflmektedir. 

2 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kuruluşlardaki personelin nakline ilişkindir.
3 Anılan maddeler, ilk defa, yeniden veya yer değiştirme suretiyle atamalarda işe başlama sürelerini ve işe başlanmaması halinde yapılacak işlem-
leri düzenlemektedir.
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İller Bankası A.Ş. Yasa Taslağının
Değerlendirilmesi

P e r s o n e l e  E t k i s i  A ç ı s ı n d a n

Hüseyin ÇAĞATAY
İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü

Ulusal Kurtuluş Savaşını takiben Cum-
huriyetimizin ilanından sonra başlatılan
kalkınma hamlesi çerçevesinde, şehir ve
kasabalarımızın yeniden imar ve inşası ko-
nusunda önemli görev ve sorumluluklar
üstlenen Belediyeler Bankası, (İller Banka-
sı) 11 Haziran 1933 tarihinde Büyük Önde-
rimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün tali-
matıyla 2301 sayılı Kanunla belediyelere
hizmet amacıyla kurulmuş, 13.06.1945 ta-
rih ve  4759 sayılı İller Bankası  Kanunu
ile  belediyelerin yanında il özel idareleri
ve köyleri de kapsamına alarak faaliyet
alanı ve örgütsel yapısını   genişletmek su-
retiyle  yeniden teşkilatlanmış ve “İller
Bankası”  adını  almıştır. Bankanın ortakla-
rı,  mahalli idarelerdir. 1

İller Bankasının temel amacı, mahalli
idarelerimizin ve bu idarelerin kendi arala-
rında kurduğu/kuracakları veya katıldı-
ğı/katılacakları birliklerle adı geçen idare-
lere bağlı, tüzel kişiliği olan veya olmayan
katma bütçeli idare ve kurumların finans -
man sorunlarına yardımcı olmak ve ma-
halli idarelerin harita, imar planı, içme su -

yu, kanalizasyon ve yapım işleri ile ilgili
konularda hizmet vermektir.

İller  Bankası kendi özel yasası gereğin-
ce özel hukuk hükümlerine bağlı, tüzel ki-
şiliğe sahip kendine özgü bir kuruluştur.
Belediyeler Bankası; önceleri kuruluş ya-
sası gereğince yalnız belediyelere yönelik
faaliyette bulunuyor iken, hızlı nüfus artışı,
kentleşmeye bağlı olarak artan kredi ihti-
yacını karşılayamaması, il özel idaresi ve
köylerin, bankanın faaliyet alanı dışında
bulunması nedeniyle çalışma alanının ge-
nişletilmesi gibi hususlarda göz önünde
bulundurularak    bankanın, “Mahalli İda-
reler İmar Bankası”na dönüştürülmesi için
29.07.1944  tarihinde bir kanun tasarısı ha-
zırlanarak  TBMM’ ne sunulmuştur.  Söz
konusu tasarının  Meclis Bütçe Komisyo-
nunda görüşülmesi sırasında Bankanın adı
“İller Bankası’’ olarak değiştirilmiştir.2

İller Bankası’ nın Yönetim Merkezi An-
kara, sermayesi ise 3 milyar YTL.’dir. Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile sermayesi 5 katı-
na kadar artırılabilir.  Uzmanlık Alanları
kentsel altyapılar, sayısal haritalar, imar

1 http//www.ilbank.gov.tr.
2 http//www.ilbank.gov.tr. ve  İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğü’ nün  web sayfası, 
3 http//www.ilbank.gov.tr. ve İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğü’ nün  web sayfası, 
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planlama,  çöp ve arıtma tesisleri, kanali-
zasyon, içmesuyu, termal enerji, etüd,
plan-proje,  danışmanlık ve bankacılıktır.
İller Bankası; 4759 sayılı  kuruluş yasası
gereğince, tüzel kişiliğe sahip bir kamu ku-
ruluşudur. Banka iş ve  işlemleri yönünden
ihale yasasına tabi olmamakla birlikte Sa-
yıştay denetiminin de  dışındadır.  İller
Bankası, merkezde genel müdürlük ile taş-
rada 18 bölge müdürlüğü, 1405 teknik per-
sonel ve toplam 4058 uzman kadrosuyla,
3216 belediye, 81 il özel idaresi, 16 su ve
kanalizasyon idaresi olmak üzere toplam
3315 mahalli idareye hizmet vermektedir.3

Bankanın teknik personeli; konusunda de-
neyimli, birikimli ve işinin ehlidir… Kent-
lerimizin altyapı projeleri, arıtma  ve çöp
tesisleri, içme suyu inşaatları, imar ve
planlama  hizmetlerinin altında  bankanın
deneyimli teknik personelinin imzası mev-
cuttur.

Gerekçenin İncelenmesi: Taslağın Ya-
sal ve Kurumsal Dayanakları Sorunu

İller Bankası’nın yeniden yapılandırıla-
cağı Sekizinci Beş Yıllık Plan’ın  “İçmesu-
yu, Kanalizasyon, Arıtma Sistemleri ve
Katı Atık Yönetimi”  başlığı altındaki bö-
lümde vurgulanmıştır. Planın mahalli ida-
reler başlığını taşıyan bölümünde ise şöyle
denmiştir: 

“Yerel yatırımların projelendirilmesi, fi -
nansmanı ile iç ve dış kredi kullanımı, tek -
noloji seçimi, insan kaynakları yönetimi
konularında yerel yönetimlere öncülük et -
mek ve merkezi-yerel yönetimler arasında
kaynak akışını yönetmek üzere İller Banka -
sı Genel Müdürlüğü gerçek bir yerel yöne -
tim ortaklığı olarak yeniden örgütlenecek;
yatırımların finansmanında kullandığı
kaynaklar görevlerine paralel olarak artı -
rılacağı...”

Toplam (8) madde ve (6) geçici madde-
den oluşan taslağın genel gerekçesinde
Plan dayanak olarak alınmaktadır.4 Burada
dikkat çekici olan, Taslak’la kurulan yapı-
nın Plan hedefiyle uyuşmak bir yana adeta

zıddı olmasıdır. Gerekçe’de
Plan dayanağı şöyşe belirtil-
miştir: 

“…Ayrıca İller Bankasının
değişen  Dünya ve Türkiye
şartlarına uyması,  daha ve -
rimli ve etkin bir hizmet üreti -
mini sağlayabilmesi için yeni -
den yapılanma ihtiyacının
2001-2005 yıllarını kapsayan
Sekizinci Beş Yıllık  Kalkınma
Planı’ nda gündeme gelmesiy -
le birlikte, Banka yeniden ya -
pılanma aşamasına girmiştir.
Bu doğrultuda  banka il özel
idaresi ve belediyelerin  ya -
pım işleriyle ilgili  faaliyetler -
den büyük ölçüde çekilmiş,  il
özel idaresi ve  belediyelerin
her türlü kredi taleplerine  ce -
vap verecek bir yapılanma ve
uygulama sürecine girmiştir.”

Taslak Gerekçesi, Plan dayanağı bakı-
mından tartışmalıdır. Plan’dan başka gös-
terdiği dayanak ise, kurumun “misyon”u
ile “vizyonu”dur. Ancak, misyon-vizyon,
hukuk devletinde kurucu yasa dışında alt
metinlerde ifade edildiğinde, kurucu yasa-
ya uygun olmak zorundadır. Aksi halde hu-
kuksal geçerliği yoktur; eğer kurucu yasa
ile çelişiyorsa bu durumda geçersizdir.
Taslağın andığı “misyon-vizyon” bu tür-
den sorunlu bir dayank olarak karşımıza
çıkmaktadır: 

“Devlet Planlama Teşkilatı ile birlikte
hazırlanmış olan Stratejik  Plan’da  Ban -
kanın Misyonu; “Yerel yönetimlere, kentsel
ihtiyaçlarının  karşılanabilmesi amacıyla
uluslararası  standartlarda proje üretmek
ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışman -
lık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla
sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda bu -
lunmak.”   Vizyonu ise; “ Modern kentlerin
geliştirilmesi sürecine katılan, hizmet kali -
tesi kanıtlanmış uluslararası bir yatırım
bankası olmak”  şeklinde belirlenmiştir.” 

4 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’ nın ekinde bulunan madde gerekçeleri, 

Kurucu yasas› ile
uygulamadaki
misyon-vizyon’u
çeliflen, Kalk›nma
Plan›’nda göster-
ilen hedefin tersini
gerçeklefltiren
Taslak, daha en
baflta hukuksal
dayanaks›zl›k gibi
bir temel sorunla
karfl› karfl›yad›r.
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rım ve kalkınma bankası olacaktır.

Tasarı Taslağının 2. maddesinde;  banka-
nın sermayesinin 3 milyar YTL olduğu ve
sermayesinin tümünün Hazineye ait  oldu-
ğu bu sermayenin; 1 YTL’lik hisselere bö-
lüneceği ve karşılıksız olarak Hazine’ye
devredileceği öngörülmektedir.

Taslağın 3. maddesinde; bankanın organ-
ları sayılmıştır. Genel kurulun banka hisse-
darlarından oluşacağı,  yönetim kurulunun
genel kurula karşı sorumlu organ olduğu,
yönetim kurulunun yedi  üyeden oluştuğu,
Genel müdürün aynı zamanda  yönetim
kurulunun üyesi olduğu, yönetim kurulu-
nun; genel müdür dışında kalan altı üyesi-
nin ise  genel kurul tarafından seçileceği,
yönetim kurulunun ilk toplantısında yemin
ettikten sonra göreve başlayacağı, yönetim
kurulunun aralarından bir üyeyi yönetim
kurulu başkanı, genel müdür dışındaki bir
üyeyi de  başkan vekili olarak seçeceği  be-
lirtilmiştir.

Banka Yönetim kurulu üyeliğine seçile-
bilmek için 5411 sayılı Bankacılık Yasa-
sında belirtilen koşulları taşımasının zo-
runlu olduğu belirtilmiştir.

Nedir bu koşullar? bu koşulları hemen
hatırlatalım;5

“…a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
hükümlerine göre müflis olmaması,  kon -
kordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma su -
retiyle yeniden yapılandırma başvurusu -
nun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkın -
da iflasın ertelenmesi kararı verilmiş ol -
maması,

b) Bu Kanunun 71 inci maddesi uygula -
nan bankalarda veya bu Kanunun yürürlü -
ğe girmesinden önce Fona devre d i l m i ş
olan bankalarda nitelikli paya sahip olma -
ması veya kontrolü elinde bulundurmama -
sı,

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile
iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutu -
lan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kal -

Taslağın başka bir yasal dayanağı yoktur.
Kurucu yasası ile uygulamadaki misyon-
vizyon’u çelişen, Kalkınma Planı’nda gös-
terilen hedefin tersini gerçekleştiren Tas-
lak, daha en başta hukuksal dayanaksızlık
gibi bir temel sorunla karşı karşıyadır.

Bu boşlukta Taslak, kendi üst yasasını
“Bankalar Kanunu” olarak belirlemiştir.

“Yukarıda belirtilen hususlar doğrultu -
sunda İller Bankasının çağdaş bankacılık
ilkelerine göre  faaliyette bulunması, konu -
sunda uzmanlaşmış bir kalkınma ve  yatı -
rım bankasına  dönüştürülmesi zorunlulu -
ğu doğmuştur. Bu çerçevede bankanın
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’ na uygun
olarak faaliyet alanları, org a n i z a s y o n u ,
personel politikası ve istihdam şeklinin ye -
niden düzenlenerek anılan yasaya uyumlu
hale getirilmesinin hedeflendiği…” 

Statü ve Yönetim Değişikliği

İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında
Kanun Tasarı Taslağının 1.maddesinde; il
özel idaresi, belediyeler ve bağlı kuruluşla-
rı ile bunların üye oldukları birliklerin fi -
nansman ihtiyacını  karşılamak,  mahalli
müşterek hizmetlerine ilişkin  projeler ge-
liştirmek ve  bu idarelere  danışmanlık hiz-
meti vermek amacıyla, bu Kanun ile dü-
zenlenen hususlar dışında  özel hukuk hü-

kümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip
merkezi Ankara’ da bulunan  kısa adı
İLBANK olan bir kalkınma ve yatı-
rım bankası kurulması öngörülmüş-
tür.

Buna göre; İller Bankası
artık kentlerimizin alt-
yapı projelerini hazırla-
yan bir kamu tüzel kişi -

liği değil, kredi
veren,  danış-
manlık hiz-
meti satan ve
özel hukuk
h ü k ü m l e r i n e
tabi bir yatı-

5 5411 sayılı Bankacılık Kanunu,  01 Kasım 2005  tarih ve 25983 sayılı mükerrer  Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
6 5411 sayılı  Bankacılık  Kanunu’ nun 22 maddesi, 
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Tasar›da ‹lbank
A.fi. Yönetim
Kurulunun görev
süresinin 3 y›l
oldu¤u,  görev
süresini dolduran
yönetim kurulu
üyelerinin tekrar
seçilebilece¤i,
süresi dolmadan
yönetim kurulu
üyeli¤inin
boflalmas› halinde
Türk Ticaret
Yasas› hüküm-
lerinin    uygu-
lanaca¤›
öngörülmüfltür. 

dırılan kalkınma ve yatırım bankalarında,
ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları
ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden
veya bankacılık yapma ve mevduat ve katı -
lım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldı -
rılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalin -
den veya bankacılık yapma ve mevduat ve
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri
kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip ol -
maması veya kontrolü elinde bulundurma -
ması,

d) Taksirli suçlar hariç ol -
mak üzere affa uğ -
ramış olsalar
bile mülga 765
sayılı Türk
Ceza Kanunu
ve diğer kanun -
lar uyarınca ağır ha -
pis veya beş yıldan fazla
hapis, 5237 sayılı Türk Ce -
za Kanunu ve diğer kanunlar
uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla
cezalandırılmamış  olması veya mülga
3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Ka -
nunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı
Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun
ve ödünç para verme işleri hakkında mev -
zuatın  hapis cezası gerektiren hükümleri -
ne muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Ka -
nunu  veya diğer kanunlar uyarınca basit
veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüş -
vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas  gibi
yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk
kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçla -
rı, resmî ihale ve alım satımlara fesat ka -
rıştırma, kara para aklama veya Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet
sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik
alametlerine ve organlarının saygınlığına
karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işle -
yişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar,  Devlet sırlarına karşı suçlar ve ca -

susluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere
karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından
veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulun -
maması…”6

İlbank A.Ş. Yönetim Kurulunun görev
süresinin 3 yıl olduğu,  görev süresini dol-
duran yönetim kurulu üyelerinin tekrar se-
çilebileceği, süresi dolmadan yönetim ku-

rulu  üyeliğinin boşalması halinde  Türk
Ticaret Yasası hükümlerinin uygu-

lanacağı öngörülmüştür.

İlbank A.Ş. Genel
Müdürünün 5411
sayılı Bankacılık
Kanununa göre
Banka genel mü-

dürünün  taşıması
gereken özellikleri;

taşımasının zorunlu olduğu
belirtilmiştir.

Söz konusu 5411 Bankacılık Yasasının
25 inci maddesinde, banka genel müdürle-
rinde aranacak koşullar yer almaktadır. Bu-
na göre; “… genel müdürün;  hukuk, ikti -
sat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yö -
netimi ve dengi dallarda en az lisans  düze -
yinde, mühendislik alanında lisans düze -
yinde öğrenim görmüş olanların ise belir -
tilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş
olmaları ve bankacılık veya işletmecilik
alanında en az on yıllık meslekî deneyime
sahip olmaları şarttır…”7

Personel Hükümleri ve Yeni Yapı

Taslak yürürlüğe girdiğinde; 31 Aralık
2006  tarihinden sonra özel hukuk hüküm-
lerine tabi olan personel çalıştırılacak,
Banka Yönetim Kurulunca gerek özel hu-
kuk  hükümlerine göre  çalıştırılmak üzere
kendisine sözleşme  teklif edilen  ancak,
özel hukuk hükümlerine göre  çalışmayı
kabul etmeyen gerekse özel hukuk  hü-
kümlerine göre  çalışması uygun görülme-
yip  sözleşme imzalanmayan personelin,
yönetim kurulunca belirlenerek Devlet

7 5411 sayılı Bankacılık  Kanunu’ nun 25. maddesi,
8http//www.ilbank.gov.tr. ve  İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğü’ nün  web sayfası,
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Altyap› ve teknik
hizmetler yok

say›lacak,
bankac›l›k ve kre-

di hizmetleri ön
plana ç›kacakt›r.

Bu     dönüflümle
Banka’da

yaflanacak en
önemli

de¤iflikliklerden
biri de teknik

hizmetlerinin art›k
ikinci plana itilme-
si hatta yok say›l-
mas› ve bu alanda
dan›flmanl›¤›n öne

ç›kar›lmas›d›r.

Personel Başkanlığına  bildirilecek, İller
bankasının deneyimli ve konusunda uz-
man teknik ve idari personeli  Devlet  Per-
sonel Başkanlığının suyu olmayan havuzu-
na aktarılacaktır.

Devlet Personel Başkanlığına aktarılan
deneyimli, birikimli ve işinin ehli, işinin
uzmanı iller bankasının teknik ve idari per-
soneli, havuzda kaybolup gidecektir. Ban-
ka çalışanı 1405 teknik personel ve toplam
4058 uzman kamu  görevlisi8 işinden ola-
caktır. Bankanın, kredi  ve yatırımcılık  de-
neyimi;  personelin Devlet Personel Baş-
kanlığı’nın  havuzuna aktarılmasıyla  son
bulacaktır.

İller Bankası Genel Müdürlüğü merkez
teşkilatında faaliyetine devam eden;  hari-
ta, imar planlama, içme suyu, kanalizas-
yon, yapı işleri, makine sondaj, etüd–plan
ve yol daire  başkanlıkları kapatılacaktır.
İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığı
ise pay dağıtımı, ulusal ve uluslar arası
krediler ile bankacılık işlemlerini yürüt-
mek üzere yeniden örgütlenecektir.

Altyapı ve teknik hizmetler yok sayıla-
cak, bankacılık ve kredi hizmetleri ön pla-
na çıkacaktır. Bu dönüşümle Banka’da ya-
şanacak en önemli değişikliklerden biri de
teknik hizmetlerinin artık ikinci plana itil-
mesi hatta yok sayılması ve bu alanda da-

nışmanlığın öne çıkarılması-
dır.

Tasarı Taslağının 4.
maddesinde; banka hiz-
metlerinin gerektirdiği

görevlerin sözleşme-
li personel eliyle

y ü r ü t ü l e c e-
ği, ban-

k a

personelinin; hizmete alınması, nitelikleri,
atanma, ilerleme, yükselme, görevden
alınma şekilleri, görev ve yetkileri, disiplin
esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayıla-
rının Devlet Personel Başkanlığının görü-
şü alınarak Bakanlar Kurulunca çıkarıla-
cak bir yöneltmelikle düzenleneceği, ban-
ka personelinin ücret ve diğer mali  ve sos-
yal hakları ile sözleşme esaslarının  banka
yönetim kurulunca  belirleneceği,  banka
personelinin sosyal güvenlik yönünden
506 sayılı Sosyal Sigortalar  Yasası hü-
kümlerine tabi olacağı belirtilmiştir.

Taslağın, geçici 5. maddesi  İller Banka-
sının mevcut personeli ile  ilgili düzenle-
melere yer vermektedir. Taslağın söz ko-
nusu maddesi gereğince; İller Bankasının,
İlbank A.Ş. Yasa Tasarısı yürürlüğe girdi-
ğinde mevcut personeli hakkında aylık,
özlük ve emeklilikleri yönünden tabi ol-
dukları mevzuatın uygulanmasına devam
olunacağı,  Bunlardan uygun görülenlerin
istekleri halinde, emeklilik statüleri de-
vam etmek üzere  özel hukuk hükümlerine
göre çalıştırılabileceği, 5434 sayılı T ü r k i-
ye Cumhuriyet Emekli Sandığı Yasası ile
ilgileri devam eden  personelin  özel hu-
kuk hükümlerine göre  çalışacakları süre-
lerin, kazanılmış  hak aylıklarında değer-
lendirileceği, bu şekilde çalışanların
kadrolarının; emeklilik, istifa,
ölüm ve sair  nedenlerle boşal-
dığı taktirde  hiçbir işleme ge-
rek kalmaksızın iptal edilmiş
sayılacağı, 

Taslağın  geçici 5. madde-
sinin  2. fıkrasında; İller Ban-
kasında; 31 Aralık 2006  tari-
hinden sonra özel hukuk hü-
kümlerine tabi olmayan
personel çalıştırılamaya-
cağı, Yönetim Kurulunca
gerek özel hukuk  hü-
kümlerine göre  çalış-
tırılmak üzere  ken-
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disine sözleşme  teklif edilen  ancak, özel hukuk hü-
kümlerine göre  çalışmayı kabul etmeyen gerekse
özel hukuk  hükümlerine göre çalışması uygun gö-
rülmeyip sözleşme imzalanmayan personelin, yöne-
tim kurulunca belirlenerek Devlet Personel Başkan-
lığına bildirileceği belirtilmiştir.

Aynı maddenin 3. fıkrasında ise;  Devlet Personel
Başkanlığı kendisine bildirilen personel listelerini
en geç 45 gün içerisinde tespit edeceği özelleştirme
kapsamındaki-programındaki kuruluşlar hariç olmak
üzere kamu kurum ve kuruluşlarındaki   boş kadro-
lara atanmalarını sağlamak üzere  ilgili kurum ve ku-
ruluşa göndereceği, ilgili kurum veya kuruluşu  bil-
dirimin ulaştığı tarihten başlayarak en geç beş iş gü-
nü içerisinde  bu personelin  atamalarını yapacağı,
atama işlemlerini Maliye Bakanlığı ile Devlet Perso-
nel Başkanlığına bildireceği, atama tarihi itibariyle
personelin bankayla  ilişiğinin kesilmiş sayılacağı,
söz konusu personelin yeni atandığı kurum veya ku-
ruluşta  fiilen göreve başlayacağı tarihe kadar  geçen

sürede her türlü  sosyal haklarının İller Bankasınca
karşılanmaya devam olunacağı, bu 3. fıkrada   hü-
küm bulunmayan hallerde ise 24 Kasım 1994 tarihli
4046 sayılı  Yasanın 22. maddesi hükümlerinin uy-
gulanacağı öngörülmüştür.9 4046 sayılı Özelleştirme
Yasası’ nın  değişik 22. maddesi özelleştirilen veya
özelleştirme programına alınan  kurum ve kuruluş-
lardaki personelin, Devlet Personel Başkanlığına
nakli konusunu düzenlemektedir.10

İller Bankasında işçi pozisyonunda görev yapan
banka çalışanları için tasarı taslağının  geçici 5.mad-
desinin 5. fıkrasında; işçi pozisyonunda çalışanların,
haklarında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar
mevcut statülerinde  çalıştırılmaya devam olunacağı
öngörülmektedir.

İller Bankası Tasarı Taslağının en önemli maddele-
ri “Banka Personeli” başlığını taşıyan 4. maddesi ile
“mevcut personel” başlığını taşıyan  geçici 5. mad-
desidir. Taslak yasalaştığında;  banka hizmetlerinin
gerektirdiği görevler 657 sayılı Devlet Memurları
Yasası  ile diğer yasaların sözleşmeli  personel hak-
kındaki  hükümlerine tabi olmayan  sözleşmeli per-
sonel  eliyle yürütülecektir.

SONUÇ

‹ller Bankas› yasa tasla¤›, kamu yö-

netiminde “yeniden yap›land›rma”n›n

kamu kurumlar›n›n küçülmesi ve iflsiz-

lik art›fl› anlam›na geldi¤ini gösteren

onlarca örneklerin bir yenisidir. ‹flsizlik,

niteliklerine uygun ifl görme hakk›ndan

yoksunluk, bu Taslak yasalafl›rsa yak-

lafl›k dörtbin yetiflmifl eleman› daha içi-

ne çekecektir. 

9 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu  27 Kasım 1994 tarih ve sayılı 22124 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
10 4046 sayılı Özelleştirme Yasası’ nın; 01 Ağustos 2003 tarih ve  tarih ve 4971 sayılı Yasa’ nın 6. maddesi ile değişik 22. maddesi,



24

Amaç

MADDE 1- (1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı
kuruluşları ile bunların üye oldukları mahalli idare
birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, mahal-
li müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek
ve bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek amacıy-
la, bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında özel
hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve mer-
kezi Ankara'da bulunan, ... ilgili İller Bankası Ano-
nim Şirketi unvanı altında bir kalkınma ve yatırım
bankası kurulmuştur.

(2) İller Bankası Anonim Şirketinin kısa adı İL-
BANK'tır.

Sermaye

MADDE 2- (1) Bankanın sermayesi
3.000.000.000,00 Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye
her biri 1,00 Yeni Türk Lirası İtibari değerde
3.000.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış
olup, tamamı Hazineye aittir. Sermaye Genel Kurul
kararı ile artırılabilir.

(2) 29/671956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nunun 277inci maddesi Banka hakkında uygulanmaz.

Bankanın organları

MADDE 3-(1) Genel Kurul, Banka hissedarlarından
oluşur. Genel Kurul, bu Kanun hükümleri saklı ol-
mak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
görev yapar.

(2) Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu ka-
rar organıdır. Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur.
Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun
üyesidir. Yönetim Kurulunun kalan altı üyesi Genel
Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, yemin tö-
renini izleyen ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür dışındaki bir
üyeyi de Başkan Vekili olarak seçer.

(3) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek
için 19/10/2005 tarihli ve 5411sayılı Bankacılık Ka-
nununda aranan nitelikleri haiz olmak şarttır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Görev süresi sona eren üyeler tekrar  seçilebilir. Sü-
resi dolmadan üyeliğin boşalması halinde, Türk Ti-
caret Kanunu hükümleri uygulanır.

(5) Banka Genel Müdürünün, Bankacılık Kanununa
göre genel müdür vasıflarını haiz olması zorunludur.
Genel Müdür ortak kararname ile atanır. Genel Mü-
dür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı ki-
şi tarafından icra edilemez.

Banka personeli

MADDE 4-(1) Banka hizmetlerinin gerektirdiği gö-
revler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer
kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümleri-
ne tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülür.

(2) Banka personelinin hizmete alınması, nitelikleri,
atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekil-
leri, görev ve yetkileri,   disiplin esasları, yükümlü-
lükleri, unvan ve sayılan Devlet Personel Başkanlı-
ğının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile çıka-
rılacak yönetmelik ile düzenlenir.

(3) Banka personelinin ücret ve diğer mali ve sosyal
haklan ile sözleşme esasları, Yönetim Kurulunca belir-
l e n i r. Ancak, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam,
tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan bü-
tün Ödemelerin aylık ortalaması Yüksek Planlama Ku-
rulunca Banka için tespit edilecek üst sınırı aşamaz.

(4) Banka personeli, sosyal güvenlik yönünden 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, tabidir.

Çeşitli hükümler

MADDE 5- (1) Banka, bu Kanunda yer alan hüküm-
ler dışında, Bankacılık Kanunu ve genel hükümlere
tabidir.

(2) Bankaya bedeli ödenmeden bir görev verilemez.

(3) Bankanın çalışma konuları, organları, hisseleri,
hesapları, gelirleri, kâr, kontrollük

ve sigorta hizmet gelirlerinin dağıtımı ile bu Kanun-
da hüküm bulunmayan Bankanın İşleyişi

ile İlgili diğer hususlar ana sözleşme ile düzenlenir.

(4) Bankacılık Kanununun karşılıklara ilişkin hü-
kümleri ile diğer koruyucu hükümleri

Banka hakkında uygulanmaz.

(5) Banka Kurumlar Vergisinden ve 6802 sayılı Gi-
der Vergisi Kanunu hükümlerinden muaftır.

İller Bankası Anonim Şirket
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı
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Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 6- (1) 13/6/1945 tarihli ve 4759 sayılı İller
Bankası Kanunu yürürlükken kaldırılmıştır.

Devir

GEÇİCİ MADDE 1- (1) İller Bankasının hisseleri
başka bir işleme gerek kalmadan ve bedelsiz olarak
Hazineye devredilmiş sayılır. Hisse devir işlemlerin-
de Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin üçün-
cü fıkrası hükmü uygulanmaz.

Ödenmiş sermaye

GEÇİCİ MADDE 2-( 1) Bankanın itibari ve öden-
miş sermayesi arasındaki farkın karşılanmasında
Bankacılık Kanununun sermayenin nakden ödenme-
sine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Ana sözleşme İle kurul üyeleri

GEÇİCİ MADDE 3-(1) Bankanın ana sözleşmesi bu
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç
ay içinde yapılacak ilk Genel Kurulun onayı ile yü-
rürlüğe girer.

(2) Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin
görevleri Genel Kurulda yenileri seçilinceye kadar
devam eder.

Tescil

GEÇİCİ MADDE 4-(l) Bu Kanun çerçevesinde yapı-
lacak işlemler ve bu işlemlere ilişkin olarak düzenle-
necek kâğıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf-
t ı r. Ticaret siciline tescil işlemlerinden ücret alınmaz.

Mevcut personel

GEÇİCİ MADDE 5-(1) Bankanın bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihte mevcut personeli hakkında aylık,
özlük ve emeklilikleri yönünden tabi oldukları mev-
zuatın uygulanmasına devam olunur. Bunlardan uy-
gun görülenler istekleri halinde, emeklilik statüleri
devam etmek üzere özel hukuk hükümlerine göre ça-
l ı ş t ı r ı l a b i l i r. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu ile ilgileri devam eden personelin
özel hukuk hükümlerine göre çalışacakları süreler, ka-
zanılmış hak aylıklarında değerlendirilir ve emeklilik
İşlemlerinde söz konusu Kanunun ek 48 inci madde-
sinin (b) fıkrası ile ek 68 inci maddesi hükümleri uy-
g u l a n ı r. Bu şekilde çalışanların kadroları emeklilik, is-
tifa, ölüm ve sair nedenlerle boşaldıkları takdirde hiç-
bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(2)Bankada 31/12/2006 tarihinden sonra özel hukuk
hükümlerine, tabi olmayan personel çalıştırılamaz.
Yönetim Kurulunca gerek özel hukuk hükümlerine
göre çalıştırılmak üzere kendisine sözleşme teklif

edilen ancak, özel hukuk hükümlerine göre çalışma-
yı kabul etmeyen gerekse özel hukuk hükümlerine
göre çalışması uygun görülmeyip sözleşme imzalan-
mayan personel, Yönetim Kurulunca belirlenerek
Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(3)Devlet Personel Başkanlığı kendisine bildirilen
personel listelerini en geç 45 gün içerisinde (Özel-
leştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar
hariç) tespit edeceği kamu kurum ve kuruluşlarında-
ki boş kadrolara atanmalarını sağlamak üzere, ilgili
kurum ye kuruluşa gönderir. İlgili kurum ve kuruluş
bildirimin ulaştığı tarihten başlayarak en geç beş İş
günü içinde bu personelin atamalarını yaparak ata-
malara İlişkin bilgileri Maliye Bakanlığı ve Devlet
Personel Başkanlığı ile Bankaya bildirir. Atama tari-
hi itibarıyla personelin Bankayla ilişiği kesilmiş sa-
yılır. Personelin atandığı kurumda fiilen göreve baş-
layacağı tarihe, kadar geçen sürede her türlü mali ve
sosyal haklan Bankaca karşılanmaya devam olunur.
Bu fıkrada hüküm bulunmayan hallerde 24/11/1994
tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hü-
kümleri uygulanır.

(4)Ataması yapılan personel baskında Banka tarafın-
dan yapılacak tebliğ işlemini takiben 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri-
nin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve
kuruluşu sorumludur.

(5)Bankada İşçi pozisyonunda çalışanlar, haklarında
yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut statü-
lerinde çalıştırılmaya devam olunur.

Hak ve mükellefiyetler

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunla kaldırılan İller
Bankasının tüm hak ve mükellefiyetleri İller Banka-
sı Anonim Şirketine intikal eder. Diğer mevzuatta İl-
ler Bankası Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar
İller Bankası Anonim Şirketine yapılmış sayılır.

(2) Mülga 4759 sayılı Kanun uyarınca İller Bankası
tarafından ihale edilen veya halen Bankanın kontrol-
lüsünde yürütülmekte olan belediye ve il özel idare-
lerine ait yapım, mal alım, hizmet ve danışmanlık iş-
leri sonuçlandırılıncaya kadar 4759 sayılı İller Ban-
kası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü-
ğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kumlu yürütür.

‹ller Bankas› Anonim fiirket Hakk›nda Kanun Tasar›s› Tasla¤›
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GENEL GEREKÇE 
1945 yılında il özel idareleri, belediyeler ve köy idare-
lerinin ve bunlara bağlı idarelerin hizmetlherine ve yar-
dımlarını desteklemek amacıyla ve bunların ortaklığı
ile kurulan İller Bankası bir yandan kredi müessesei
olarak faaliyet gösterirken diğer taraftan da yukarıda
belirtilen idareler adına ve onların talepleri üzerine ya-
tırım faaliyetlerinde bulunmaktaydı. Bu durum banka-
nın asli faaliyetlerinin tam olarak anlaşılamamasına se-
bep olmuştur. Diğer taraftan 5411 sayılı Bankacılık Ka-
nununa tabi olmasına rağmen bu Kanunun hükümlerini
mevut yasası ile yerine getiremediğinden hukuki yön-
den bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
Ayrıca İller Bankasının değişen dünya ve Türkiye şart-
larına uyması daha verimli ve etkin bir hizmet üretimi-
ni sağlayabilmesi için yeniden yapılanma ihtiyacının
2001-2005 yıllarını kapsayan sekizinci beş yıllık kal-
kınma planında gündeme gelmesiyle birlikte banya ye-
niden yapılanma aşamasına girmiştir. Bu doğrultuda
banka İl özel idare ve belediyelerin yapım işleri ilgili
faaliyetlerinden büyük ölçüde çekilmiş İl Özel İdaresi
ve Belediyelerin her türlü kredi taleplerine cevap vere-
cek bir yapılanma ve uygulama sürecine girmiştir.
Devlet Planlama Teşkilatı ile birlikte hazırlanmış olan
stratejik planda bankanın misyonu: “Yerel yönetime,
kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ulus-
lararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek,
kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek
vermek yoluyla sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda
bulunmak” vizyonu ise: “Modern kentlerin geliştiril-
mesi sürecine katılan, hizmet kalitesi kanıtlanmış ulus-
lararası bir yatırım bankası olmak” şeklinde belirtil-
m i ş t i r.
Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda İller Banka-
sının çağdaş bankacılık ilkelerine göre faaliyette bulun-
ması, konusunda uzmanlaşmış bir kalkınma ve yatırım
bankasına dönüştürülmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu
çerçevede bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanununa
uygun olarak faaliyet alanları, organizasyonu, personel
politikası ve istihdam şeklinde yeniden düzenlenerek
anılan yasaya uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir.
Mevcut yapıda sermayedarların aynı zamanda kredi
müşterisi olması, bankanın rasyonel karar almasını ve
bankacılık kuralları doğrultusunda faaliyet göstermesi-
ne engel teşkil ettiğinden sermaye yapısınını değiştiril-
mesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bankaya ait serma-
ye katkı paylarının genelde il özel idarelere ve belede-
yilere genel bütçelerden yapılan katkılardan oluşması

ve dolayısıyla hazine kaynaklarından aktarıldığı gözö-
nüne alındığında bankanın daha rasyonel ve 5411 Ban-
kacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak faaliyet gös-
terebilmkesi için hisse paylarının bedelsiz olarak hazi-
neye devri öngörülmüştür.
Açıklanan nedenlerle: İller Bankası Genel Müdürlüğü-
nüün; tüm iş ve işlemlerinde özel hukuk hükümlerine
tabii olarak, imkanları ölçüsünde yerel yönetimlerin
her türlü ihtiyaçlarını karşılayan ve bankacılık işlemle-
rine aracılık eden, bunlar için proje üreten, danışmanlık
hizmeti veren ve benzeri kamu bankalarında olduğu gi-
bi bir anonim şirket şeklinde yapılanan, Bankacılık Ka-
nununa göre örgütlenen  çağdaş bankacılık esaslarına
göre faaliyet gösteren ve yukarıda belirtilen görev alan-
larında uzmanlaşmış kalkınma ve yatırım bankasına
dönüşmesi amaçlanmıştır.

AMAÇ
MADDE 1: (1) numaralı fıkra ile 5411 sayılı Bankacı-
lık Kanunun kalkınma ve yatırım bankaları için öngö-
rülen ilkeler uygun olarak il özel idaresi, belediyemer
ve bağlı kuruluşları ile bunların üye oldukları mahalli
idare birliklerinin kredi ihtiyaçlarını bankacılık ilke ve
kuralları doğrultusunda karşılayan, mahalli müşterek
hizmetlerine ilişin projeler geliştirip danışmanlık hiz-
meti veren, bu kanunun ile düzenlenen hususlar dışın-
da özel hukuk hükümlerine tabii, tüzel kişiliğe sahip ve
merkezi Ankara’da bulunan, çağdaş kalkınma ve yatı-
rım bankacılğı esaslarına göre çalışacak... ile ilgili,
Anonim Şirket şeklinde faaliyet gösterecek İller Ban-
kası Anonim Şirketi’nin kurulması hüküm altına alın-
mıştır.
(2) numaralı fıkra ile İller Bankası Anonim Şirketinin
kısa adının İLBANK olması öngörülmüştür.

SERMAYE
MADDE 2: (1) numaralı fıkra ile bankanın sermayesi-
nin her biri 1-Yeni Türk Lirası itibarı değerde
3.000.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış olan
3.000.000.000 Yeni Türk Lirası’ndan ve tamamı hazi-
neye ait olup genel kurul kararıyla artırılabileceği dü-
zenlenmiştir.
(2) numaralı fıkra ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 277 nci maddesinde belirtilen bir anonim şirke-
tinin kuruluşundan en az beş kurucunun bulunması şar-
tının sermayenin tamamının hazineye ait olması nede-
niyle bu kanunda aranmayacağı kararlaştırılmıştır.

İller Bankası Yasa Taslağı
Gerekçesi
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BANKANIN ORGANLARI
MADDE 3: (1) numaralı fıkra ile Genel Kurulun banka
hissedarlarından oluşacağı ve bu kanun hükümleri sak-
lı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
görev yapacağı, 
(2) numaralı fıkra ile Yönetim Kurulu’nun Genel Kuru-
la karşı sorumlu karar organı olduğu ve yedi üyeden
oluşacağı, Genel Müdürün aynı zamanda Yönetim Ku-
rulunun üyesi olacağı, Yönetim Kurulunun kalan altı
üyesinin ise Genel Kurul tarafından seçileceği, yemin
töreni sonrasındaki ilk toplantıda Yönetim Kurulunun
aralarında bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı olarak ve
Genel Müdür dışındaki bir üyeyi ise Başkan Vekili ola-
rak seçeceği
(3) numaralı fıkra ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçile-
bilmek için Bankacılık Yasası’nda belirtilen şartları ta-
şımanın zorunlu olduğu.
(4) numaralı fıkra ile Yönetim Kurulu Üyelerinin görev
süresinin 3 yıl olduğu, süresi sona erenlerin tekrar seçi-
lebileceği ve süres dolmadan üyeliğin boşalması halin-
de üyeliğe seçilmeden Türk Ticaret Kanunu hükümleri-
nin uygulanacağı.
(5) numaralı fıkra ile Banka Genel Müdürünün Banka-
cılık Kanununda belirtilen şartları taşıması gerektiği ve
ortak kararname ile atanacağı, Genel Müdür ve Yöne-
tim Kurulu Başkanlığının aynı kişi tarafından icra edi-
leceği.
hususları düzenlenmiştir.
MADDE 4: İller Bankası’nda 5411 sayılı Bankacılık
Kanunua göre faaliyette bulunan diğer kamu bankala-
rındaki uygulamalara paralel olarak Anonim Şirket şek-
linde yeniden yapılanması gerektiğinden buna uygun
olarak banka personelinin:
(1) numaralı fıkra ile 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkın-
daki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli statüde ça-
lışması,
(2) numaralı fıkra ile hizmete alınma, nitelikleri, atan-
ma, ilerleme, yükselme, görevden alınma, görev ve yet-
kileri, disiplin esasları, yükümlülükleri, ünvan ve sayı-
larının Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine
Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlen-
mesi,
(3) numaralı fıkra ile banka personelinin mali ve sosyal
hakları ile sözleşme esaslarının Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenmesi ancak, demelerin üst sınırlarının
Yüksek Planlama Kurulu’nca banka için belirlenecek
üst sınırı aşmaması,
(4) numaralı fıkra ile bankada yeni işe başlayacak per-
sonelin sosyal güvenlik yönünden tabi olacağı mevzu-
atın belirlenmesi
hususları düzenlenmiştir.

Çeşitli Hükümler
MADDE 5: (1) numaralı fıkra ile Banka bu kanunda
yeralan hususlar dışında 5411 sayılı Bankacılık Kanu-
nu hükümlerine tabii olacağı,
(2) numaralı fıkra ile olaşibelecek zararların önlenmesi
için bankaya bedeli ödenmeyen bir görev verilmeyece-
ği,
(3) numaralı fıkra ile Kanunun amacı genel çerçeveyi
belirlemek olduğundan sektördeki diğer kamu bankala-
rından olduğu gibi bankanın çalışma konuları, organla-
rı, hisseleri, hesapları, gelirleri, kâr kontrollük  ve si-
gorta hizmet gelirlerinin dağıtımı ile bu kanunda ban-
kanın işleyişi ile ilgili hüküm bulunmayan diğer husus-
ların ana sözleşmeyle düzenleneceği,
(4) numaralı fıkra ile bankanın müşteri profili ve bun-
ların mali ve hukuki yapıları ve tabii oldukları yasalar
dikkate alınarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun
karşılıklar ve diğer koruyucu hükümlerinin banka hak-
kında uygulanmayacağı,
(5) numaralı fıkra ile bankanın etkin ve verimli çalış-
ması için kurumlar ve gider vergisinden muaf olacağı 
hüküm altına alınmıştır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 6: -Bu kanun ile 4759 sayılı İller Bankası Ka-
nunu’nu yürürlükten kaldırmıştır.

DEVİR
GEÇİCİ MADDE 1: (-1) numaralı fıkra ile, banka ser-
mayesini oluşturan İl Özel İdaresi ve Belediyelerin ser-
maye katkı paylarının genellikle genel bütçeden anılan
idarelere ödenen paydan, dolayısıyla hazine kaynakla-
rından aktarıldığı dikkate alındığından banka hisseleri-
nin başka bir işleme gerek kalmaksızın ve bedelsiz ola-
rak hazineye devredilmiş sayılması ve devir işlemlerin-
de Bankacılık Kanunu’nun 18’nci maddesinin 3’ncü
fıkrasında belirtilen devir alınan hisselerin nominal be-
delinin %1’i tutarında devir payının fona  yatırılması
hususunun uygulanmaması hüküm altına alınmıştır.

ÖDENMİŞ SERMAYE
GEÇİCİ MADDE 2: (1) numaralı fıkra ile bankanın iti-
bari ve ödenmiş sermayesi arasındaki farkın karşılan-
masında sermayenin hazinece karşılacağı dikkate alına-
rak Bankacılık Kanunu amir hükmü olan sermayenin
nakden ödenmesine ilişkin hükümlerin uygulanmaması
kararlaştırılmıştır.

ANA SÖZLEŞME VE KURUL ÜYELERİ
GEÇİCİ MADDE 3: (1) numaralı fıkra ile bankanın
ana sözleşmesinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 3 ay içinde yapılacak ilk Genel Kurulunun ona-
yı ile yürürlüğe girmesi, 
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(2) numaralı fıkra ile Genel Kurulda bankanın yeni ya-
pısı doğrultusunda Yönetim ve Denetim Kurulu Üyele-
rinin seçilmesine kadar, mevcut Yönetim ve Denetim
Kurulu’nun görevlerinin devam etmesi, öngörülmüştür.

TESCİL
GEÇİCİ MADDE 4: (1) numaralı fıkra ile bu kanun
çerçevesinde yapılacak işlemler ile bu işlemlere ilişkin
kağıtların her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutul-
ması ve Ticaret Sicili’ne tescilden ücret alınmaması su-
retiyle malî tasarrufun yanısıra işlemlerin hızlandırıl-
ması amaçlanmıştır.

MEVCUT PERSONEL
GEÇİCİ MADDE 5: (1) numaralı fıkra ile bankanın bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut personeli
hakkında özlük ve emeklilik yönünden tabii oldukları
mevzuatın uygulanmasına devam olunacağı bunlardan
uygun görülenlerin istekleri halinde emeklilik statüleri
devam etmek üzere özel hukuk hükümlerine göre çalış-
tırılabileceği, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu ile ilgileri devam eden personelin çalı-
şacakları süreleri kazanılmış hak aylıklarında değerlen-
dirileceği emeklilik işlemlerinde anılan kanunun ek
48’nci maddisinin (b) fıkrası ile ek 68’nci maddesi hü-
kümlerinin uygulanacağı, bu şekilde çalışanların kad-
rolarının emeklilik, istifa, ölüm ve sair nedenlerle bo-
şalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal
edilmiş sayılacağı,
(2) numaralı fıkra ile bankada 31.12.2006 tarihinden
sonra özel hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırı-
lamayacağı, Yönetim Kurulunca gerek özel hukuk hü-
kümlerine göre çalıştırılmak üzere kendisine sözleşme
teklif edilen ancak, özel hukuk hükümlerine göre söz-
leşme imzalanmayan personelin başka kamu kurum ve
kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Baş-
kanlığına bildirileceği,
(3) numaralı fıkra ile Devlet Personel Başkanlığının
kendisine bildirilen personel listelerini en geç 45 gün
içinde (Özelleştirme kapsam ve / veya programındaki
kuruluşlar hariç) tespit edeceği kamu kurum ve kuru-
luşlarındaki boş kadrolara atanmak üzere ilgili kurum
ve kuruluşlara gönderileceği ilgili kurum ve kuruluşun
bildirimi ulaştığı tarihten başlayarak engeç 5 işgünü
içinde bu personelin atamalarını yaparaka atamalara
ilişkin belgeleri Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel
Başkanlığına bildirileceği atama tarihi itibariyle perso-
nelin bankayla ilişiğinin kesilmiş sayılacağı, personelin
atandığı kurumda fiilen göreve başlayacağı tarihe kadar
geçen sürede her türlü mali ve sosyal haklarının Banka-
ca karşılanmaya devam olunacağı, bu fıkrada hüküm
bulunmayan hallerde 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı
Kanunun 22’nci maddesi hükümlerinin uygulanacağı,

(4) numaralı fıkra ile ataması yapılan personel hakkın-
da Banka tarafından yapılacak tebliğ işlemini takiben
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63’ün-
cü maddelerinin uygulanmasından atamayı yapacak ka-
mu kurum ve kuruluşunun sorumlu olacağı,
(5) numaralı fıkra ile Bankada işçi pozisyonunda çalı-
şanlar hakkında, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar
mevcut statülerinde çalıştırılmaya devam olunacağı,
hususları karar altına alınmıştır.

HAK VE MÜKELLEFİYETLER
GEÇİCİ MADDE 6: (1) numaralı fıkra ile 4749 sayılı
Kanuna tabi İller Bankası’nın tüm hak ve mükellefiyet-
lerinin bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile İller Bankası
Anonim Şirketi’ne intikal etmesi ve diğer mevzuat ile
İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne yapılmış olan tüm
atıfların İller Bankası Anonim Şirketi’ne yapılmış sa-
yılması öngörülmüştür.
(2) numaralı fıkra ile İller Bankası Genel Müdürlü-
ğü’nün üçüncü kişilere karşı yükümlülükleri ve bunlar-
dan olan hak ve menfaatlerine zarar gelmemesi için,
4759 sayılı Kanun uyarınca İller Bankası tarafından iha-
le edilen veya halen bankanın kontrolünde yürütülmek-
te olan, belediye ve il özel idaresine ait yapım, mal alım,
hizmet ve danışmanlık işleri sonuçlanıncaya kadar 4759
sayılı İller Bankası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın uy-
gulanması gereği hükme bağlanmıştır.

YÜRÜRLÜK
MADDE 7: - Yürürlük maddesidir.

YÜRÜTME
MADDE 8: -Yürütme maddesidir.
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VI. İLLER BANKASI’NIN KONUMU VE İŞLEVİ
İller Bankası, 1933’de kurulan Belediyeler Bankası’nın devamı olarak 1945’de kurulmuştur. İller Bankası,

yalnızca yerel altyapı yatırımlarının finansmanını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda bu yatırımların ilgili be-
lediyeler adına uygulanmasını da gerçekleştirmiştir. Yani süreç içinde İller Bankası belediyelerin teknik uygu-
lamaya dönük görevlerinde temel destekleyici olmuştur. Kentsel yerel yatırımları finanse eden ve gerçekleşti-
ren bu merkezi kurum, yerel yönetim maliyesi sisteminde yönetici, yönlendirici, üretici, yüklenici, denetleyici
gibi çeşitli işlevleri üstlenerek varlık göstermiştir.

Günümüzde İller Bankası Modeli, aşağıda sunulan gelişmeler sonunda konumunu yitirme sürecine girmiş-
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tir. Ülkemizde yerel altyapı hizmetleri yönetimi ve finansmanı günümüzde ulusal örgütlenme ve politikalar ba-

kımından boşlukta bulunmaktadır.

1. Durum ve Sorunlar

Ülkemizde yerel yönetimler, altyapı yatırımlarını uzun yıllar boyunca kamu kredileri ile finanse etmişlerdir.

Kamu kredileri ise İller Bankası aracılığıyla sağlanmıştır. Bu krediler genellikle orta ve uzun vadeli, düşük fa-

izli olup zaman zaman ertelenerek ya da silinerek kullandırılmıştır. Bu nedenle bunların, süreç içinde, borç ni-

teliğinden merkezden transfer ya da yardım niteliğine dönüştüğü söylenebilir.

1980’li yıllarda, dünyadaki küreselleşme süreci ile birlikte var olan yapı hızla değişmiştir. İller Bankası’nca

yerel yönetimlere kamu kredileri gündeme girmeye başlamıştır. 1986-1995 yılları arasında belediyelere İller

Bankası’nca 7.8 trilyon TL kredi kullandırılırken, belediyeler aynı dönemde ticari bankalardan 14.2 trilyon TL

kredi kullanmışlardır. İller Bankası’nın böylece ikinci bir işlevi daha ortaya çıkmıştır. O işlevi de yerli kredi ku-

ruluşları ile kredi kullanan yerel yönetimler arasında güvence sağlayan bir aracı kuruluş olmaya başlamaktır.

Aynı dönemde başlayan dış piyasalardan kredi kullanma yönelimi, İller Bankası’nın devreden çıktığı alan

olmuştur. Dış kredi kullanımında İller Bankası devreden çıkarılmış, yerini doğrudan doğruya Hazine Müsteşar-

lığı almıştır.

İller Bankası’nın finansman hizmetleri, belediyelere kendi kaynaklarından sağladığı finansman ve açtığı ka-

mu kredileri ile belediyelere yerli bankalardan kredi alımında aracılık etmek ile sınırlanmıştır. Ancak Banka ka-

pasitesinin daraltılması bununla sınırlı kalmamıştır.

İller Bankası’nın belediye yatırımlarını finansmanı, uzun yıllar boyunca %90 Belediyeler Fonu’ndan %10’u

belediyeye Banka’nın açtığı kredilerden sağlanmıştır. Bu yapı 1985 yılından başlayarak ortadan kaldırılmıştır.

Fon, bu tarihte belediyelere kredi olarak kullandırılmaya başlanmıştır. Bu düzenleme, değişiklik 1989 yılında

Danıştay tarafından iptal edilinceye kadar geçerli kalmıştır. Aynı dönemde Fon’dan kimi paylar kesilmeye baş-

lanmış, Banka’ya aktarılan kısım giderek azalmıştır. Fon’un 1993 yılında Bütçe Kanunu ile Müşterek Fon He-

sabı’na alınması, bu kaynağın İller Bankası açısından hemen tümüyle yitirilmesi anlamına gelmiştir.

Tablo 12. Belediyeler Fonu ve İller Bankası, milyon TL. 1986-1998

Fon Miktarı İller Bankası’na Gelen %

1986 146 135 97

1988 329 213 65

1990 976 648 66

1992 3177 1636 51

1994 10.767 2.965 27

1996 55.702 10.763 19

1998 242.935 24.000 10

Kaynak: İller Bankası

Belediyeler Fonu’nun geri çekildiği dönemde Hazine ödemeleri de sıfırlanmıştır. İller Bankası böylece, be-

lediyelere verdiği kredilerin geri ödemeleri ile kendi etkinliklerinden elde ettiği gelirlere dayalı oldukça zayıf

bir mali duruma düşmüştür.

Belediyeler, yatırımı İller Bankası kanalı ile yaptırmak istiyorlarsa belli bir katılım payı ayırmak zorunda tu-

tulmaya başlanmış; katılım tutarı küçük belediyeler için proje bedelinin %10’undan başlamak üzere büyük be-
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lediyeler için %60’a kadar genişleyen bir oranlamaya oturtulmuştur. Banka, açtığı kredilerde faiz oranlarını

yükseltmiş, böylecebelediyeler için herhangi bir çekiciliği ve bu kurumlara sunduğu herhangi bir avantaj kal-

mamıştır.

Yatırımcılıkta İller Bankası kapasitesindeki daralma, 1997 yılında İller Bankası tüm hizmet alanlarında 1266

belediye için toplam 47 trilyon TL kullanırken, büyükşehir belediyelerinin yalnızca su ve kanal idarelerince 104

trilyon TL kullanılması belirtilerek kısaca özetlenebilir.

Benzer biçimde bankacılık sektörü itibariyle de İller Bankası’nın bankacılık sektörü içindeki payı 1989 yı-

lında onbinde altıya düşmüştür. Öte yandan sigortacılık hizmetleri banka faaliyet raporunda diğer hizmetler

başlığı altında incelenmektedir. Bir banka işletmesinin yapması gereken ana temel işlevler iller Bankasının Yıl-

lık raporlarında “diğer hizmet”ler olarak yer almışsa İller Bankasının gerçek anlamda bir banka niteliği taşıma-

dığı görüşü rahatlıkla savunulabilir.

İstikrar Programı çerçevesinde, fonların üç yıl içinde tümüyle kaldırılması hedeflenmektedir. Belediyeler

Fonu’nun bu çerçevede yer alması durumunda, İller Bankası’nın fiilen sistem dışına çıkacağı açıktır.

2. Öneriler

1. Ülkemizde ulusal çapta yerel altyapı planlaması yapılmalıdır. İller Bankası’nın kurumsal birikim ve de-

neyiminin değerlendirilmesi ve yerel altyapı yatırımlarının planlama, finansman sağlama, teknoloji ge-

liştirme, insan yetiştirme ve yönetim model ve yöntemleri geliştirilmesine öncülük etme amaçlı yapılan-

ması gerçekleştirilmelidir.

2. İller Bankası merkezi-yerel yönetimler arasında kaynak akışını yönetme görevini sürdürmelidir.

3. Yerel altyapı yatırımlarının kredi ihtiyacı giderek büyümektedir. Kamu kredilerini yönetecek; iç ve dış

özel sermaye kredileri kullanımını yönetecek; bu alanda kredi piyasasını kamu kaynaklarını koruyacak

biçimde yönetecek bir mali kuruma ihtiyacı ivedi hale getirmiştir; bu görev İller Bankası’nca üstlenil-

melidir.

4. Yerel yatırımların gerçekleştirilmesinde proje değerlendirme, teknoloji seçimi, teknolojik alternatifler ge-

liştirme, teknoloji geliştirme gibi tüm boyutlarda yönetici ve geliştirici uzman bir merkezi kuruma ihti-

yaç artarak varlığını sürdürmektedir; İller Bankası’nın bu yeni görev alanına doğru genişleyerek güçlen-

dirilmesi gerekir.

5. Yerel yönetimler, yatırımların işletmeciliğinde ve hizmetlerin örgütlenmesinde uzman bir merkezi kuru-

mun teknik desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. İller Bankası, diğer uzman kuruluşlarla birlikte hareket

ederek, yerel kamu işletmeciliğini geliştirerek yönlendirecek bir kurum haline getirilmelidir.

6. Genişleyen görev alanını karşılamak üzere, İller Bankası gerçek bir yerel yönetimler ortaklığı olarak ye-

niden örgütlenmelidir. Banka Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu, yerel yönetimlerce oluşturulmalıdır.

Yürütme organlarının buna göre yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır.
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Kimi zaman AB, ki-
mi zaman tek tek

ülkelerin teknik ku-
rulufllar›, kimi za-

man Dünya Banka-
s› gibi örgütler,

Türkiye’nin ihtiyaç-
lar›n› ölçüp biçip
bunlar›n ne kadar
gerektirdi¤ini ilan
ediyorlar. ‹leri sür-
dükleri maliyet he-

saplar› dudak uçuk-
lat›yor. Çünkü he-
saplar›, ya kendi

teknolojilerini sat-
mak ya ellerindeki
fliflmifl fonlar› borç
olarak vermek ama-
c›yla ve AB/ABD pi-
yasalar›n›n rakam-
lar›n› temel alarak
yap›yorlar. Bu tür
kayg›lar› bertaraf

etmifl hesaplar yap-
mal›y›z. ‹ç piyasa fi-

yatlar›na, halk›n
sa¤l›¤›n› korumaya,
Türkiye’deki ucuz
ve nitelikli yat›r›m
ve yönetim teknik-
lerine odaklanm›fl
hesaplar yapmal›-

y›z. Böyle hesaplar-
dan birini bu sayfa-
da sunuyoruz. Bu

hesaplamaya katk›-
s›, önerisi, elefltirisi
olanlar›n görüflleri-

ni bekliyoruz.

Bu çalışmanın amacı Türkiye genelinde
kentsel altyapı ihtiyacını belirlemektir.
Bu amaçla mevcut altyapı tesisleri içme-
suyu, kanalizasyon ve katı atık tesisleri ile
sınırlı kalmak kaydıyla incelenerek gele-
ceğe dönük altyapı ihtiyacı tespit edilerek
yaklaşık maliyetler de belirlenecektir.

Bütün bu hesaplamalar resmi istatistik-
ler ile bazı kamu kurumları tarafından ya-
pılan çalışmalara dayanılarak gerçekleşti-
rilmiş olmakla beraber, her bir kentin ken-
dine özel altyapı ihtiyacının ve maliyeti-
nin birebir belirlenmesi için yerinde mü-
hendislik çalışmaları ayrıca yapılmalıdır.

TÜRKİYE GENELİNDE KENT-
SEL ALTYAPI DURUMU

Ülkemizde kentsel altyapı yatırımları
genellikle merkezi hükümet ile yerel yö-
netimler tarafından gerçekleştirilmekte-
d i r. Yerel yönetimler adına altyapı sektö-
ründe yatırım yapmakla sorumlu en
önemli kuruluş İller Bankasıdır. İller Ban-
kası içmesuyu ve kanalizasyon tesislerini
projelendirme ve inşaatını yapma sorum-
luluğunu yerel yönetimler adına yerine
getirmekle beraber, bazı büyükşehir bele-
diyeleri ile diğer belediyelerin son yıllar-
da kendi tesislerini
kendi kapasite-
leri yada
farklı kay-
n a k l a r -

dan finansman ve teknik destek sağlaya-
rak farklı destek kuruluşları (müşavirler
vb) eliyle  yürüttükleri de gözlemlenmek-
t e d i r.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
tarafından 2000 yılında hazırlanan bir ra-
porda sektörün en önemli problemleri
arasında içmesuyu, atıksu ve arıtma tesis-
leri ile katı atık tesislerinin yatırımını
karşılayacak finansman sorunu ile bele-
diyelerde altyapı yatırımlarını yürütecek
ve tesisleri işletecek kalitede eleman ye-
tersizliğinden söz edilmiştir. Ayrıca söz
konusu raporda mevcut altyapıların bir-
çoğunun yeterli envanterinin bulunmadı-
ğı ve bunun da işletme ve bakım maliye-
tini artırdığı belirtilmiştir.

Türkiye genelinde mevcut altyapı du-
rumunu istatistiksel olarak inceleyip ge-
leceğe dönük ihtiyaç hesaplamasına git-
meden önce resmi istatistiklerin incelen-
mesi yararlı olacaktır. Bundan sonraki
bölümde son istatistiksel verilere ulaş-
mak mümkün olacaktır.

KENTSEL ALTYAPI İSTATİSTİK-
LERİ

Ülkemizde mevcut altyapı tesisleri
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
tarafından sağlanan istatistiklere bakıla-
rak incelendiği zaman kentsel alanlarda
bulunan içmesuyu, kanalizasyon ve katı
atık tesislerinin sayısı 2002 yılı sonu ve-
rilerine göre aşağıdaki gibidir.

Belediye İçme ve Kullanma Suyu

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından
yapılan 2002 yılı Belediye İçme ve Kul-
lanma Suyu İstatistikleri Anketi sonuçla-
rına göre 3215 belediyeden 3140 beledi-
yede içme ve kullanma suyu şebekesi ile



hizmet verildiği tespit edilmiştir.

İçme ve kullanma suyu şebekesi
ile hizmet verilen belediyeler tara-
fından, 2002 yılı itibariyle 5 mil-
yar metreküp su şebeke ile dağı-
tılmak üzere çekilmiştir. Çeki-
len suyun %39.3'ü barajlardan,
%29.0'u kuyulardan, %26.3'ü
kaynaklardan, %2.6'sı akarsu-
lardan, %1.8'i göllerden ve
%1.0'i göletlerden çekilmekte-
d i r.

2002 yılında içme ve kullanma suyu
şebekesi ile dağıtılmak üzere temin edilen
toplam 5 milyar metreküp suyun 1.71 milyar
metreküpü içmesuyu arıtma tesislerinde arıtılmıştır.
Arıtılan içme ve kullanma suyunun %2.5'ine fizik-
sel, %97.5'ine ise konvansiyonel arıtma uygulanmış-
tır.

Belediye Kanalizasyonu 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan 2002
yılı Belediye Kanalizasyon İstatistikleri Anketi so-
nuçlarına göre, 3215 belediyeden 2060'ında kanali-
zasyon hizmeti verildiği tespit edilmiştir.

Kanalizasyon hizmeti veren belediyeler tarafından,
2002 yılı itibariyle 2.91milyar m3 atıksuyun %42.9'sı
akarsu, %37.7'si deniz, %4.2'i baraj, %3.4'ü arazi,
%2.7'si fosseptik, %2.9'u göl, %0.7'si zerzemin ve
%5.5'i diğer alıcı ortamlara deşarj edilmiştir.

Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 2.91 mil-
yar m3 a t ı k s u y u n 1.38 milyar m3 'ü atıksu arıtma te-
sislerinde arıtılmıştır. Arıtılan atıksuyun %56.3'üne
biyolojik, %30.2'sine fiziksel ve %13.5'ine gelişmiş
arıtma uygulanmıştır.

Belediye Katı Atıkları (Çöpleri)

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan 2002
yılı Belediye Katı Atık İstatistikleri anketi sonuçları-
na göre 3215 belediyeden 2984 belediyede katı atık
hizmeti verildiği tespit edilmiştir.

Katı atık hizmeti verilen belediyelerden, 2002 yılı
yaz mevsiminde 12.70 milyon ton, kış mevsiminde
12.67 milyon ton ve yıllık 25.37 milyon ton katı atık
toplandığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre kişi başı
günlük ortalama katı atık miktarı, yaz mevsimi için
1.32 kg/kişi-gün, kış mevsimi için 1.34 kg/kişi-gün,
yıllık ortalama ise 1.34 kg/kişi-gün olarak bulun-
muştur.

2002 yılında katı atık hizmeti verilen 2977 beledi-
yeden toplanan 25.37 milyon ton katı atığın,

%45.9'u belediye çöplüğünde, %27.8'i
düzenli depolama sahalarında,

%15.5'i büyükşehir belediyesi çöp-
lüğünde, %2.9'u başka belediye
çöplüğünde, %2.0'ı gömülerek,
%1.5'i kompost tesislerinde,
%0.9'u açıkta yakılarak, % 0.8'i
dereye dökülerek bertaraf edil-
miştir.

VERİLERİN DEĞERLEN-
DİRİLMESİ

Kentsel Nüfus Projeksiyonunu 10
ve 20 yıllık proje hedef yılları için

oluşturmaya çalışırsak 2015 yılı belediye
nüfusu 89 600 159 kişi   2025 yılı belediye nüfu-

su 133 432 202 kişi olarak tahmin edilmektedir.

Halihazırdaki kentsel nüfusa hizmet veren altyapı
tesislerinin kapasite bakımından ortalama 10 yıl da-
ha yeterli olabileceği  varsayılırsa ikinci 10 yıllık dö-
nem için  ilave tesis yapımı ihtiyacı olacağı kabul
edilebilir. Ancak halihazırda hiç altyapı tesisi olma-
yan belediyelerde ise önümüzdeki 10 ve 20 yıllık dö-
nem için ilk yatırım ihtiyacı olduğu da göz önüne
alınmalıdır.

İçmesuyu hizmeti verilemeyen belediye nüfusu
halihazırda toplam belediye nüfusunun %4.72 si
iken kanalizasyon hizmeti verilemeyen belediye nü-
fusu ise toplam kentsel nüfusun %21.60 ı kadar-
dır.Bugün kentsel nüfus yaklaşık 63 milyon kadar
olup bunun %4.72 kadarına içmesuyu ve % 21.60
kadarına ise kanalizasyon hizmeti verilemediği dü-
şünülerek yapılacak hesapla başlangıçta  yaklaşık 3
milyon  kişi için içmesuyu,  14 milyon kişi içinde ilk
anda kanalizasyon yatırımına ihtiyaç var demektir.

Bütün bu ihtiyaçları içmesuyu, kanalizasyon ve ka-
tı atık tesisleri için ayrı ayrı ele almadan önce bugü-
ne kadar yapılan bazı çalışmaları gözden geçirmek
yararlı olacaktır

İçmesuyu Tesisi Yatırım İhtiyacı ve Maliyetleri 

İller Bankası tarafından Türkiye genelinde yaptırılan
içmesuyu şebekesi tesislerin ortalama inşaat maliyeti
birim başına yaklaşık 35 YTL/m olarak hesaplanmış-
t ı r. Bu hesaba kaptaj, isale, depo ve terfi hatları ile her
cins malzemeden üretilen şebeke boruları maliyetleri
hesaba katılarak ortalama bir inşaat maliyeti tahmin
edilmeye çalışılmıştır.

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine
göre yaklaşık 3 milyon kentsel nüfusa cevap verecek
içmesuyu şebekesi yatırımına ilk etapda  ihtiyaç bu-
l u n m a k t a d ı r. İçmesuyu şebekesi olmayan belediyele-
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rin çoğunlukla nüfusu 5000’den az olan
kentsel yerleşim alanları olduğu kabul edi-
lecek olursa kişi başına inşa edilecek şebe-
ke boyunun yaklaşık 2.30 m olacağı kabul
edilerek toplam 6.900.000 m içmesuyu şe-
bekesi ihtiyacı olduğu sonucuna varabiliriz.

Mevcut ve ilk defa yapılacak içmesuyu
şebekesi ve ilave tesisleri ile ilk 10 yıllık
kentsel içmesuyu ihtiyacının karşılanabile-
ceği sonraki 10 yıl için ise yaklaşık 43.832
043 kişilik ilave tesis ihtiyacı olacağı ve yi-
ne bunun ülkemizde kentsel nüfus artışının
özellikle 100.000’den fazla nüfusu olan
kentlerde daha fazla hissedileceği kabul
edilirse bu kentler için ortalama içmesuyu
şebeke ihtiyacı 2 m/kişi olduğu kabul edile-
rek  2025 yılına kadar hizmet görecek ilave
tesis miktarı yaklaşık 87.664.086 m. ve
2025 yılına kadar içmesuyu temini tesisleri
için gerekli toplam finansman ihtiyacı ise
yaklaşık 2.4 milyar $  olacaktır.

İçmesuyu şebekesi yatırım ihtiyacı olarak
hesaplanan tutara içmesuyu arıtma tesisi
maliyeti dahil edilmemiştir. DİE verilerine
göre kentsel nüfusa sunulan içme ve kul-
lanma suyunun yaklaşık % 34,20’si arıtma
tesisinden geçirilmekte geri kalan tutarda
su ise arıtma gerektirmeden kullanıma su-
n u l a b i l m e k t e d i r. Gelecekte içmesuyu kay-
naklarının kirlenme tehdidi ile karşı karşıya
kaldığı ve yer altı suyu kaynaklarının gide-
rek azaldığı düşüncesi ile önümüzdeki 10-
20 yıl içinde yapılacak içmesuyu yatırımla-
rının yaklaşık %50’sinin arıtma tesisi ge-
rektireceği kabul edilirse arıtma tesisi mali-
yetleri yaklaşık 50 $/kişi birim maliyet ka-
bülü ile 1.2 milyar $ olacaktır.

Bu konuda önceden yapılmış çalışmalar
incelenirse yaklaşık içmesuyu arıtma mali-
yetinin  2025 yılına kadar yapılacak ilave
tesisler için ilk on yılda yıllık 380 milyon $
ikinci on yılda ise yıllık 700 milyon $ iç-
mesuyu arıtma tesisi işletme finansmanına
gereksinim olacaktır. Her iki rakamda ilk
on ve son on yılın sonunda ulaşılacak mak-
simum kapasite için gerekli işleme finans-
manı olup daha önceki yıllarda gereken iç-
mesuyu arıtma tesisi işletme giderleri bu
rakamların altında olacaktır. İçmesuyu şe-
bekesi işletme giderleri için ise ilk yatırım-
dan itibaren boruların amortisman giderle-
ri 20 yıllık boru ekonomik ömrü kabulü ile

hesaplanacak olursa yıllık ilk on yıl için
yaklaşık 112 milyon $ son on yıl için ise
yıllık 170  milyon $ işletme gideri gereke-
cektir. Bu giderlere işgücü, diğer malzeme,
işletme giderleri de ilave edilirse ilk on yıl-
da yıllık şebeke ve içmesuyu arıtma tesisi
işletme gideri olarak  600 Milyon $ ikinci
on yılda ise yıllık 900 milyon $ işletme fi-
nansmanı gerekecektir.

Kanalizasyon Tesisleri Yatırım İhtiya-
cı ve Maliyetleri

İller Bankası tarafından Türkiye genelin-
de tamamlanan kanalizasyon şebekesi te-
sisleri için maliyetler göz önüne alındığın-
da ülke genelinde ortalama 140-180
YTL/m birim maliyet tutarı olduğu anlaşıl-
maktadır. Bu maliyetler küçük nüfuslu yer-
leşim yerleri için en ucuz 40-50 YTL/m
kadar iken çok nüfuslu kentler ile kıyı yer-
leşimleri için 300-400 YTL/m kadar ola-
bilmektedir. Bugün kanalizasyon şebekesi
olmayan kentsel yerleşimlerin daha çok
küçük nüfuslu belediyelerde yoğunlaştığı
göz önüne alınırsa yeni yapılacak kanali-
zasyon şebekesi için ortalama inşaat  mali-
yeti olarak 140-180YTL/m alınması yakla-
şık maliyet belirlenmesi açısından uygun
olacaktır. Sonuç olarak yaklaşık maliyet
100-130 $/m olacaktır.

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı tarafın-
dan 2002 yılında yapılan bir çalışma ile nü-
fusu 20.000 den küçük yerleşimler için or-
talama kanalizasyon şebekesi maliyeti 90
$/m 200.00-100.000 arası belediyeler için
105 $ nüfusu 10.000’den fazla olan beledi-
yeler için ise 130 $ olarak hesaplanmıştır.

İlk defa kanalizasyon şebekesi yapılacak
belediyelerin çoğunlukla nüfusunun 20.000
ve daha az olduğu varsayımından hareket
ederek ve yukarıda bahsedilen çalışmada
öngörülen kanalizasyon şebekesi ihtiyacı-
nın kişi başına nüfusu 20.000’den küçük
belediyeler için yaklaşık 2.25 m/kişi olduğu
kabulünden hareket ederek ilk on yılda yurt
genelinde 31.500.000 m kanalizasyon şebe-
kesi inşaatı yapılması gerektiği sonucuna
varabiliriz. Aynı tesis için ortalama 2.8 mil-
yar $ finansmana ihtiyaç duyulmaktadır.

Mevcut kanalizasyon tesisleri  ile ilk ya-
tırımı yapılacak tesislerin ilk on yıllık yatı-
rım ihtiyacına cevap vereceği gelecek on
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yıl için ise yaklaşık 43.832.043 kişilik ilave tesis ih-
tiyacı olacağı bunun ülkemizde kentsel nüfus artışı-
nın özellikle 100.000’den fazla nüfusu olan kentler-
de daha fazla hissedileceği kabul edilirse bu kentler
için ortalama kanalizasyon şebeke ihtiyacı 2 m/kişi
olduğundan 2025 yılına kadar hizmet görecek ilave
tesis miktarı yaklaşık 87.664.086 m ve gerekli fi-
nansman ihtiyacı ise 11,4 milyar $ olacaktır. Bu du-
rumda 2025 yılına kadar kanalizasyon şebekesi için
Türkiye genelinde ilk yatırım ihtiyacı yaklaşık
14.250 milyar $ kadardır.

Atıksu arıtma tesisleri için DPT tarafından hazırlanan
rapora göre  hesaplanan yaklaşık ilk yatırım maliyetinin
2025 yılına kadar 22 milyar $ olacağı  önerilmiştir.

İller Bankası tarafından projelendirilen atıksu arıt-
ma tesisi birim maliyetleri 40-50 $/kişi civarındadır.

Bu kabul ile atıksu arıtma tesisi için ilk yatırım ihti-
yacı belirlenmeye çalışılırsa DİE verilerine göre mev-
cut atıksu arıtma tesisleri kapasitesi yaklaşık 27 mil-
yon nüfusa hizmet verecek düzeydedir. Önümüzdeki
ilk 10 yılda belediye nüfusunun yaklaşık 90 milyon
olacağı tahmin edilmektedir.Bu nedenle ilk on yıl için
63 milyon nüfusa hizmet verecek atıksu arıtma tesisi
yapımına ihtiyaç olacağı düşünülürse yaklaşık ilk ya-
tırım maliyeti 2.5 milyar $ civarında olacaktır.

Bundan sonraki on yıllık dönem için ise ilave 43
milyon nüfusa hizmet edecek atıksu arıtma tesisi ya-
tırımına gereksinim olacaktır. Bunun maliyeti ise
2.15 milyar $ civarındadır. Atıksu arıtma tesisi yapı-
mı için 2025 yılına kadar ihtiyaç duyulan yatırım fi-
nansmanı yaklaşık 4.65 milyar $ tutarındadır.

DPT tarafından önerilen yatırım miktarı ile bu ça-
lışmada ortaya çıkarılan atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı tutarı arasında oldukça büyük fark bulun-
maktadır. Bu farklılığın kaynağı DPT tarafından
yaptırılan çalışmada ele alınan teknik ve mali kriter-
ler bilinmediğinden anlaşılamamıştır.

Burada yapılan hesaplamada yatırım ihtiyacına iş-
letme bakım yatırımları ile bu yatırımlarım maliyeti
e k l e n m e m i ş t i r. Mevcut kanalizasyon şebekelerinin
tam verimli işlediği ve herhangi bir bakım gerektir-
mediğini düşünmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Mevcut ve gelecekte yapılacak kanalizasyon şebeke
tesislerinin işletme ve bakım giderleri ayrıca hesaplan-
ması gereken bir tutardır. Bu konuda önceden yapılmış
çalışmalar incelenirse yaklaşık atıksu arıtma maliyeti-
nin 0,12 $/m3 olacağı kabülü ile kişi başına atıksu arıt-
ma tesisi işletme maliyeti 0,03 $  olarak kabül edilirse
yaklaşık işletme maliyeti 2025 yılına kadar yapılacak
ilave tesisler için ilk on yılda yıllık 600 milyon $ ikin-

ci on yılda ise yıllık 1.15 milyar $ atıksu arıtma tesisi
işletme finansmanına gereksinim olacaktır. Her iki ra-
kamda ilk on ve son on yılın sonunda ulaşılacak mak-
simum kapasite için gerekli işletme finansmanı olup
daha önceki yıllarda gereken atıksu arıtma tesisi işlet-
me giderleri bu rakamların altında olacaktır.

Kanalizasyon şebekesi işletme giderleri için ise ilk
yatırımdan itibaren boruların amortisman giderleri
20 yıllık boru ekonomik ömrü kabülü ile hesaplana-
cak olursa yıllık ilk on yıl için yaklaşık 600 milyon
$ son on yıl için ise yıllık 1.2  milyar $ işletme gide-
ri gerekecektir.Bu giderlere işgücü, diğer malzeme,
işletme giderleri de ilave edilirse ilk on yılda yıllık
şebeke ve atıksu arıtma tesisi işletme gideri olarak
1.5 milyar $ ikinci on yılda ise yıllık 2.7 milyar $ iş-
letme finansmanı gerekecektir.

Katı Atık Tesisleri Yatırım ve Depolama İhtiyacı

Bugün ülkemizde katı atık toplama hizmeti verilen
belediye sayısı 2977 olup 2002 yılı sonu DİE verile-
rine göre toplanan toplam yıllık 25.373.000 ton katı
atığın yaklaşık 7.047.000 tonu düzenli depolanmak-
ta, 383.000 tonu kompostlanmaktadır. Geri kalan ka-
tı atıklar belediye çöplüğüne dökülmekte, açıkta ya-
kılmakta, dereye  dökülmekte yada gömülmektedir.
Gayri fenni yöntemler ile tasfiye edilmeye çalışılan
katı atık miktarı yıllık 17.943.000 tondur.

Gayri fenni tasfiye edilen katı atık ile hiç katı atık
toplama hizmeti verilemeyen belediyelerden gelecek
katı atıkların sağlıklı ve teknik yöntemlerle bertaraf
edilmesi için gerekli yatırım miktarını aşağıdaki gibi
hesaplayabiliriz.

Katı atık toplama hizmeti verilemeyen belediye
nüfusu toplam belediye nüfusunun %3.10’u kadar-
dır. İlk on yılda belediye nüfusunun 90 milyona ula-
şacağı 2025 yılında ise yaklaşık 133 milyon olacağı
kabülü ile bügün düzenli depolama tesisi ile katı atık
tasfiye işlemi uygulanan tesis kapasitesinin eşdeğer
nüfusunun yaklaşık 15.5 milyon olduğu düşünülürse
gelecek on yıl için 74.5 milyon, sonraki on yıl için-
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de ilave 43 milyon kişiye hizmet verecek katı atık
depolama tesisine ihtiyaç olacaktır.

Ülkemizdeki katı atık kompozisyonu gereği yakma
işlemi için uygun evsafta olmayıp düzenli depolama
tesisi ilk etapta uygun tasfiye yöntemi olarak görün-
m e k t e d i r. Tıbbi atıklar ile  endüstrilerden gelen zehir-
li atıklar için ise yerleşik çevre mevzuatı ve literatür-
de öngörülen tasfiye yöntemleri önerilmekte olup bu
tip atıkların atıkları üreten kuruluşlar tarafından bizzat
tasfiye edilmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle katı atık
yatırım ihtiyacı belirlenirken tıbbi atık ve zehirli atık
tasfiyesi için bir yatırım ihtiyacı ve maliyeti bu yazıda
göz önüne alınmayacaktır.

Kişi başına günlük 1.32 kg katı atık üretildiği kabul
edilerek yapılacak hesaplama ile ilk on yıl için
199.049.100 ton katı atık depolama kapasitesine ihtiyaç
v a r d ı r. 2015 yılından sonraki on yıl için ise bu kapasi-
teye 20.717.400 ton daha ilave edilmelidir. Böylelikle
ortalama 15 $/ton düzenli depolama inşaatı maliyeti ka-
bul edilerek yapılacak hesap ile ilk on yıl için yaklaşık
3 milyar $ sonraki on yıl için ise ilave 310 milyon $ fi-
nansmana ihtiyaç olacaktır. Bu durumda 2025 yılına
kadar katı  atık depolama tesisleri için gerekli yaklaşık
finansman miktarı 3.31 milyar $ olacaktır. 

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İçmesuyu, kanalizasyon ve katı atık tesislerinin ka-
pasite ve maliyetini belirlemek için yapılan hesapla-
malarda, mevcut istatistiksel verilere dayanılarak gü-
nümüzde ve gelecekteki altyapı ihtiyacı belirlenmeye
ç a l ı ş ı l m ı ş t ı r. Kentleşme olgusunun geliştiği günümüz-
de gelecek yirmi yıl içinde kent nüfusunun giderek ar-
tacağı ve bu artışın nüfusu 100 binden fazla olan kent-
lerde daha fazla hissedileceği düşünülmektedir.

Gerekli tesis kapasitesinin ve yatırım maliyetleri-
nin belirlenmesi için on ve yirmi yıllık hedef yılları
seçilmiş, yirmi yıldan sonraki hedef yılları için bu-
günden çok sağlıklı bir ön kestirme yapmaya ve ka-
pasite belirlemeye kısa süreli bir değerlendirme ile
olanak olmayacağı düşünülmüştür.

İçmesuyu: İ ç m e s u y u
temini için mevcut kay-
nak dağılımının gelecekte
değişebileceği ve özellikle yeraltı
suyu kaynaklarının azalacağı ve
içmesuyu arıtma tesisi ile arıtıl-
ması gerekecek su miktarının
artacağı tahmin edilmektedir. 

2025 yılına kadar içmesu-
yu temini tesisleri için ge-
rekli toplam finansman ihti-
yacı ise yaklaşık 2.4 milyar $
olacaktır.

Önümüzdeki 10-20 yıl
içinde içmesuyu temini
için yapılacak tesislerin
yaklaşık %50’sinin içme-
suyu arıtma tesisi gerek-
tireceği kabul edilirse
arıtma tesisi yatırımları
için 2025 yılına kadar gerekli
finansman 1.2 milyar $ olacaktır.

Kanalizasyon: Kanalizasyon şebekesi ile topla-
nacak atıksuların arıtılacağı atıksu arıtma tesisleri-
nin ileri teknoloji gerektiren ve arıtma verimi yük-
sek atıksu arıtma tesisi olarak projelendirilmesi
hem çevresel etkisi hem de mevcut kentleşme ol-
gusu dikkate alınarak faydalı olacaktır. 2025 yılına
kadar kanalizasyon şebekesi için Türkiye genelin-
de ilk yatırım ihtiyacı yaklaşık 14.250 milyar $ ka-
d a r d ı r.

Atıksu arıtma tesisi yapımı için 2025 yılına kadar
ihtiyaç duyulan yatırım finansmanı yaklaşık 4.65
milyar $ tutarındadır.

Yüksek teknoloji gerektiren tesislerin az alan kapla-
ması arıtma verimi ve yöntemlerinin gelişmiş olması
nedeniyle yakın yerleşimleri rahatsız etmemektedir.
AB çevre kriterlerini sağlamak ve sürdürülebilir kal-
kınma hedeflerini gerçekleştirmek için tercih e d i l m e-
l i d i r.

Katı atık: Katı atık depolama alanları projelendiri-
lirken depolama alanlarının çevresel etkisinin en az
olması gereken alanlarda seçilmesi gerektiği ve uygu-
lanacak teknoloji ve bilgili ve tecrübeli eleman istih-
damı gereksinimleri göz önüne alındığında, salt bir
belediyeye değil aynı anda birden fazla belediyeye
hizmet verecek biçimde projelendirilmesinde fayda
v a r d ı r. Katı atık depolama tesisleri için 2025 yılına ka-
dar gerekli yaklaşık finansman miktarı 3.31 milyar $
o l a c a k t ı r. 



İçmesuyu, kanalizasyon, katı atık depola-
ma tesisleri ile içmesuyu ve atıksu arıtma
tesislerinin 2025 yılına kadar gerekli yatı-
rım ihtiyacı belirlenirken sadece inşaat ma-
liyetleri hesaba alınmış olduğundan bütün
bu maliyetlere inşaat maliyetlerinin % 15’i
kadar bir projelendirme  maliyeti eklenme-
si faydalı olacaktır.

Bütün bu hesaplamalara göre içmesu-
yu temini, kanalizasyon şebekesi, katı
atık depolama tesisi, içmesuyu ve atıksu
arıtma tesisleri için 2025 yılına kadar
gerekli ilk yatırım maliyetleri p ro j e l e n -
dirme giderleri de dahil olmak üzere
yaklaşık toplam 30 milyar $ civarında
o l a c a k t ı r.

Bu rakam ilk defa yapılacak tesislerin ilk
yatırım ve projelendirme maliyetleri için
gerekli finansman miktarıdır. Mevcut tesis-
lerin düşük verimli olanlarının verimlerini
artırmak ve bazı altyapı tesislerini tamir et-
mek yada yenilemek için mevcut altyapı
tesislerinin yaklaşık %20 kadar bir tesisin
yeniden yapılması halinde gerekecek mik-
tara eşit miktarda bir finansman gerekece-
ğini kabul edersek içmesuyu temini, kana-
lizasyon şebekesi ve atıksu arıtma tesisleri
için iyileştirme bedeli yaklaşık 2.1 milyar
$ civarında olacaktır. Bu tesislerin proje-
lendirmesi için yapılacak harcamaları da
göz önüne alacak olursak toplam iyileştir-
me maliyeti yaklaşık 2.5 milyar $ tutarın-
dadır.

Son günlerde Hazine Müsteşarlığı ile
K F W arasında bir girişim ile yürütülen
M U W I T programı çerçevesinde hazırla-
nan bir rapora göre Türkiye de içmesuyu
temini, atıksu ve katı atık altyapısı için
AB çevresel  ve sağlık standartlarına
ulaşmak için yaklaşık 50 milyar Euro tu-
tarında bir finansmana gereksinim duyu-

lacağı, aynı program çerçevesinde oluştu-
rulan bir raporda  söz edilmiştir. Bu pro-
je hedefleri (hedef yılı, hedef nüfus ve
kullanılan kriterler) ayrıntılı bilinmemek-
le beraber  bu hedeflerin incelenmesi ya-
rarlı olacaktır.

Bu yazıda yapılan hesaplamalar ise ta-
mamen şimdiye kadar uygulanan yatırım-
ların birebir maliyetlerinin ve alışılmış mü-
hendislik yaklaşımlarının biraya getirilme-
si ile önümüzdeki 20 yıl için gerçeğe yakın
bir rakamsal sonuç elde edilmeye çalışıl-
mıştır.Bu raporda hesaplanan 32.5 milyar $
tutarındaki finansman ihtiyacı ile dış kay-
naklı hesaplamalara dayanan 50 milyar
Euro tutarında bir finansman ihtiyacı öne-
risi birbiri arasındaki büyük farklılık nede-
niyle ciddi biçimde incelenmelidir. En
azından öneri sahiplerinin yaklaşımlarını
öğrenerek değerlendirmekte fayda olacağı
düşünülmelidir.

Raporda hesaplanan işletme gideri be-
delleri yaklaşık olarak önerilmiş olmakla
beraber, mevcut ve gelecekte yapılacak te-
sislerin  işletme ve bakım giderlerinin kar-
şılanması için bir geri dönüşüm mekaniz-
ması (cost recovery mechanism) oluştur-
makta fayda vardır. Mevcut ve gelecekte
yapılacak altyapı yatırımlarını geri dönü-
şümü sağlanırken ilk yatırım ve işletme ve
bakım giderlerini de aynı anda karşılaya-
cak uygun finansman ve geri dönüşüm me-
kanizmaları oluşturulmalı çok acil gereksi-
nim hisseden yöreler ve istisnai hallerde
birtakım sübvansiyon yöntemleri ile bazı
altyapı hizmetlerinin kısmi desteği dışında
diğer tüm yatırımlar için bölgelerin ekono-
mik gelişmişlik durumları da göz önüne
alınarak kısa, orta ve uzun vadede geri dö-
nüşüm sağlayacak mali yapılanma oluştu-
rulmalıdır.
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Kentsel Alanlarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Katı Atık Tesisleri İlk Yatırım Mali-
y e t l e r i

Hedef Yılı  2015(İLK ETAP) 2025(İLAVE) TOPLAM

İçmesuyu Temini 173 Milyon $ 2.227 Milyar $ 2.4 Milyar $

İçmesuyu Arıtma 100 Milyon $ 1.1 Milyar $ 1.2 Milyar $

Kanalizasyon 2.8 Milyar $ 11.4 Milyar $ 14.25 Milyar $

Atıksu Arıtma 2.5 Milyar $ 2.5 Milyar $ 4.65 Milyar $

Katı Atık Depolama 3 Milyar  $ 310 Milyon $ 3.31 Milyar $



SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma ile genel bir çerçeve içeri-
sinde geleceğe dönük yaklaşık bir altya-
pı ihtiyacı ve maliyeti tahmininin yapıl-
ması amaçlanmıştır. Sonuç olarak 2025
yılına kadar gerekli ilk yatırım ve iyileş-
tirme amaçlı altyapı inşaatları yatırım tu-
tarının projelendirme bedelleri de dahil
olmak üzere yaklaşık toplam 32,5 mil-
y a r ABD Doları tutarında olacağı he-
s a p l a n m ı ş t ı r. 

Altyapı tesislerinin ilk yatırım maliyetle-
ri yaklaşık olarak belirlenmeye çalışılmış-
tır. Ancak, her bir bölge (kalkınma bölgesi)
yada belediye için ayrı kapasite ihtiyacı ve
finansman ihtiyacı belirlenmesinde yarar
vardır. Bu ilgili yerel yöneticiler eliyle da-
ha önceden belirlenecek teknik şartname-
ler ve bu şartnamelerin  esaslarına göre ya-
pılabileceği gibi bütün bu alanları tespit
ederek birebir kapasite ve maliyet hesapla-
yabilecek müşavirler eliyle de yapılabilir.

Burada önemli olan bütün bu çalışmaları
koordine edecek pilot kuruluş ve tecrübeli
kadronun tespiti ve bu kadrolar eliyle oluş-
turulacak bir programın planlanması, yürü-
tülmesi, denetlenmesi ve bu çalışmaların
performansının ölçülebilmesidir.

Altyapı tesisleri projelendirilirken tesis
kurulacak alanların çevresel etkisinin en az
olması gereken alanlarda seçilmesi gerek-
tiği ve uygulanacak teknoloji ve bilgili ve
tecrübeli eleman istihdamı gereksinimleri
göz önüne alındığında salt bir belediyeye
değil aynı anda birden fazla belediyeye
hizmet verecek biçimde projelendirilme-
sinde fayda olacağı düşünülmektedir.
Özellikle ortak içme suyu ve atıksu arıtma
tesisi projelendirilmesi de tavsiye edilebi-

lir. Bu durumda tesislerden yararlanacak
belediyelerin birbirine coğrafi yakınlığı ve
hizmet verilecek alanın topoğrafik yapısı
ve diğer bazı özellikleri de aynı tesisleri
kullanmaya elverişli olmalıdır.

Bundan başka, belediyeler arasında ortak
tesis kullanımını teşvik edecek gerekli eği-
tim ve kapasite geliştirme çalışmaları yapıl-
malı, gerekli mevzuat düzenlemelerinin ele
alınması için programı yürütecek pilot ku-
ruluşlar tarafından öneriler geliştirilmelidir.

Altyapı yatırımları için gerekecek fi-
nansmanın kaynağı konusunda bu yazıda
herhangi bir alternatif önerilmemiştir. An-
cak söz konusu finansmanın temini önce-
sinde birebir maliyet analizi yapılmak su-
retiyle her bir yöre ve belediye için ekono-
mik gelişmişlik durumları da göz önüne
alınarak bir finansman yöntemi önermek
gerekecektir.

Finansman kaynaklarının çeşitliliği, geri
dönüşüm mekanizmalarının hem süre hem
de oluşturulacak tarifeler yönünden yine
gelişmişlik durumları ile yapılacak yatı-
rımların maliyeti ve işletme esasları ile
bağlantısı olacağından her yöre ve beledi-
ye için  bu yöntemlerin aynı özellikte ol-
ması beklenmemelidir.

Bütün bu işlemler uzmanlık gerektiren
ve bir program dahilinde yürütülmesi gere-
ken bir çalışmayı gerektirmektedir. Kalkın-
ma hedeflerine ulaşmak, sağlıklı ve çevre
ile uyumlu bir kalkınma modeli oluştura-
bilmek ve kaynak israfına neden olmamak
için kapasite birikimini değerlendirecek,
uzmanlaşmış ve planlı kalkınma stratejile-
rine dayalı bir çalışma sistemine sahip ol-
mak günümüzde giderek daha da önem ka-
zanmaktadır.
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olmas›  beklen-
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MM: Aykut Bey, öncelikle İl -
ler Bankası kurumu -

nu tanıtır mısı -
nız? Banka ne
zaman ve niçin
kuruldu? Önce -

likle bunu öğrene -
bilir miyiz? 

AH: İller Bankası 1933’de, 2301
sayılı kanunla, “Belediyeler Bankası”

olarak kuruldu. Daha çok 1580 sayılı
Belediyeler Kanunu ile belediyelere veri-

len görevlerin yerine getirilmesinde gerekli
olan finans ve tatbikatı sağlamak için kurul-

muştur diyebiliriz. Sermayesi 15 milyon lira idi. Bu
müessese mütevazı bir şekilde hizmetlerini yürütür-
ken, Siyasal Bilgiler Okulundan Ernest Reuter’in
1942 yılında bir rapor verdiğini görüyoruz. Reuter,

Aykut HOKKACI 1960 da, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.
1968’de ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama Bölümünde master yapt›. 1971–72 y›l›nda, Rotter-
dam’da Baus Centrum’da, genel planlama konusunda iki sömestrlik yap›lan çal›flma, bütün
hayat›n› flekillendiren bir gelece¤e dönüfltü. 1981’de de Londra Merkez Politekni¤inde ula-
fl›m planlamas› okudu. 1965’de ‹ller Bankas›’nda göreve bafllayan Hokkac›, 2000 y›l›nda
Araflt›rma fiube Müdürü olarak emekli olmufl bulunmaktad›r. Aykut Hokkac› planc›l›k konu-
sunda çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 

Röportaj

İller Bankasında Son Perde:
A.Ş.’CİLİK
AYKUT HOKKACI İLE SÖYLEŞİ

Röportajı Yapan: Tekin AVANER

Dergimizin bu sayısında yerel altyapı yatırımları ve finansmanı ile ilgili
önemli bir kuruluşa yer veriyoruz. İller Bankası. Bankanın uzun bir tarihi
geçmişi ve bu geçmişte yerine getirdiği önemli hizmetleri var. Ancak bildik
bir senaryonun içinde o da. Şimdilerde Kurumu tamamen değiştirecek bo -
yutlara ulaşan gelişmelerle karşı karşıya. Ayrıntılarını aşağıda bulacağınız
1933-1945 dönemi, 1960’lar, 1980 sonrası ve nihayet 2000’ler olarak
önemli dönemeç anlarını Kurum’un tarihinden seçebileceğimiz anlaşılıyor.

Yerele yönelik kamu hizmetleri hızla aşınıyor. İller Bankası yeniden yapılan -
dırılıyor. Hızla Dünya Bankası ağını örüyor. Yerele dönük kamu hizmetleri
ardı ardına piyasalaşıyor ve yabancı sermaye tekeli buraları da kaplıyor.
İller Bankası özelinde bu gelişmeleri, çok uzun yıllar Kuruma emek vermiş
olan bir değerli uzman ile konuştuk. İşte size bir ömür deneyim. Bir yandan

bilgilenirken diğer yandan ufkunuz açılabilir ve düşünebilirsiniz ay -
nı zamanda. Sonra mı? Buyurunuz okumaya…     
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Belediyeler Bankasının daha çok güçlen-
mesi ve belediyelere daha fazla yardımcı
olması amacıyla bu raporu hazırlamıştı.
1945 yılında bankanın adı, 4759 sayılı ya-
sa ile, “İller Bankası” oldu ve banka yeni-
den kuruldu. Bu isim konusunda komis-
yonda çeşitli tartışmalar da oldu. Ancak
bankanın yeni düzenlemeyle faaliyet sınırı
genişlediği için, adının da İller Bankası
olarak konulmasına karar verildi.

MM: Banka nasıl bir kurumsal yapıya
sahiptir? Personel yapısı ve görevleri hak -
kında da bize bilgi verebilir misiniz?  

AH: Banka ağırlıkla belediyelerin yatı-
rım ihtiyaçlarını hem finans hem teknik
tatbikat olarak aynı anda koordineli şekilde
yapmak için teşkilatlandı ve yapısını ge-
nişletti. Bu günlerde, banka 3314 mahalli
idare birimine hizmet sağlıyor. Belediye-
ler, 81 il özel idaresi, 15 tane kadar su ve
kanalizasyon idaresi için yardım sağla-
maktadır.

Bankanın kendi yapısı içerisinde 19 bi-
rim var, bunun 9 tanesi belediyelere yöne-
lik,  8 tanesi teknik daireler, biri de ikraz
dairesidir. Belediyelere yönelik olan birim-
ler ikraz, harita, imar, içme suyu, kanali-
zasyon, makine sondaj (termal enerji),
malzeme, etüd plan yol (katı atık) ve yapı
birimleridir. Diğer birimler ise, kentsel ya-
pı, sayısal harita, imar planı, arıtma, kent-
sel atık, içme suyu, termal enerji, etüd
plan, danışmanlık ve bankacılık uzmanlık
birimleridir.

Banka yerel yönetimlere proje, danış-
manlık, kontrol ve kredi hizmetlerini sunar.

Yatırımın % 6’sı masraflara ayrılır. Banka
bu hizmetleri 1405 teknik eleman ve 4058
uzman kadro ile gerçekleştirmektedir. 

MM: 73 yıllık geçmişe sahip kurumun
tarihinde önemli aşamalar da var mıdır?
Hangi gelişmelerden bahsedilebilir?  

AH: Dünyanın birçok ülkesinde mahalli
idareler için mahalli idareler bankaları var-
dır. Türkiye’de ihtiyaç ve şartların farklı
oluşu İller Bankasının kuruluşuna farklı bir
yaklaşımı getirmiştir. Bizde ilgili mevzuat
hazırlanırken daima KREDİ VE TEKNİK
UYGULAMA birlikte göz önünde bulun-
durulmuştur.

Yukarıda belirttim, Reuter ile başlar ban-
ka için yapılan araştırmalar. Kendisi,
1942’de Belediyeler Bankasının dokuz yıl-
lık çalışmalarını incelemiş ve çok olumlu
tespitlerde bulunmuştu. 

Bir sonraki araştırmanın 1964 yılında ya-
pıldığını görüyoruz. Federal Almanya Mes-
ken, Şehircilik ve Bölge Planlama Bakanlı-
ğı Kurulu,  Bakanlık ve Banka için bir ra-
por veriyor bu dönemde. Bu kurul A l m a n-
ya’da belediyelerin imar görevini çözemez-
ken, aynı dönemde Türkiye bu problemi,
amacına uygun ve pratik tecrübeden geç-
miş bir usulle çözmektedir. Kurul raporun-
da planlama ve teknik uygulama ile finans-
manın ayrılamayacağını belirtmektedir.   

O dönemde bu uzmanlarla konuştuğu-
muzda, ülkelerindeki belediyelerin, kaynak
ve teknik adam sıkıntısı dolayısıyla, yerel
altyapı konusunda hizmet sunumunda çok
güçlükle karşılaştıklarını anlatırlardı. Oysa
aynı dönemde Türkiye’de bu banka saye-
sinde işler koordineli ve başarılı şekilde
s ü r d ü r ü l ü y o r. Çok anlamlı tabi bu durum. 

Bu arada 1961 yılında İktisadi Devlet
Teşekküllerinin yeniden organizasyonuyla
ilgili 840–841 sayılı kanunlar hazırlanıyor
ve İller Bankası’nda ilk önemli değişiklik-
lerin yapıldığı döneme giriliyor. Bu dö-
nemde OEEC uzmanları İller Bankasını in-
celiyorlar ve bir rapor hazırlıyorlar. OEEC
uzmanlarının raporunda da bu banka adına
takılmışlardı. Siz sadece banka statüsünde
çalışıyorsunuz, bu teknik personelin işi ne,
siz sadece banka gibi çalışan müessese
olun diyorlardı. İller Bankası, Banka ola-
rak amacı doğrultusunda bankacılık işlem-
lerini geliştirmelidir. En kısa zamanda tek-
nik personeli bırakmalıdır diyorlar. İkinci
olarak da Banka olarak siz, şube ve ajans-
larınızla beraber mahalli idarelerin cari iş-
lemleri için kasadarlık yapmalısınız, dedi-

Banka a¤›rl›kla
belediyelerin

yat›r›m ihtiyaçlar›n›
hem finans hem

teknik tatbikat
olarak ayn› anda

koordineli flekilde
yapmak için

teflkilatland› ve
yap›s›n› geniflletti.

Bu günlerde, banka
3314 mahalli idare

birimine hizmet
sa¤l›yor.

Belediyeler, 81 il
özel idaresi, 15

tane kadar su ve
kanalizasyon idare-

si için yard›m
sa¤lamaktad›r.
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ler.  Üçüncüsü de tamamen özerk olunsun
istiyorlar. İller bankası tam özerk kuruluş
olarak idare edilmeli yani. Bütün bunlar ol-
duğunda ne olacak biliyor musunuz? Ga-
yet açık efendim, öyle olursa, plansız gay-
retlerle borç batağına düşülecek.

1986’da Çukurova Kentsel Gelişme Pro-
jesi’nin yürütülmesiyle ilgili olarak çalışan
Darüs-Hendese ve onunla işbirliği yapan
Dünya Bankası diyorlar ki, İller Bankası,
banka olarak çalışmalı ve faaliyetlerini yü-
rütmeli ve dışarıdan alınacak kredilerin te-
minatını İller Bankası sağlamalıdır. Bu dü-
şünceler banka üzerinde hemen Demokle-
sin kılıcı gibi sallanmaya başladı. 1983’te
teknik yapıdan elektrifikasyon bölümü
TEK’e nakledildi. Bundan önce elektrikle
ilgili görev de TEK’e devredilmişti zaten.
1983-84’te SİMEL de gitti. Bankanın hu-
susi hukuk hükümlerine göre çalışan bir
şirketi, SİMEL. Kurumun ihale işlemlerini
yürütmektedir. SİMEL araziye dönük ele-
man kullanıyor ister istemez. SİMEL’in
kapatılması banka için bir kayıptı, çünkü
Banka’nın afetler başta olmak üzere kritik
konulara çevik müdahalesini sağlıyordu.
Dolayısıyla afet vs. durumlarında bankaya
görev verildiğinde bankanın başarısı gün-
deme geliyordu. Görüldüğü üzere, 1986
yılındaki Dünya Bankası incelemesi de bir
önceki OECD raporu ile hemen hemen ay-
nı şeyleri söylemektedir.

Bir başka gelişmeden daha bahsedebiliriz.
Etüt Plan Yol Daire Başkanlığı. Bu daire
başkanlığı kurulduğunda ne yapacağı belli
değildi. Fonksiyonsuz bir daire olarak ku-
ruldu. Fonksiyon yüklenmek için katı atık
konusuna eğilindi. Böylece katı atık mese-
lesine banka da girmiş oldu. Bu daire bu-
günlerde bankanın teknik faaliyetlerinin
beynini oluşturmaktadır. Görev tanımı orta-
da olmayan bir birim zamanla en önemli bi-
rim haline dönüştü. Kervan yolda düzülür…

M M : 1980 sonrasında gelişmelerin hız -
landığı anlaşılıyor. Bu dönemde bu gelişme -
leri destekleyen yasal düzenlemeler de var
mı?   

A H : 1 9 8 4 ’te 3030 sayılı Büyükşehir Be-
lediyesi yasası ile de Büyükşehir Belediye-
lerine de görev verildi ve işler karışmaya
başladı öncelikle bunu belirtebilirim. İlave-
ten 3194 sayılı İmar Kanunu çıkınca, ba-
kanlık ile banka arasındaki koordinasyon
daha da bozuldu. Bu fiili bir bozulma elbet-
te. Daha doğrusu Banka ile Bakanlık ara-
sında var olan fiili ilişkilerin bozulması. Bu

ilişkiler gayet iyiydi oysa. Bakanlık, sanki,
bu görevler benden gitti dedi ve kapıları ka-
pattı. Arşivini bile dağıttı. Madem yetkiler
belediyelerde ben karışmıyorum dedi. Çev-
re Bakanlığı kurulması sırasında çevre pla-
nı yetkisi de belediyelere verilince iyice
kopmalar oldu. Seneler sonra bu dağıttığı
yetkileri toplamaya başladı ama o zaman da
işin içine başkaları girdi. Örneğin çevre ba-
kanlığı, yabancı yatırımcılar vs. İş iyice
Arap saçına döndü. Bakanlık daha sonra
genelgelerle işi toplamaya çalıştı.

Bir de 2380 sayılı Finansman Kanunu
vardır. Eskiden belediyeler için değişik ka-
nunlardan paylar ayrılıyordu. Bu kanun ile
bütün paylar artık bütçeden ayrılmaya baş-
ladı. Genel bütçe vergi gelirlerinin topla-
mından ayrılan belirli bir paydı bu. Beledi-
yeler fonu, mahalli idareler fonu ve özel
idare fonu gibi 3 fon kapsamında değişik
oranlarda paylar veriliyordu diyebiliriz.   

MM: Kurumu tanımaya yönelik araştır -
mada ilk dikkati çeken kurumun çok sayıda
denetlemeye tabi tutulduğudur. Türkiye
Büyük Millet Meclisinin Denetimi, şimdi -
lerde kaldırılan Başbakanlık Yüksek De -
netleme Kurulu, biri genel kurulunca seçi -
len, biri de Bayındırlık ve İskân Bakanınca
atanan iki denetçi tarafından denetlenme -
si, bankalar yeminli murakıplarının denet -
lemesi gibi. Denetim konusunu biraz aça -
bilir misiniz? 

AH: Gerçekte iyi bir denetim yok. Gös-
termelik denetimler bunlar. Banka denetçi-
leri iki tane. Teknik müfettiş az, varolanlar-
dan da işi bilen az. Bankada çalışırken ge-
ce mektebinden mezun olanlar müfettiş ol-
du. Ve bir kısmı da teknik denetime alını-
yor bunların. Bu denetim başarılı olmuyor.

MM: Kurumun hizmet sunumunda ak -
saklıklar var mıdır? Ne gibi sorunlarla
karşı karşıya kalınmaktadır? Hizmet sun -
duğu kesimler nezdinde nasıl bir algılama
var?    

AH: Öncelikle şunu ifade edeyim. Bele-
diyelerin özerkliğini savunan gelişmiş ül-
kelerde bile merkezi idareler, bazı konular-
da belediyeleri kendi tespit ettikleri önce-
liklere göre yönlendirmektedirler. Tama-
men özerk olmalarını bekleyemeyiz bizde
de. Bir de Banka’da olanlara doğrudan va-
ziyet edecek lisan bilen kadro yok. Özel
gece okulları, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu kaliteyi olumsuz yönde etkiledi. 

Benim anladığım kadarıyla büyük beledi-
yeler İller Bankasına düşman. İller Bankası-
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nı ellerine geçecek para için engel görüyorlar. Bir de
teknik açıdan kendilerinin ellerinin kollarının bağlan-
ması durumuna geliyor. Bunlar altyapı tesislerinin ya-
bancılarca yapılmasına yol açmak içindir.

Bizde süreç şöyle yürür; belediyeler fon için sıra-
ya girer, öncelikleri DPT tespit eder ve uygulamayı
İller Bankası yapar. Mesela harita işinde böyledir.

MM: Günümüzde İller Bankasında yeniden yapı -
landırma çalışmalarının yürütüldüğünü görmekte -
yiz. Bu çalışmalar hangi aşamada bulunmaktadır ve
yeniden yapılandırmanın genel esasları nelerdir?
(İller Bankası Anonim Şirketi Kanun Taslağı= İl -
bank). Görev tanımında ya da personel yapısında ne
gibi değişiklikler öngörülmektedir? 61 yıllık hatta 73
yıllık İller Bankası modeli ortadan mı kalkmaktadır?
Yerel altyapıyı kamu hizmeti olarak gören, kamu
kaynaklarına dayalı, kamu yatırımcılığı ile karakte -
rize edilen bu modelin tasfiyesinin ardından nasıl bir
model getirilmeye çalışılmaktadır?

AH: Şu açıktır ki, Banka dikkatini yıllardır kendi
yapılanmasına ayırıyor. Efendim, şimdi rivayet şu,
bütün personel sayısı 1200’e indirilecek, şu anda
5000 civarında, banka belediyelere sadece kredi ve-
recek, personel sözleşmeli olacak. Şimdiki durumda
genel müdür yönetim kurulu başkanı, yeni durumda
genel müdür yönetim kurulu başkanına bağlı olacak.
Model olarak ya Halk Bankasına ya da Kalkınma
Bankasına benzeyecek. Yeniden yapılandırma çalış-
maları başarıya ulaşır mı, bu başarı nasıl bir başarı
olur bilinmez ama bunlar personel üzerinde çok faz-
la moral bozukluğu yaratmaktadır.

Bu modele Dünya Bankası’nın yıllar süren baskısı
ile gelinmiştir. Model sanki Türkiye’yi borca sokup,
belediyeleri yabancı sermayenin işgücünün faaliyet
alanı haline getirecek gibidir. Ayrıca böyle bir kefa-
let sistemi bankayı batırır, siyaset ile ilgili olarak
banka dışarıya borçlandırıldığı için banka batabilir.

MM: İller Bankası ile Dünya Bankası arasında bir
ilişkiden söz edilebilir mi? İller bankasının görev ta -
nımına giren iş ve işlemlerde dünya bankasının ne
gibi etkisi ya da katkısı söz konusu olmaktadır? Bu
etkiler İller Bankası açısından hangi sonuçlara yol
açmaktadır? 1987 tarihli Çukurova Kentsel Gelişme

Projesi İkraz Anlaşması sonrasındaki süreci değer -
lendirebilir misiniz?   

AH: Sanki Dünya Bankası paçadan kapma duru-
munda gibi geliyor bana. Bu konuda şu tespitleri ya-
pabilirim. Öncelikle İller Bankası sistemini “Banka”
kelimesi ile yıkmaya çalışıyorlar. Sonra Dünya Ban-
kası kendi teknik eleman sayısını devamlı arttırırken
bize tersini telkin ediyor.

Yine Dünya Bankası ile Türkiye Belediye Hizmet-
leri Projesi Çevresel Çerçeve’ni belirtmek mümkün
burada. Bununla amaçlanan, belediye altyapılarının
geliştirilmesi ve finansman kaynağı olan İller Ban-
kası’nın kurumsal yapısının geliştirilmesi. Ancak so-
nuçta ne olacak? İller Bankası, Dünya Bankasının
kredisinin borçlusu olacak, projenin mali aracısı ola-
rak hareket edecektir.

Çukurova Projesi bölgeye somut bir katkı da bu-
lunmamıştır. Yukarıda kısmen değinmiştim. Darül-
Hendese adlı şirket ile onu kontrol eden yabancı şir-
ketlere Türkiye’yi borçlandırarak iş kapısı açılmıştır.
Bölge mefhumu olmayan Lübnan’ın bir bölge plan-
lama şirketi Türkiye’ye know-how sattı! Böyle bir
şey olamaz. 

Efendim şimdi moda, dış kredi artı mahalli idare-
lere yetki. Eğer banka bu yeni yapılandırmada dış
krediye kefil olursa yandı gitti olacak, bunu çok açık
ifade edebilirim.

M M : Neden yerel altyapı hizmetlerindeki İller Ban -
kası’nın) devlet tekeli kırılmak istenmektedir? 1986
yılından bu yana var olan kamu kaynakları yerine
yerli/yabancı özel sermaye kaynaklarını kullan -
ma/borçlanma sürecinde hangi aşamaya gelinmiştir?
Bu süreci sonuçları ile birlikte değerlendirebilir misi -
n i z ?

AH: Altyapı yatımlarında proje maliyetleri çok
yüksek, bunu Türkiye üzerinde düşünürseniz, büyük
firmalar da yaprak kımıldamıyor. Milletlerarası iha-
leler olmalı ki gelişmiş firmalara imkân sağlanabil-
sin. Benim kanaatim bu.

MM: Son olarak, yerel altyapı finansmanı ve yatı -
rımının, teknik mi yoksa politik mi bir sorun ve hiz -
met alanı olarak görülmelidir konusunda bizi aydın -
latır mısınız?

A H : DB projeleri bağımlılık sağlamaya yönelik bir
ilişki kurarlar. Bu da bu işin politik bir iş oluğunu gös-
t e r i r. Projenin itfasıyla ilgili olarak DB etkisi olacaktır
ister istemez. Bu projelerden suya ilişkin olarak, örne-
ğin, bu suyu bu kadar ucuza veremezsin diyebilecek. 

Son olarak şunu ifade edeyim. Efendim, milli mü-
esseseler çok fazla azalırsa devlet teşkilatı anarşiye
dönüşür. Bunu görmek lazım.

MM: Sayın Hokkacı çok teşekkürler.



Yerelleşme kavramı 1980’li yıllardan bu
yana Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası
ve OECD gibi uluslararası örgütler ile Av-
rupa Birliği tarafından yürütülen tartışma-
lara damgasını vurmuş, ademi merkeziyet-
çi (desantralize) devlet yapılanmasına geçiş
kaçınılmaz bir süreç olarak görülmüştür. 

Genel anlamında merkezden yerele yetki
devri olarak bilinen yerelleşme kavramı,
bu tartışmalarda, kamu yetkisinin devlet-
ten çeşitli örgütlere ve piyasaya (özelleştir-
me) devri ve siyasal-yönetsel karar meka-
nizmasının özel sektör ve sivil toplum ör-
gütleriyle paylaşılması anlamlarını da ihti-
va etmektedir. Diğer bir anlatımla, yerel-
leşme ile yerel yönetimlere ulusal bütçe-
den ayrılan payın artırılması, daha fazla
yönetsel özerklik, daha çok ekonomik so-
rumluluk ve daha fazla siyasal özerklik ta-
nınması gibi amaçların ardında devletin
resmi yönetim yapılanmasını aşan bir yet-
kiden vazgeçme süreci de yatmaktadır. Bu
sürecin önemli bir ayağını oluşturan mali
desantralizasyonun gerçekleştirilmesi ile
merkezi yönetimin yerel yatırımları ulusal
vergi ve borçlanma ile karşılaması yerine,
hizmetlerin sermaye ve yerel borç finans-
manı ile karşılandığı desantralize bir siste-

me geçiş öngörülmektedir. Bu bağlamda
gelişmekte olan ülkelerdeki mali yerelleş-
me taraftarlığının çıkış noktası ise yerel
yönetimlerin küresel düzeyde borçlanabilir
hale getirmektir. Başka bir ifadeyle, küre-
selci  eğilime göre yerel yönetimleri ülke-
nin merkezi yönetimine bağlayan mali ya-
pı ortadan kaldırılmalı, mali açıdan yerel
yönetimler iç ve dış sermaye piyasalarına
bağlanmalıdır.

Ancak mali desantralizasyonu gerçekleş-
tiren Arjantin örneğinde izlendiği gibi ye-
rel yönetimlerin denetimsizce borçlanma-
ları, özellikle de dış borçlanmaları, bir ül-
keyi iflasa kadar sürükleyebilmektedir. Zi-
ra Arjantin’in 2001 mali krizini hem tetik-
leyen hem de derinleştiren bir sorun alanı
olarak yerel yönetimlerin finansman açık-
ları ve borç yükündeki artış ülkenin ekono-
mik çöküşünde önemli bir rol oynamıştır.

I. Dünya Savaşı öncesi ‘bir Arjantinli ka-
dar zengin’ deyimiyle anılan Arjantin, 2001
yılının sonunda ekonomik bakımdan iflas
e t m i ş t i r. Bu iflasın nedenleri yerel yönetim
yapısı, Peroncu miras ve neoliberal politi-
kalar olmak üzere üç ayrı düzlemde irdele-
n e b i l i r. Bu yazıda ise 2001 krizini tetikle-
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Arjantin’de Yerelleşme ve Yerel
Yönetim Borçlanması...

Demet ÇALIŞKAN
ODTÜ ŞBP Araş. Gör.

‘…her halükarda bu borçların hiç -
birinin amacı Arjantin’i sanayileş -
tirmek veya halkın refahını yük -
seltmek değildi. Eski borçlar çıkar
gruplarının sermaye kaçırması
için, ‘yeni borçlar’ ise ekonominin
çıkar gruplarının menfaatlerine
uygun bir şekilde yürütülmesi için
alınmıştır.’

A.& E. Colcagno, Borçlar 
(Arjantin’in en çok satan kitabı)

Yerelleflme ile
yerel yönetimlere
ulusal bütçeden
ayr›lan pay›n
art›r›lmas›, daha
fazla yönetsel
özerklik, daha çok
ekonomik
sorumluluk ve
daha fazla siyasal
özerklik tan›nmas›
gibi amaçlar›n
ard›nda devletin
resmi yönetim
yap›lanmas›n›
aflan bir yetkiden
vazgeçme süreci
de yatmaktad›r.
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Arjantin’i iflasa
sürükleyen
nedenlerin

bafl›nda,
azgeliflmifl

ülkelerin yap›sal
bir özelli¤i haline
gelen d›fl borçlar

sorunu gelmekte-
dir.

yen ve derinleştiren bir
neden olarak yerel yöne-
tim yapısı ve yerel yöne-
tim borçlanması tartışıla-
c a k t ı r. Tartışmayı yürü-
tebilmek için öncelikle,
2001 kriziyle iflas
eden Arjantin ekono-
misinin çöküş serü-
venine kısaca değini-
lecek, daha sonra ise
Arjantin’in yerel yöne-
tim yapısı incelenerek, ül-
kenin federatif yapısının ve yerel yönetim
borçlanmasının 2001 krizindeki hayati rolü
değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Arjantin Ekonomisinin Çöküş Serüve-
n i …

Arjantin ekonomisine tarihsel bir pers-
pektifken bakıldığında, I. Dünya Savaşı
öncesi sıkça kullanılan ‘bir Arjantinli ka-
dar zengin’ deyimiyle anılan Arjantin’in
çok gerilerde kaldığına tanık oluyoruz. Ar-
jantin’in 1930-1983 dönemi ise "kronik si-
yasal istikrarsızlık" dönemi olarak nitelen-
mekte; bu dönemi 6 hükümet darbesi, 2-3
yılda bir değişen 15'i asker, 8'i sivil baş-
kanlar, Albay Peron'un Adaletçi Partisi'nin
siyasal sahneye damgasını vurması, ülke-
nin sanayileşme sürecinde Avrupa'dan gö-
çün azalıp komşu ülkelerden göçün başla-
ması, ekonominin güçsüzleşmesi ve niha-
yet İngiltere'ye karşı başlatılıp yenilgiyle
sonuçlanan Malvinas (Falkand) savaşı
özetlemektedir. 1983-2001 döneminde ise
demokrasi yeniden kurulmuş, A l f o n s i n ,
Menem ve De la Rua yönetimlerinde Ar-
jantin'in en uzun demokratik süreci yaşan-
mıştır. Ancak Alfonsin yönetimi (Radikal
parti) 1989'da hiperenflasyona yenik düş-
müş; "El Turco" lakaplı Menem'in neolibe-
ral yönetimi 1991’de uygulamaya koydu-
ğu konvertibilite planı (Peso’nun dolar ku-
runa eşitlenmesi) ile enflasyon sorununu
çözmüştür. IMF’nin sıkı denetimi altında
uygulamaya konan ekonomik istikrar
programı çerçevesinde kamu hizmetleri
özelleştirilmiş, ithalat serbestleştirilmiş,
ülke ekonomisi yabancı sermaye hareket-
lerine açılmıştır. Uygulanan neoliberal po-
litikalar Arjantin’in milli hasılasında 1990-
98 yılları arasında ortalama %6.8’lik bir
artış gerçekleştirmişse de ülke ekonomisi-

ni küresel ekono-
mik dalgalanma-
lardan kaynakla-

nan tehditlere ma-
ruz bırakmıştır.

Nitekim, 1999 Ocak
ayında, doların değeri
yüksek seyrettiği bir sı-
rada, ve Arjantin’in ta-
rımsal ihraç ürünlerinin
uluslararası fiyatları

düşmüş iken, en büyük ti-
caret ortağı Brezilya’nın deva-

lüasyon yapması Arjantin’in dış ticaret
dengesini vurmuş, ekonominin daralması-
na neden olmuştur. Doğu Asya, Brezilya
ve Rusya bunalımlarının etkisiyle dış borç
faizleri artmış ve bu çakışan dış borçlarının
etkisini atlatmak için 2000 Aralık ayında
IMF’den 40 milyar dolar destek (stand-by)
kredisi almıştır. Ancak IMF’nin kredi kar-
şılığında sıkı para ve maliye politikası da-
yatması ülkede bir daralma girdabı başlat-
mıştır. Fakat daralmanın nedeni fazla har-
cama değil, gelir azalmasından kaynakla-
nan bir bütçe açığı olmuştur. 2001’de dev-
let bütçe açığını kontrol etmek ve yabancı
fon yöneticilerinin ‘güvenini’ yitirmemek
için (memurların ve emeklilerin maaşların-
da kesinti gibi tedbirlerle) kamu harcama-
larını kıstıkça milli gelir daralmıştır. Bu da
bütçe açığının daha da artmasına neden ol-
muş, Ağustos ayında ABD’nin isteğiyle
IMF ilâve 5 milyar (artı alacaklılarıyla an-
laşması şartıyla 3 milyar) dolar kredi aç-
mış; ancak 2001 yılı sonunda tahvil borç-
larını itfa edemez hale gelen Arjantin borç-
larını geçici bir süre ödemeyeceğini bildir-
miş yani teknik olarak moratoryum ilan et-
miştir.

Arjantin’i iflasa sürükleyen nedenlerin
başında, azgelişmiş ülkelerin yapısal bir
özelliği haline gelen dış borçlar sorunu
gelmektedir. Arjantin 50 milyar dolar dış
borcuna karşılık 6 milyar dolar dış borç fa-
iz ödemesi yapmak durumunda kalmıştır. 4
milyar dolarlık dış ticaret fazlası bulunan
Arjantin’de bu miktar faiz borçlarını öde-
meye bile yetmemektedir.

Federatif yapıya sahip olan A r j a n t i n ’ d e
eyaletlerin kendi başlarına borçlanmaları
dış borç sorununun önemli bir ayağını teşkil
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e t m e k t e d i r. Dış borçlarını ve bunların faiz-
lerini ödeyemez noktaya gelen A r j a n t i n
ekonomisine IMF’nin müdahalesi, diğer
pek çok ülkede olduğu gibi kamusal mal ve
hizmetlerin özelleştirilmesi noktasına odak-
l a n m ı ş t ı r. Bu bağlamda, mali desantralizas-
yon ile yerel yönetimlerin ulusal ve ulusla-
rarası sermayeye borçlanmasının önünün
açılması, Arjantin’de mali krizi derinleştir-
diği gibi özelleştirmenin de yolunu açmıştır. 

Arjantin’de Yerelleşme ve Yerel Yöne-
tim Borçlanması…

Arjantin’de kamusal hizmetlerin nasıl
yerelleştirileceği (desantralizasyon) 1970’li
yıllarda tartışılmaya başlanmıştır. 1980’li
yıllarda kısmen ülkenin içinde bulunduğu
borç krizine kısmen de devletin yeniden ya-
pılandırmasına koşut olarak ilk desantrali-
zasyon uygulamaları, 1976-1983 yılları
arasında görevde olan askeri hükümet ve
akabinde sivil hükümet tarafından gerçek-
l e ş t i r i l m i ş t i r. 

Arjantin’in yönetsel yapısında 3 kademe
bulunmaktadır: federal hükümet; 24 il özel
idaresi (eyalet) (başkent Buenos Aires da-
hil olmak üzere); ve borçlanma yetkisine
sahip 1911 belediye. Eyaletler ülkenin po-
litik organizasyonunun çekirdeğini oluş-
turmaktadır çünkü  Arjantin’de kamu hiz-
metleri eyaletlere devredilmiş yani desant-
ralize edilmiştir. Arjantin’de İl özel idare-
leri en önemli ulus-altı aktörler olarak sağ-
lık, eğitim, su gibi kamu hizmetlerinin su-
numundan sorumludur. Eyaletler kendi ya-
sama, yürütme ve yargı organlarına sahip-
tir. Her eyalet (il özel idaresi) kendi anaya-
sasına sahip ve kendi belediyelerinin göre-
li özerkliğini belirlemektedir. Belediyeler
eyaletlere bağlıdır. İl özel idareleri kendi

organizasyon ve vergilendirme güçlerini
belediyelere dikte ederler. Chubut gibi ba-
zı eyaletler vergilendirme yetkilerini de
belediyelere devretmişlerdir. Belediyeler
ise genellikle daha az siyasal ve mali güce
sahiptir. Çoğunlukla eyaletlerin transferle-
rine bağımlı bir mali yapıya sahip olan be-
lediyeler özellikle mali kaynakların yeter-
sizliğinden zarar görmektedir.

Eyaletlerin (il özel idarelerinin) doğru-
dan gelirleri, toplam gelirlerinin %18ini
oluşturmaktadır, dolayısıyla bu birimler fe-
deral transferlere bağımlıdırlar. Transferle-
rin eyaletler arasında dağılımı ise her eya-
let yönetimiyle federal hükümet arasındaki
ikili müzakereler sonucunda keyfi olarak
belirlenmektedir. Sonuçta ekonomik, fonk-
siyonel ve politik faktörlere bağlı olarak,
bazı şehir ve bölgeler daha fazla özerklik
ve mali güce sahip olabilmektedir. Bu ne-
denle yerel yönetimler bütçe açıklarını
azaltmak için genel bir eğilim olarak kamu
hizmetlerini özelleştirme yoluna başvur-
maktadır.

1990’lı yıllardaki özelleştirme ve dere-
gülasyon politikalarına koşut olarak, yerel
düzeyde de bankacılık düzenlemeleri ger-
çekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler sonu-
cunda yerel yönetimlerin borçlanma ola-
nakları artırılmıştır. Ancak bu düzenleme-
lerin neticesi Arjantin’i finansal çöküşe sü-
rükleyecek kadar ağır olmuştur. Başka bir
ifadeyle, yerel yönetimlerin kısıtlanmayan
borçlanma olanakları nedeniyle aşırı dere-
cede borçlanması Arjantin'deki ekonomik
krizin tetiklenmesinde ve derinleşmesinde
çok önemli rol oynamıştır.

Mali desantralizasyon gerçekleştirilme-
den önce yerel yönetimlerin mevcut borç

Arjantin’de Yerelleflme ve Yerel Yönetim Borçlanmas›
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Federatif yap›ya
sahip olan
Arjantin’de
eyaletlerin kendi
bafllar›na
borçlanmalar› d›fl
borç sorununun
önemli bir aya¤›n›
teflkil etmektedir.



stokunun gayri safi milli hasılaya oranı
%4 iken, borçlanma imkanlarının artırıl-
ması ile 5 yılda bu oran %6.5’e yükselmiş-
t i r. Arjantin krize girdiği sırada yerel yö-
netimlerin borçlanma yoluyla sağladığı
kaynakları, kendi gelirlerinin %10’unu aş-
m ı ş t ı r. Yerel borç 1991 yılında 5 milyon
dolar iken, 1996’nın ortasında 17 milyar
dolara fırlamış, 2002 sonunda ise bu ra-
kam 29.4 milyar dolara ulaşmıştır; bunun
sonucunda mali açık ise 6.5 milyar dolara
ç ı k m ı ş t ı r. 

Özelleştirme uygulamaları, yabancı ser-
maye akışı, dış ticaret dengesi ve borç yö-
netimi sürerken bütçe harcamaları ve eya-
letlerin borçlanmaları disiplin altına alına-
mamıştır. 1997-2000 yılları arasında mer-
kezi devlet büyük harcamalar yaparken
eyaletler de büyük harcamalar yapmışlar-
dır. Bu harcamalar önce dış kaynaklardan,
sonra da yüksek faizlerle Arjantin bankala-
rından temin edilmiştir. Sonuç olarak özel-
leştirme uygulamaları ile memur ve işçile-
rin işten çıkarılması ve borçların devlet ta-
rafından ödenmesi, kamunun piyasaya
olan borçlarının kabul edilmesi Arjantin
ekonomisine 100 milyar dolara mal olmuş-
tur.

Arjantin'e gelen yabancı sermaye ve
özelleştirilen kamu kuruluşları beklenen
zaman ve kapasitede yatırıma ve üretime
geçememiş, arzu edilen büyüme gerçekle-
şememiş, De la Rua hükümetinin bekledi-

ği vergi gelirlerini elde edememesine ne-
den olmuştur. De la Rua hükümeti topladı-
ğı vergilerden ayda 1.3 milyar dolarını
eyaletlere tahsis zorunda olduğu halde bu
paraları veremeyince eyalet harcamaları-
nın kontrol ve disiplini kaybolmuştur. Bu
durumda, kamu harcamalarının %47 kada-
rını yapan ancak gelirlerin de % 24’ünü
toplayan belediye, eyalet gibi kademeler,
kendi iç ve dış borçlanma imkanlarını kul-
lanarak borçlanmak durumunda kalmışlar-
dır.

Hatta, eyaletler devlet memurlarının ma-
aşlarını ödeyebilmek ve çeşitli harcamala-
rın yapılabilmesi için karşılıksız bonolar
basmışlardır. Patacon, Lecop ve Lecor adlı
karşılıksız bonolardan Patacon, Buenos
Aires şehri ve eyaletinde ülkenin para biri-
mi olan Peso gibi tedavülde bulunmakta ve
piyasada geçmektedir. Lecop bütün ülke-
de, Lecor ise sadece Cordoba eyaletinde
vergi ödemelerinde kabul edilmektedir.

Arjantin’in federatif yapısı ve gerçekleş-
tirilen mali federalizm politikaları kriz za-
manında bütünleştirici mali politikalar gü-
dülmesine ve homojen bir mali disiplinin
tesisine engel oluşturmuştur. Bu anlamda
Arjantin’in kötü deneyimi göstermektedir
ki; yerel yönetim borçlanması bundan son-
raki dönemde dikkatle izlenmesi gereken
bir değişken olarak görülmelidir.
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Söz konusu Tebliğ 01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan (6) sıra Numaralı 2006 Yılı Tedavi Yardımı-
na İlişkin Uygulama Tebliği ve eklerinde; hak sahiple-
rinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavileri-
ne ilişkin olarak faturalama ve ödeme işlemlerinin ne
şekilde yapılacağı açıklanmış bulunmaktadır.
Bu Tebliğ ile de sağlık harcamalarına yönelik olarak
kaynakların tasarruflu ve etkin kullanımını sağlamak,
sağlık kurum ve kuruluşlarının faturalama işlemlerinin,
geri ödeme kurumlarının ise fatura inceleme ve ödeme
işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi açısından ayakta ya-
pılan tedavilerde faturalama ve ödeme işlemlerine iliş-
kin  düzenlemeler  kararlaştırılmıştır.
Tebliğin 1. sırasına göre birinci basamak resmi ve özel
sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar için (Diş ve 11 2
Acil Sağlık Hizmetleri hariç ) vaka başına (başvuru
başı) ödeme yapılır. Birinci basamak resmi sağlık ku-
ruluşlarında vaka başına 11,00 Y T L ödeme yapılır. Bu
fiyat özel sağlık kuruluşları için % 20 oranında artırı-
larak uygulanır. Hastanın diğer bir sağlık kurumuna
sevk edilmesi durumunda sadece 5,00 Y T L ödeme ya-
p ı l ı r.
Tebliğin 2.1. sırasına göre ikinci ve üçüncü basamak
resmi ve özel sağlık kurumlarında ayakta tedavi gören
hastalar için vaka başına ödeme yapılır. Vaka başı yapı-
lan ödeme tutarına; muayene, konsültasyon, bu Tebliğe

ekli (EK-2) sayılı listede sayılanlar dışındaki tüm tet-
kik, tahlil, müdahale, girişimsel işlemler ve radyolojik
görüntüleme işlemleri dahildir.
Sağlık kurumlarına yapılan acil başvurular ve onkolojik
vakalar (bütün dallarda) ile kemoterapi, anjiografi, nük-
leer tıp, radyasyon onkolojisi, girişimsel radyoloji ve
genetik bölümlerinde yapılan ayakta teşhis ve tedavi
hizmetleri ile diş tedavilerinde Tebliğde belirtilen esas
ve usullere göre hizmet başı faturalamaya devam edile-
c e k t i r.
Sağlık kurumlarında ayakta tedavide ayrıca ücretlendi-
rilebilecek işlemler bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede
b e l i r t i l m i ş t i r. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumla-
rında ayakta tedavide, bu işlemler dışında kalan işlem-
ler ayrıca ücretlendirilemez; faturalarda yer alan rapor,
malzeme, ilaç ve benzeri hizmetler ücrete dahil edilmez.
Tebliğe ekli Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinde
(EK-9) yer alan işlemler, sağlık kurumlarında hasta ya-
tırılmadan uygulandığında yine Tanıya Dayalı (Paket)
Fiyat Listesine  ve paket uygulama ilkelerine göre fatu-
ralandırılır. Bu şekilde faturalandırma halinde ayrıca
vaka başı ödeme yapılmaz.
Tebliğin 2.2. sırasına göre vaka başı ödemeler, sağlık
kurumlarında ayakta tedavi gören hastaların hizmet al-
dıkları uzmanlık dallarına ve hizmeti sunan sağlık kuru-
munun bulunduğu sınıflamaya göre bu Tebliğe ekli
(EK-1) sayılı listedeki fiyatlar esas alınarak yapılır. Sağ-
lık kurumlarının sınıf kodları yatak sayıları da dikkate

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8)
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alınarak bu Tebliğe ekli (EK-1/A) sayılı listede belirtil-
m i ş t i r.
Hastanın ilk başvurusundan sonraki 10 gün içinde aynı
sağlık kurumunda aynı dala başvurması durumunda
ikinci bir ödeme yapılmaz.
Ayakta tedavi için başvuran hastalara bu Tebliğe ekli
(EK-2) sayılı listede yer alan işlemlerin ücretleri, ICD-
10 kodu ile uyumlu olmak şartıyla faturada yer alır.
Tıp fakültesi hastanelerine yapılacak ödemelerde, teda-
vinin yapıldığı uzmanlık dalı esas alınarak bu Te b l i ğ e
ekli (EK-1) sayılı listedeki E1 sınıfındaki fiyatlar % 50
oranında artırılarak uygulanır.
İkinci basamak özel sağlık kurumlarına yapılacak öde-
melerde, tedavinin yapıldığı uzmanlık dalı esas alına-
rak bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki (H) sınıfında
yer alan gruplardan sağlık kurumunun sınıfına ait olan
fiyatlar % 20 oranında artırılarak uygulanır.
Tebliğin 2.3. bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezo-
nans hizmetlerinin verildiği sağlık kurumlarında (EK-
1) sayılı listedeki vaka başı ödeme fiyatına; bilgisayar-
lı tomografi hizmeti için 0,70 YTL, magnetik rezonans
hizmeti için 0,80 Y T L ilave edilir. Vaka başı ödeme
kapsamındaki fatura ödemelerinde; kurumlarda bilgi-
sayarlı tomografi ve magnetik rezonans hizmetlerinin
verilmesi halinde, Tebliğe ekli (EK-1/D) sayılı listede
yer alan tetkik ve sevk formu kullanılarak yapılan bil-
gisayarlı tomografi ve magnetik rezonans sevklerinde,
her sevk edilen işlemin Tebliğe ekli (EK-8) sayılı lis-
tede yer alan fiyatının % 40’ı kurumun alacağından in-
dirilerek ödeme yapılır. Her faturalama dönemi için
geri ödeme kurumlarına form kullanılarak yapılan
sevk işlemlerinin toplam sayısı ve tutarı kurum tarafın-
dan bildirilir. Geri ödeme kuruluşlarınca kurumun top-
lam tahakkukundan, yukarıdaki şekilde bildirilen sevk
işlemlerinin toplam tutarının %40’ı düşülerek ödeme
y a p ı l ı r.
Vaka başı ödeme kapsamındaki hastanın bir üst kurum
ile aynı yerde veya bir başka yerleşim yerinde bulunan
sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde fiyatlandırma
ve ödeme % 25 oranında düşürülerek yapılır.
Bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer almayan iş-
lemler için vaka başı ödeme kapsamında olan hastanın
sevk edilmesi halinde, bu işlem bedeli; hastanın kuru-
munca Tebliğe ekli (EK-8) sayılı liste esas alınarak has-
taya ödenir, sevk belgesinin bir örneği hastaneye gön-
derilerek ödeme tutarı hastanenin faturasından düşülür.
İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında, pratisyen
hekimlerce verilen acil hizmetler dışındaki diğer  polik-
liniklerde ayakta tedavi gören hastalar için de vaka ba-
şına ödeme yapılır.  Bu durumda vaka başı ödeme, bu
Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki sağlık kurumun bu-

lunduğu sınıfın “diğer dallar” bölümünde yer alan  fi-
yatı esas alınarak yapılır.
Diyaliz tedavileri, ESWL tedavisi, tüp bebek tedavisi
gibi ayakta yapılan tedaviler Tebliğde belirtilen esaslar
dahilinde uygulanmaya devam edilecektir.
Tebliğin 3. sırasında; ayakta tedavi gören hasta fatura-
larında yer alacak hususlar belirtildikten sonra ayrıca
sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ayakta
hasta faturalarında, hastaya yapılan tüm işlemlerin yer
alacağı, faturada hastaya yapılan işlemin Tebliğe ekli
(EK-8) sayılı listedeki kodu, işlem adı ve adedinin bu-
lunacağı,   faturalarda kurumun bu Tebliğe ekli (EK-
1) sayılı listedeki sınıf kodu ve hastanın başvurduğu
uzmanlık dal kodu ile dal adının yer alacağı, ödemeye
esas bedelin;  kurumun sınıf kodu ve hastanın başvur-
duğu uzmanlık dal kodu karşısında yer alan fiyat ile
bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer alan işlemler-
den yapılanların ücretleri toplamından oluşacağı,
ödemeye esas tutarın faturada gösterileceği, ayakta te-
davide faturaya eklenecek belgelerin Tebliğde belirti-
len hususlar çerçevesinde uygulanacağı açıklanmak-
t a d ı r.
Tebliğin 4. sırasına  göre Tebliğin eki Resmi Sağlık Ku-
rumları Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesine (EK-9)
bu Tebliğe ekli (EK-3) sayılı listede yer alan fizik teda-
vi paket işlemleri ilave edilmiştir. Ayakta hastalara va-
ka başı ödemeye ilave olarak yapılan fizik tedavi işlem-
leri bu paket fiyatlar esas alınarak ödeme yapılır. Fizik
tedavi ve rehabilitasyon uzmanının vereceği tedavi pla-
nı (rapor) düzenlenecek faturaya eklenir.
Tebliğin 5.sırasına göre ayakta hastalar için; 6 sıra nolu
Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde yer alan,
bu Tebliğde geçen esaslara aykırı hükümler yürürlükten
kaldırılmış olup, diğer hükümlerin uygulanmasına de-
vam edilecektir.
Tebliğin 6. sırasında; Üniversite Tıp Fakültesi Hastane-
leri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için (EK-2) fi-
yat tarifesinde yer alan işlem bedellerine %10 oranında
ilave edilerek uygulanacağı belirtilmektedir.
Tebliğin 7. sırasında; bu Tebliğ’in 01.07.2006 tarihinde
yürürlüğe gireceği,  bu Tebliğde özel sağlık kurum ve
kuruluşları için belirlenen fiyatların, Devlet Memurla-
rının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeli-
ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Res-
mi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden iti-
baren uygulanmaya başlanacağı, söz konusu Yönetme-
lik değişikliği yapılana kadar özel sağlık kurum ve ku-
ruluşlarına da resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına öde-
nen tutarlarda ödeme yapılacağı hükme bağlanmıştır.
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5523 sayılı adı geçen Kanun 04.07.2006 tarih ve 26218
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun “Kuruluş ve Amaç” başlıklı  1. maddesinde
bu Kanunun amacı şu şekilde açıklanmıştır. “Bu Kanu-
nun amacı; ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksi-
nim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye'de ya-
tırım yapılmasını özendirmeye yönelik yatırım destek
ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
maksadıyla kurulan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansının görev, yetki ve teşkilâtını düzenlemektir.”
Ayni maddeye göre bu Kanunun uygulanmasını sağla-
mak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine ge-
tirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî
özerkliğe sahip ve Başbakanlıkla ilgili Türkiye Ya t ı r ı m
Destek ve Tanıtım Ajansı kurulmuştur. Başbakan, A j a n-
sın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdir-
de bir Bakan eliyle kullanabilir.  Ajans, bu Kanunda hü-
küm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tâbi-
d i r. Ajansın merkezi A n k a r a ' d a d ı r.
Kanunun 3. maddesinde Ajansın görevleri (a-i )  12
bent halinde sayılmış, 4. maddesinde teşkilat yapısı be-
lirlenmiştir. Buna göre Ajansın teşkilâtı; Danışma Ku-
rulu, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hiz-
met birimlerinden oluşur.
Kanunun 5. maddesine göre Danışma Kurulu; Başba-
kan tarafından belirlenen bakanlar ve özel sektör tem-
silcilerinden oluşur, Başkan Kurulun doğal üyesidir,
Kurula Başbakan başkanlık eder.
Kurulun görüşeceği konuların nitelik ve özelliklerinin
gerektirmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluş
temsilcileri ile sivil toplum örgütleri temsilcileri de
Başbakanın daveti üzerine toplantıya çağrılabilir.
Kurul yılda en az bir defa olmak üzere Başbakanın çağ-
rısı üzerine toplanır. Kurulun sekretarya hizmetlerini
Ajans yürütür. Kurulun görevleri maddenin devamında
sayılmıştır.
Kanunun 6. maddesinde Ajansın en üst yöneticisi olan
Başkanın, Ajansın genel yönetim ve temsilinden so-
rumlu olduğu belirtilmiş, başkan olarak atanacak kişide
aranacak özellikler belirtilmiş ve başkanın görev ve
yetkileri sayılmıştır.
Kanunun 7. maddesinde ana hizmet birimleri ve bunla-

rın görevleri, 8. maddesinde de danışma ve yardımcı
hizmet birimleri ve bunların görevleri konusunda dü-
zenleme yapılmıştır.
Kanunun 9. maddesinde Ajansın bütçesi ile denetimi
konusu düzenlenmiştir. Maddede, Ajansın gelir kay-
nakları sayılmış ve  malî işlemlerinin, Sayıştay’ın de-
netimine tâbi olduğu,  Sayıştay’ın denetime ilişkin ra-
porunun Başbakanlığa ve Türkiye Büyük Millet Mecli-
sine sunulacağı hükme bağlanmıştır.
Kanunun 10. maddesine göre Ajans hizmetleri, toplam
sayısı 30’u geçmemek üzere, iş mevzuatı hükümlerine
göre istihdam edilen uzman personel ve destek perso-
neli eliyle yürütülür. Sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv,
idarî, malî ve personelle ilgili işlemler gibi işleri yürü-
tecek olan destek personelinin sayısı, Ajans toplam per-
sonel sayısının yüzde yirmisini geçemez.
Maddenin devamında personelde aranacak nitelikler ve
personelin özlük hakları konusunda düzenlemeler yer
almaktadır.
Kanunun 11. maddesine göre Ajansın görevleri kapsa-
mındaki faaliyetlerle ilgili olarak araştırma, etüd ve
proje hazırlama ve diğer işler, hazırlanacak yönetme-
likteki esaslar çerçevesinde sözleşme ile Türk veya ya-
bancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir.
Kanunun 12. maddesine göre Ajans, araştırma ve ince-
leme konuları için bu Kanun kapsamında görevleri ile
ilgili gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kurum ve
kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi
istenen kamu kurum ve kuruluşları, söz konusu isteğe
cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yüküm-
l ü d ü r l e r. Ajansın her türlü personeli, bu yoldan sağlanan
bilgilerden sır mahiyetinde olanları açıklayamaz, kendi-
lerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.
Kanunun 13. maddesine göre bu Kanunun uygulanma-
sına ilişkin usûl ve esasları gösteren yönetmelikler, altı
ay içinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
Ajans tarafından hazırlanır ve yürürlüğe konulur.
Kanunun  “Uygulanmayacak hükümler” başlıklı 14.
maddesine göre de  bu Kanunun uygulanmasında, 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Ka-
nunu hükümleri uygulanmaz.

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun

5525 sayılı adı geçen Kanun 04.07.2006 tarih ve
26218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe konulmuştur. Kanunun 1. maddesinde Disiplin af-
fının kapsamı düzenlenmiştir. Buna göre Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah-
tecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya is-

timal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık,
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet
sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle
sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran di-
siplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 68. maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f)
bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve
69. maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma ceza-

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
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04.07.2006 tarih ve 26218 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan adı geçen Başbakanlık Genelgesinde  çocuk
ve kadınlara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve na-
mus cinayetlerinin önlenmesi konusunda alınacak ön-
lemler sıralanmıştır.
Bu konuda alınacak önlemlere ilişkin öneriler ve bundan
sorumlu kuruluşlar Genelgeye  ekli listelerde belirtilmiş-
t i r. Bu önerilerle ilgili olarak başlatılacak çalışmalarda
koordinasyon görevinin çocuğa yönelik şiddet konusun-
da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü, kadına yönelik şiddet ve töre/namus cina-
yetleri konusunda ise Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir.
Genelge eki listede alınması gereken koruyucu ve önle-

yici  tedbirler sıralanmış, sorumlu kurumlar ile işbirli-
ği yapılacak kurum/kuruluşlar belirtilmiş bulunmakta-
dır. Bu listelerde gerek sorumlu kurumlar gerekse işbir-
liği yapılacak kurum ve kuruluşlar arasında başta bele-
diyeler olmak üzere çok sayıda yerel yönetim idareleri
de bulunmaktadır.
Belediyeler ile diğer yerel yönetim idarelerinin  bu ko-
nuda alınacak koruyucu ve önleyici tedbirlerin neler ol-
duğu, kendilerinin hangi önlemler konusunda sorumlu
kuruluş, hangileri konusunda işbirliği yapılacak ku-
rum/kuruluş olduğunu bilmeleri ve sorumluluklarını
yerine getirmeleri için bu Genelge ve eklerini iyi ince-
lemeleri  gerekmektedir.

Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenme-
si İçin Alınacak Tedbirler (Genelge  2006/17)

05.07.2006 tarih ve 26219 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe konulan 5537 sayılı Kanunun 1.
maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun
41. maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.
“c) Sağlık şartları:
Sağlık şartları bakımından kimlere hangi tür sürücü
belgesi verilebileceği hususu yönetmelikle düzenlenir.
Sürücü belgesi alacakların ilgili yönetmelikte belirti-
len hekimden sürücü olur raporu almaları zorunludur.
Bu maddede sözü edilen yönetmelik İçişleri ve Sağlık

bakanlıklarınca müştereken hazırlanarak yürürlüğe ko-
n u l u r. ”
Ayni Kanunun 2. maddesi ile  Karayolları Trafik Kanu-
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 20 – 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen
A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olan-
larda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eği-
timi bitirmiş bulunmaları şartı, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle aranmaz. İlko-
kul mezunu olmaları yeterli sayılır.”

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

ları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile
çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten
çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve
yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu gö-
revlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında
23.04.1999 tarihinden 14.02.2005 tarihine kadar iş-
lenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bü-
tün sonuçları ile aff e d i l m i ş t i r. 
23.04.1999 tarihinden 14.02.2005 tarihine kadar işle-
nen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilme-
sini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında di-
siplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam
etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları iş-
lemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları
uygulanmaz. 
Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu
disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı
aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarı-
lır.
Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için
özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hak-
kı vermez. 
Kanunun 2.  maddesine göre bu Kanun kapsamına gi-

ren ve 23.04.1999 tarihinden  14.02.2005 tarihine ka-
dar  işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin ce-
zalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün
içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat
etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bil-
dirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan da-
valarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edil-
miş ise Danıştay’ca, karar verilmesine yer olmadığına
ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakıl-
masına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz
gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildiren-
lerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak,
davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu
Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.
Kanunun  3. maddesine göre bu  Kanun hükümleri, 926
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466
sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman
Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu-
na tâbi personel hakkında uygulanmaz.
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05.07.2006 tarih ve 26219 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 5540 sayılı Kanununun 1. maddesi ile1700
sayılı Dahiliye Memurları Kanununa aşağıdaki ek mad-
deler eklenmiştir.
"Birinci sınıfa ayrılma şartları
EK MADDE 2 – Mülkî idare amirliği hizmetleri sını-
fında bulunan kaymakamlar ile bu sıfatı kazanmış olup
İçişleri Bakanlığı merkez ve iller teşkilatında çalışan-
lardan aşağıdaki şartları taşıyanların, birinci sınıf mül-
kî idare amirliğine yükseltilmesine karar verilir:
a) Mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında; kaymakam
adaylığı dahil olmak üzere, fiilen onbeş yılını doldur-
muş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak.
b) Sicil notları, mülkî idare amiri değerlendirme rapor-
ları, mülkiye müfettişlerince düzenlenen özel gizli rapor
ve değerlendirme belgeleri, takdirname, ödül, tecziye ve
yabancı dil bilgisi ölçütleri dikkate alınarak yapılacak
değerlendirmeye göre meslekte başarılı bulunmak.
c) Anayasa ile tanımlanmış olan Cumhuriyetin temel
niteliklerine aykırı davranışta bulunmaktan dolayı affa
uğramış olsa bile hüküm giymemiş veya bu nitelikteki
suçlardan dolayı birinci sınıf mülkî idare amirliğine ay-
rılmaya engel bir disiplin cezası almamış olmak.
d) Mesleğin vakar ve onuruyla bağdaşmayan veya kişi-
sel haysiyet ve itibarını zedeleyen bir suçtan hüküm
giymemiş olmak.
e) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurul-
ması cezası almamış olmak.
Değerlendirme yöntemi
EK MADDE 3 – Birinci sınıf mülkî idare amirlerinin
tespiti amacıyla yapılacak inceleme ve değerlendirme-
ler, İçişleri Bakanlığı Encümenince her yıl kasım ayın-
da yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda başarılı ola-
bilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmişbeş
puan almak şarttır. Birinci sınıf mülkî idare amirliği
statüsüne yükselmeye layık görülenlerin isimleri liste
halinde Resmi Gazetede yayımlanır.
İsimleri bu listede yer almayan ilgililer, kararın yayımı
tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, yazılı olarak
başvurmak suretiyle durumlarının Bakanlık Encümeni
tarafından bir defa daha görüşülmesini isteyebilirler.
Encümen itiraz süresinin bitiminden itibaren altmış gün
içerisinde karar verir.
Birinci sınıf mülkî idare amirliği statüsüne yükseltilme-
yenler karar tarihinden itibaren iki yılda bir tekrar bi-
rinci sınıf incelemesine tâbi tutulurlar. Değerlendirme-
ye ve Encümen çalışmasına dair usûl ve esaslar ile de-
ğerlendirme ölçütlerinin başarı puanındaki ağırlıkları-
nın tespiti ve itiraza ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığı
tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe
konulacak yönetmelikle düzenlenir.
Bazı görevlere atama

EK MADDE 4 – İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcı-
ları, genel müdürler, kurul başkanları ve Birinci Hukuk
Müşaviri, birinci sınıfa yükselmiş ve birinci sınıfa yük-
seldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kay-
betmemiş mülkî idare amirleri arasından atanır.
Ek ödeme
EK MADDE 5 – İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teş-
kilâtında Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında bu-
lunan personele, en yüksek Devlet memuru aylığının
(ek gösterge dahil) % 200’ünü geçmemek üzere ek öde-
me yapılabilir. Ek ödemenin oranı ile esas ve usûlleri;
personelin görev mahalli, çalışma şartları, unvanı, göre-
vi, aylık derecesi gibi kriterler dikkate alınarak Maliye
Bakanlığının uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanı tara-
fından belirlenir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun
28 inci ve 63 üncü maddelerine göre ödeme yapılanlar
ile diğer mevzuata göre ilave ödemeden yararlananlara
emsali unvanlara göre belirlenen oranların altında ek
ödeme oranları tespit edilebilir veya hiç belirleme yapıl-
m a y a b i l i r. Ek ödemenin hak kazanılmasında ve öden-
mesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylık-
lara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemeden damga
v e rgisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu
ödemenin yapılmasında, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayı-
lı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi ile 4/7/2001 ta-
rihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16
ncı maddesi hükümleri uygulanmaz. Bu ödemeden ya-
rarlanan personele 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre
ödeme yapılmaz.” 
Kanunun 2. maddesi ile 1700 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunun yayımı tarihinde
valilik, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Kurul
Başkanlığı ve Birinci Hukuk Müşavirliği görevlerinde
bulunanlar, birinci sınıf mülkî idare amirliğine yüksel-
tilmiş sayılırlar.
Bu Kanunun yayımı tarihinde mülkî idare amirliği hiz-
metleri sınıfında onbeş hizmet yılını doldurmuş ve ka-
zanılmış hak aylıkları birinci derecede olanların, birin-
ci sınıfa yükseltilmelerine ilişkin işlemler bir yıl içinde
tamamlanır.
GEÇİCİ MADDE 2 – Ek 3 üncü maddede öngörülen
yönetmelik, Kanunun yayımı tarihinden itibaren İçişle-
ri Bakanlığı tarafından altı ay içinde hazırlanarak Ba-
kanlar Kurulunca yürürlüğe konulur.”
Kanunun 3. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu-
nun 6. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfından vali olarak
atanacaklarda; birinci sınıfa yükselmiş ve birinci sınıfa
yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini
kaybetmemiş olma şartı aranır.”
Kanunun 4. maddesi ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı

Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair K a n u n
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Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 27. maddesi-
nin ikinci fıkrasına “Bakanlık Encümeni” ibaresinden
sonra gelmek üzere “birinci sınıfa yükselecek mülkî
idare amirlerini değerlendirmek ve tespit etmek ile”
ibaresi eklenmiştir.
Kanunun 5. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 152. maddesinin “II- Tazminatlar” kısmı-
nın “E) Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı”
bölümünün (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Diğerlerinden;
- 1 inci dereceden aylık alanlar için % 290’ına,
- 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 280’ine,
- 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 260’ına,
- Diğer derecelerden aylık alanlar için % 240’ına,
- Kaymakam adayları için % 175’ine,
- Vali unvanını kazananlar hariç olmak üzere kayma-
kamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığı
merkez teşkilâtında görev yapanlar ile merkez valileri-
ne ayrıca % 30’una,”
Kanunun 6. maddesi ile 657 sayılı Kanuna ekli (I) sa-
yılı cetvelin “VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sı-
nıfı” bölümüne (b) bendinden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki (c) bendi eklenmiş ve mevcut (c) bendi (d) ben-
di olarak teselsül ettirilmiştir.

“c) Birinci Sınıf            1 inci derecenin
5800”        
Mülki İdare Amirle-     4 üncü kademesi   
rinden (Genel İdare
Hizmetleri Sınıfında 
aynı görev unvanları 
için belirlenen ek gös-
terge rakamlarından 
düşük olmamak üzere)
Kanunun 7. maddesi ile  657 sayılı Kanuna ekli (IV)
sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (4) numaralı sıra-
sına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve (6) numaralı sı-
rasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“c) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri”
“1. Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri hariç kaymakam-
lar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişle-
ri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev ya-
panlar,”
Kanunun 8. maddesine göre bu Kanunun; 
a) 1. maddesiyle eklenen 1700 sayılı Kanunun ek 4.
maddesi ile 3.maddesi yayımı tarihinden bir yıl sonra,
b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

5449 sayılı Kanunun 3, 8 ve geçici 2. maddelerine da-
yanılarak alınan 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının  06.07.2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kararın 1. maddesi ile  Adana İli merkez olmak üzere
Adana ve Mersin illerini kapsayan TR62 ve İzmir İli
merkez olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgelerinde Kal-
kınma Ajansları kurulmuştur.
Kararın 2. maddesine  göre kalkınma Kurulu, kamu ku-
rum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcilerinden oluşur. 
Kalkınma Kurulunda; a) Kamu kurum ve kuruluşları

bünyesinde; merkezi idare, mahalli idareler, üniversiteler
ve diğer kamu tüzelkişileri, b) Özel kesim ve sivil toplum
kuruluşları bünyesinde ise; kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, sendikalar, birlik-
ler ve diğer sivil toplum kuruluşları temsil edilir. 
Kalkınma Kurulunda, merkezi idare bünyesinde kay-
makamlar ile il ve ilçe idare kurulu üyeleri; mahalli
idareler bünyesinde ise belediye başkanları ile il genel
meclisi ve belediye meclisi üyeleri yer alır.
Kararın 3. maddesinde; Kalkınma Kurulunun, illerin

dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda toplam
yüz üyeden oluşacağı belirtilmekte ve  Kurulun  ne
şekilde teşkil olunacağı madde metninde ayrıntılı bir
şekilde açıklanmaktadır.
Kararın 4. maddesine göre Kalkınma Kurulu üyeleri iki

yıl için görev yaparlar. Üyelerden birinin ölümü, istifa-
sı, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı
bir ceza alması veya temsil ettiği kuruluş ile ilişkisinin
herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, üyelik kendi-
liğinden sona erer. Geçerli bir mazereti olmaksızın üst
üste iki defa  toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri
de kendiliğinden düşer. Boşalan üyelikler için yeni üye,
en geç bir ay içerisinde ilgili kuruluş tarafından belirle-
nir ve Ajansa bildirilir. Kalkınma Kurulu üyeleri sadece
bir kuruluşu temsil eder. Kurul üyeliği, üyelerin temsil
ettikleri kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine en-
gel teşkil etmez. Görev süresi sona eren üyeler, temsil
ettikleri kuruluşların bu yönde karar vermesi halinde
Kurulda yeniden görev alabilirler. Ancak bir üye üst üs-
te en fazla üç dönem için görev yapabilir.
Kararın 5. maddesine göre Ajanslarda ilk yıl için en faz-
la 30 uzman personel ve 5 destek personeli olmak üzere
toplam 35 personel istihdam edilir.  
Kararın 6. maddesinde; bu Kararın uygulanması sıra-
sında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulama-
ya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yön-
lendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygula-
ma birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapma-
ya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi isteme-
ye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının  yetkili
olduğu belirtilmektedir.

Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Karar



De¤iflen Mevzuat

55

07.07.2006 tarih ve 26221 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan bu Tebliğ ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu “Sendika Üye Sayıları ve Her Hiz-
met Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Be-

lirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
melik” hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'nca 15.05.2006 tarihi itibariyle Kamu Görev-
lileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının üye sayı-
ları tespit edilmiş ve  Tebliğ ekinde gösterilmiştir.

Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarının Tespitine İlişkin
Tebliğ

08.07.2006 tarih ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe konulan 5524 sayılı adı ge-
çen Kanunun 1. maddesi ile 5659 sayılı Atatürk Or-
man Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununa aşağıda-
ki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1 – 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Ata-
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu hü-
kümleri uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih-
te Atatürk Orman Çiftliği dahilinde bulunan arazilerle
ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun gö-
rüşü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili mer'i mev-
zuat uyarınca öncelikle üst ölçekli plan ve koruma
amaçlı imar planı ve bunlara uygun her türlü imar plan-
larını yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir. Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe kadar üçüncü şahıslarla Atatürk
Orman Çiftliği arasındaki hukukî ihtilafların çözümü
için imar planlarının uygulanmasında sınırları dolayı-
sıyla müstakil ada ve parsel yapılamayan Atatürk Or-
man Çiftliğine ait araziler, imar uygulamalarında bü-
tünlük sağlanması açısından mülkiyet hakkını azaltma-
mak ve herhangi bir değer kaybına sebebiyet verme-
mek kaydıyla, hukukî ihtilafların olduğu plan bölgesin-
deki ada ve parsellerde toplanabilir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile imar
planlarına uygun olmak şartı ile yol, meydan, alt geçit, üst
geçit ve raylı toplu taşım araçları, yer altı tünelleri ve yer

altı hizmetleri için gerekli arazi ile dere ıslahı yapılması
planlanan araziler üzerinde, kamu yararı ve hizmetin ge-
rekleri dikkate alınmak suretiyle bedelsiz olarak A n k a r a
Büyükşehir Belediyesi lehine intifa hakkı tesis edilir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile Ata-
türk Orman Çiftliği arazilerinin onaylı imar planlarında
görülen hayvanat bahçesi 10 yılı aşmamak üzere her-
hangi bir şekilde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Ata-
türk Orman Çiftliği tüzel kişiliğine bir külfet ve yü-
kümlülük getirmemesi kaydı ile Atatürk Orman Çiftli-
ği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı arasında yapılacak bir protokolle Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi lehine intifa hakkı tesis edilebilir. Tarım
ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine Hay-
vanat Bahçesi içerisindeki işletmeler tahsis amacına
uygun olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü
şahıslara kiraya verilebilir.
Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen araziler, Büyük-
şehir Belediyesince hiçbir şekilde maddede belirtilen
amaçlar dışında kullanılamaz. Yukarıdaki fıkralarda be-
lirtilen amaca aykırı kullanımlara teşebbüsün ve/veya
kullanımın tespiti halinde bu arazilerin intifa ve/veya
işletme hakkı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne
derhal iade edilir.
Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, tica-
ret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz.”

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. mad-
desi uyarınca alınan ve 08.07.2006 tarih ve 26222 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10620 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararının 1. maddesi ile 17.07.2002 ta-
rihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki (I) sayılı
listenin 11. sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11 - Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile be-
lediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkan-
lığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da
yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tara-
fından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların
(sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı
150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,”

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

Bahsi geçen Tebliğ 11.07.2006 tarih ve 26225 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuş-
t u r. 3065 sayılı Katma Değer Ve rgisi  Kanununun
29.maddesinde 5035 sayılı Kanunla  yapılan değişik-
likle; indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yükle-
nilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV t u t a r l a-
rının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan

kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariy-
le mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen
tutarların da izleyen yıl içinde mükellefin isteğine
bağlı olarak nakden ya da mahsuben iadesi imkanı
g e t i r i l m i ş t i r. Bu bağlamda böz konusu Tebliğ ile indi-
rimli orana tabi işlemlerde iade uygulamasının kapsa-
mı, mahsubu talep edilebilecek borçlar, mahsuben ia-

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 99)
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11.07.2006 tarih ve 26225 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan söz konusu Tebliğ’de “Açıklama kapsamına,
4 8 11 sayılı Ve rgi Barışı Kanunu hükümlerine göre tak-
sitlendirilen ve taksit ödeme süresi henüz sona ermemiş
olan vergi ve cezalar ile 5216 sayılı Büyükşehir Beledi-
ye Kanununun Geçici 3 üncü maddesi ve 5393 sayılı Be-
lediye Kanununun Geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazi-

ne Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkan-
lığına takas ve mahsup için başvuruda bulunan ve başvu-
ruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler
ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin % 50’s i n d e n
fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirket-
lerin vadesi 31.12.2004 tarihi ve öncesine rastlayan
borçlarının alınmaması” kararlaştırılmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  (Sıra No : 359)

12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe konulan 5538 sayılı adı geçen
Kanunun 1. maddesi ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuri-
yeti Emekli Sandığı Kanununun ek 81. maddesinin bi-
rinci fıkrasına “emekli aylığı” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “veya ek 77 nci madde kapsamına girenler
hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya adi malûllük
aylığı” ibaresi eklenmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye dör-
düncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.
“Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra
kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa
müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 inci madde kapsa-
mına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alına-
rak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden
y a r a r l a n d ı r ı l ı r. ”
“Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli
ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapı-
lacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.”
Kanunun 2. maddesi ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu-
nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı ben-
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken
yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve nak-
len atanan yada yabancı ülkelerdeki memuriyet merke-
zi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerle-
rine kadar;”
b) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ıncı maddesinin
ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin
son fıkrasında yer alan “kısmı,” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “aynı şehirde ikamet eden” ibaresi eklen-
miştir.

Kanunun 3. maddesi ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu-
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçmişe yönelik harcırah ödenmesi
GEÇİCİ MADDE 5 – Bu Kanun kapsamında bulunan
kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince bu
Kanun kapsamı dışında kalan tüm kamu kurum ve ku-
ruluşlarında; 
a) 12/12/2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Malî Yılı Büt-
çe Kanununun 6 ncı maddesinin (g) fıkrası uyarınca
1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında; 26/12/2002 ta-
rihli ve 4776 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca
4726 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (g) fıkrasına bi-
naen 1/1/2003-31/3/2003 tarihleri arasında, başka yere
naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmedikle-
rine ilişkin yazılı beyanda bulunanlardan, 
b) 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Büt-
çe Kanununun 51 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca,
_/2003-21/7/2003 tarihleri arasında kendilerinin yazılı
talebi üzerine naklen ataması yapılanlardan, 
c) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci mad-
desinin (a) bendi ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesi uyarınca,
22/7/2003-26/4/2005 tarihleri arasında kendi yazılı ta-
lepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan, 
ç) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (a) bendi uyarınca, kendi yazılı talepleri
üzerine naklen ataması yapılanlardan, 
harcırah ödenmemiş olanlara, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar, en
son görev yaptıkları yerdeki idareye kendilerinin veya
ölümleri hâlinde kanunî mirasçılarının başvurmaları
durumunda, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde bu
Kanunun ilgili hükümleri uyarınca naklen atandıkları

Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun

de tutarının hesaplanması, mahsup talebinin yerine
getirilmesi, indirimli orana tabi malların ihraç amaç-
lı teslimlerinde mahsuben iade, iade kapsamı ve mah-
sup işlemi, yılı içinde mahsup edilemeyen verg i l e r i n
iadesi, aylık ve yıllık iade taleplerinin beyannamede
gösterilmesi, indirimli orana tabi işlemlerden doğan
2005 takvim yılına ait iade talepleri, yatırım teşvik

kapsamında iktisap edilecek apron otobüsleri, i h r a ç
kayıtlı teslimlerde imalatçı tanımı, ihraç kayıtlı tes-
limlerde gümrük beyannamesinde yer alması gereken
imalatçı bilgileri, yapı denetim hizmetlerinde tevkifat
uygulaması ve  yapım işlerinde tevkifat oranı konula-
rında düzenleme yapılmış ve örneklerle açıklamalar-
da bulunulmuştur.
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tarihte müstahak oldukları harcırah, ödendiği yılda yü-
rürlükte olan kanunî faiz oranı uygulanmak suretiyle
ödenir.
Türk Standartları Enstitüsü personeline 4/7/2001 tarih-
li ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A
maddesinin (d) bendindeki hükümlere göre harcırah
ödenir.”
Kanunun 4. maddesi ile 25.01.1965 tarihli ve 527 sayı-
lı Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Dair Kanun
yürürlükten kaldırılmıştır.
Kanunun 5. maddesinin (a) bendi ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 108. maddesinin dördüncü fık-
rasındaki “dört” ibaresi “sekiz” olarak değiştirilmiştir.
Kanunun 5. maddesinin (b) bendi ile  657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 152. maddesinin “II-Tazminat-
lar” kısmının “E) Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet
Tazminatı” bölümünün (b) bendine “Olağanüstü Hal
Bölge Valisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Vali-
leri ve” ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan “ve İl
Valileri” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı
bentte yer alan “% 325’ine” ibaresi “% 330’una” şek-
linde değiştirilmiştir.
Kanunun 5. maddesinin (c ) bendi ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Ta z m i n a-
tı Cetvelinin 10.  sırasının (a) bendinde yer alan “5, 6, 7
ve 8 inci sıralarda” ibaresi “5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 in-
ci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde” şeklinde, (b) ben-
dinde yer alan “9 uncu sırada” ibaresi ise “8 inci sıranın
(d) bendi ile 9 uncu sırada” olarak değiştirilmiştir.
Kanunun 5. maddesinin (d) bendi ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetve-
linin “I – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d)
bendine “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcı-
sı” ibaresinden önce gelmek üzere “Gelir İdaresi Baş-
kan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiş, ( c )  bendinde yer
alan “Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları,” ibaresi cet-
velden çıkartılmıştır.
Kanunun 6. maddesi ile 657 sayılı Devlet memurları
Kanununa eklenen Geçici Madde 35 ile Devlet Su İşle-
ri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ta-
rım Reformu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğünde hukuk müşaviri ve avu-
kat olarak çalışanlara verilecek avukatlık vekalet ücre-
tinin usul ve esasları düzenlenmiştir.
Kanunun 7. maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka-
nununa aşağıdaki geçici 22. madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 22 – Takdir Komisyonlarınca 2005
yılında yapılan arsa ve arazilere ait asgarî ölçüde birim
değer tespitlerine ilişkin takdir kararları, anılan komis-
yonlarca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren otuz gün içinde incelenerek, arsa ve arazilerin tak-
dir işleminin yapıldığı tarihteki asgarî ölçüde birim de-
ğerlerinde düzeltmeye gerek görülenler yeniden takdir

edilmek suretiyle  karara bağlanır. Bu kararlar hakkın-
da, büyükşehir belediyesi bulunan illerde 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin
(b) fıkrasının  ikinci bendi hükmü uygulanır.
Takdir kararlarından; arsalara ait olanlar, takdirin ilgili
bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına,
ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile
belediyelere, araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ti-
caret ve ziraat odaları ile belediyelere imza karşılığında
v e r i l i r. Kendilerine karar tebliğ edilmiş bulunan daire,
kurum, teşekkül ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları
ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Ve rg i
mahkemeleri nezdinde dava açılmasında ve bu dava
üzerine verilen kararlar aleyhine Danıştay’a  başvurul-
masında 213 sayılı Ve rgi Usul Kanununun mükerrer 49
uncu maddesinin (b)  ve (c) fıkraları hükümleri uygula-
n ı r.
Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre il-
gili belediyelerce 2006 yılının Kasım ayı içinde bu
maddeye göre hesaplanacak emlak vergisinden, 2005
yılında yapılan asgarî ölçüde arsa ve arazi metrekare
birim değerleri ile 2006 yılına ait bina metrekare nor-
mal inşaat maliyet bedelleri dikkate alınarak birinci
taksit olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisi mahsup
edilir ve kalan tutar 2006 yılının Kasım ayı içinde ikin-
ci taksit olarak ödenir. 2006 yılı için hesaplanan emlak
vergisinin birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergi-
den az olması halinde aradaki fark, verginin ödenmiş
olması halinde mükellefin ilgili belediyeye olan 1319
sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu kapsamındaki diğer borçlarına mah-
sup edilir. Borcun bulunmaması halinde ise mükellefe
ret ve iade olunur. Emlak vergisi ödenmemiş ise tahak-
kuktan terkin edilir.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esasları be-
lirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Kanunun  11.maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri
Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Mahallî idareler ve birliklerce verilen sağlık hizmetle-
ri
EK MADDE 8 – Mahallî idare birlikleri, belediyeler ve
il özel idarelerinin; doğrudan kanunla ihdas edilmiş ve-
ya kanunların bu kurumlar adına kadro ihdas etmeye
yetki vermiş olduğu makam veya organlar tarafından ih-
das edilmiş olan memur kadrolarına atanmış veya me-
mur norm kadrosuna uygun olarak 22/2/2005 tarihli ve
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun  36 ncı maddesi-
nin üçüncü  fıkrası  ile  3/7/2005  tarihli  ve  5393 sayı-
lı  Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personel
eliyle verilen sağlık hizmetleri, resmî sağlık kuruluşları
tarafından verilen sağlık hizmetleri kapsamında kabul
e d i l i r.” 
Kanunun 23. maddesi ile  5216 sayılı Büyükşehir Be-
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lediyesi Kanununun 7. maddesinin son fıkrası  aşağıda-
ki şekilde değiştirilmiştir.
“4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgele-
rine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşı-
mına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde
yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.”
Kanunun 26. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun  6. maddesine;
Birinci fıkrasının (a) bendindeki “İlin çevre düzeni pla-
nı” ibaresinden önce gelmek üzere “Belediye sınırları il
sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç” ibaresi,
İkinci fıkrasından sonra gelmek üzere “İl özel idaresi
bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhi-
zat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.” Fıkrası, 
Üçüncü fıkrasının sonuna “Belediye sınırları il sınırı
olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı
ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya
yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından
onaylanır.”cümlesi, 
eklenmiştir.
Maddenin (b) bendi ile  7. maddesinin üçüncü fıkrası-
na “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci mad-
desi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da
uygulanır.”  cümlesi eklenmiştir.
Maddenin (c ) bendi ile 10. maddesine birinci fıkrası-
nın  ( c ) bendindeki “İl Çevre Düzeni Planı” ibaresin-
den önce gelmek üzere “Belediye sınırları il sınırı olan
Büyükşehir Belediyeleri hariç” ibaresi eklenmiştir.
Kanunun  29. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanu-
nunun;

a) 14. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalan-
ları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kap-
samı dışındadır.” 
b) 18. maddesinin birinci fıkrasının  (c ) bendinin sonu-
na, “Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Beledi-
yelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Bele-
diyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan
Belediye Meclisi tarafından onaylanır.” cümlesi eklen-
miştir.
Kanunun  38. maddesi ile 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşa-
ğıdaki ek madde eklenmiştir.
“Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları
EK MADDE 7 – 2 inci maddede belirtilen kamu idare,
kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına ya-
pabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu ida-
re, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sa-
yıları toplamı ile bu toplam sayıdan istisna tutulacak
atamalar, merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.
Açıktan ve nakil suretiyle atama ihtiyacı duyan kamu
idare, kurum ve kuruluşları, izleyen yıla ait taleplerini
gerekçeleri ile birlikte her yıl Ağustos ayı sonuna kadar
Maliye Bakanlığına bildirir. Merkezî yönetim bütçe ka-
nununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum
ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer
hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu
Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Baş-
bakan onayı ile belirlenir.”

12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 2006/10635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Bitlis İl merkezinde Bitlis İli, İlçeleri ve Beldeleri Katı
Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (Bİ-
KA), Çankırı İli Kızılırmak İlçesinde Kızılırmak İlçesi
Yeni Saraycık Grubu İçme Suyu Birliği, (KİYSGİB),
Çorum İl merkezinde Çorum İli Südürülebilir Çevre
Yönetimi Belediyeler Birliği, Denizli İli Çivril İlçesin-
de Yukarı Menderes Havzası Sürdürülebilir Çevre Y ö-
netimi Belediyeler Birliği, Edirne İli Keşan İlçesinde
Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNKAB), Erzurum
İli Pasinler İlçesinde Pasin Ovası Belediyeler Birliği
( P.O.B.B), İzmir İli Konak İlçesinde Konak Köylere
Hizmet Götürme Birliği,  Kahramanmaraş İl merkezin-
de Ayvalı Sulama Birliği, Karaman İli Ermenek İlçesin-
de Taşeli Belediyeleri ve Çevre-Altyapı Temel Hizmet-
ler Birliği (TAŞELİ BEL-BİR), Karaman İli Ayrancı İl-
çesinde Ayrancı Sulama Birliği, Konya İli Cihanbeyli İl-
çesinde Cihanbeyli, Kulu, Altınekin, İlçe, Belde ve köy-

leri Çevre Koruma Birliği,  Konya İli Ereğli İlçesinde
Toros İçme Suyu Birliği, Mersin İli Anamur İlçesinde
A n a m u r, Bozyazı, Aydıncık, Ören, Çarıklar, Te k m e n ,
Tekeli Belediyeleri Katı Atık Birliği, Muğla İl merke-
zinde Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme
Birliği (MUKAD-BİR), Niğde İli Merkez İlçe Ovacık
Beldesinde Uluağaç Göleti Sulama Birliği, Niğde İl
merkezinde Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Bir-
liği (NİĞKAD-BİR), Tekirdağ İl merkezinde Te k i r d a ğ
İli Çevre Hizmetleri Birliği  (TİÇHİB), Tekirdağ İli
Çorlu İlçesinde Tekirdağ 3. Grup Çevre Belediyeler Ka-
tı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği
(TEKKAB-3), Tokat İli Erbaa İlçesinde Erbaa Beledi-
yeleri Katı Atık Yönetim Birliği, Yalova İl merkezinde
Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İş-
letme Birliği (YASKİ), Yozgat İl merkezinde Yozgat ili
Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği (YOKAB) kurulma-
sına 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4.
maddesi uyarınca izin verilmiştir.

Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesine İlişkin Karar
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
65. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Y ö n e t m e l i k
12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin 1. maddesinde,  bu Yönetmeliğin iç de-
netçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını, nitelikle-
rini, atanmalarını, çalışma usul ve esaslarını, sertifikala-
rının verilmesi ve derecelendirilmesi ile diğer hususları
düzenlemek amacıyla düzenlendiği,  2. maddesinde de
Yönetmeliğin 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetveller-
de yer alan idareler, Bankacılık Düzenleme ve Denetle-
me Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile mahal-
lî idarelerin iç denetim faaliyetlerini ve iç denetçilerini
kapsadığı belirtilmektedir.
Yönetmeliğin ikinci bölümünde İç denetim faaliyetinin
amacı ,  kapsamı, alanı ve uygulanması, kamu iç dene-
tim standartları ve etik kurallar, iç denetim rehberleri,
iç denetimin iç kontrolle ilişkisi ve iç  denetimin yerine
getirilmesinde üst yöneticinin sorumluluğu konusunda
düzenleme yapılmıştır.
Yönetmeliğin üçüncü bölümünde, iç denetim birimi, iç
denetçinin görevlendirilmesi, iç denetçinin  görevleri,
yetkileri ve sorumlulukları düzenlenmiş, kamu idarele-
ri itibariyle iç denetçilerin sayıları belirtilmiştir.
Yönetmeliğin dördüncü bölümünde, iç denetçi olarak
atanacaklarda aranacak nitelikler, 19. maddede açıklan-
mıştır. Buna göre iç denetçi olarak atanacakların, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde
belirtilenlerin yanı sıra aşağıdaki şartları taşıması gere-
kir:
“a) En az dört yıl süreli eğitim veren fakülteler ile
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birini bi-
tirmek. 
b) Yardımcılıklarda ve araştırma görevliliğinde geçen
süreler dahil olmak üzere; kamu idarelerinde denetim
elemanı olarak en az beş yıl veya yarışma sınavıyla alı-
nıp yeterlilik sınavını veren uzman,  doktora unvanını
almış öğretim elemanı ile yönetici olarak müdür ve da-
ha üst unvanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak. 
c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yetene-
ğine sahip olmak.
ç) İç denetim etik kurallarına uygun bir özgeçmişe sa-
hip olmak. 
d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri-
sinden son beş yıl içinde yapılan Kamu Personeli Ya-
bancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) ve-
ya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından
(ÜDS) en az yetmiş puan almak.
e)  İlgili yönetmelik esaslarına göre yapılacak sınavlar-
da başarılı olmak.”

Ayni bölümde iç denetçilerin eğitimi, iç denetçiliğe
atanma, iç denetçilikte derecelendirme ve sertifika de-
recesine göre görevlendirme konuları düzenlenmiş, iç
denetçiliğin sona ermesinin aşağıdaki hallerde olacağı
24. maddesinde belirtilmiştir
“ MADDE 24- (1) İç denetçilik görevi;
a) İç denetçinin kendi isteği ile ayrılması,
b) Başka bir göreve atanması veya seçilmesi,
c) İç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde
bulunduğunun rapora bağlanması ve bu raporun Kurul
tarafından görüşülerek sertifikasının iptal edilmesi,
durumlarında sona erer.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen durumda, il-
gililer, talepleri aranmaksızın kurumlarında, kariyerle-
rine veya mesleklerine uygun kadrolara atanırlar ve ye-
niden iç denetçi olamazlar.” 
Yönetmeliğin 5. bölümünde iç denetçilerin bağımsızlı-
ğı, tarafsızlığı ve  güvencesi düzenlenmiştir. Yönetme-
liğin 25. maddesine göre iç denetçiler, iç denetim faali-
yetlerine ilişkin görevlerini  yerine getirirken bağımsız
hareket eder. 26. maddesine göre de iç denetçiler, gö-
revlerini yerine getirirken tarafsız davranır, çalışmala-
rında; denetimin kalitesinden ödün vermeden, başkala-
rının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat
oluşturur. Üst yönetici, iç denetçilerin görevlendirilme-
sinde, tarafsızlıklarını zedeleyecek hususları dikkate
alır. İç denetçiler, faaliyetlerini sürdürürken bağımsız-
lık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla kar-
şılaşmaları halinde koordinasyon sağlamakla görevlen-
dirilen iç denetçiye, görevlendirme yapılmamışsa üst
yöneticiye yazılı olarak başvurur. İç denetçiler, daha
önceden görev yaptıkları idari birimlerde bir yıl geçme-
den iç denetim yapamazlar.
İç denetçilerin güvencesini düzenleyen 27. maddeye
göre de iç denetçilere bu Yönetmelik ve iç denetim bi-
rim yönergelerinde belirtilen görevler dışında hiçbir
görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetçiler 24. mad-
denin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, hiç-
bir şekilde istekleri dışında başka bir göreve atanamaz-
lar.
Yönetmeliğin 6. bölümünde kamu iç denetçi sertifika-
sı, sertifikanın derecelendirilmesi, sertifika derecelen-
dirilmesinde puanlama,  mesleki yeterlilik ve özen,
mesleki yeterliliği sürdürme sorumluluğu , meslek içi
eğitim, bilgi teknolojisi denetim eğitimi ve yurt dışı
eğitimi konuları, 7.bölümünde ise denetimin risk odak-
lı yapılması, risklerin değerlendirilmesi ve risk değer-
lendirmede iç denetçinin sorumluluğu düzenlenmiştir.
Yönetmeliğin 8. bölümünde  iç denetim planı ve prog-
ramı, çalışmanın planlanması, denetimin yürütülmesi,
raporlama ilkeleri, raporların sunulması, iç denetim ra-
porlarına dayanılarak yapılacak işlemler, birim faaliyet

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
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raporu, 9. bölümde iç denetimin değerlendirilmesi,  iç
denetim sonuçlarının takibi ve iç denetim genel raporu-
na  ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Yönetmeliğin 10. bölümünde, şikâyet konularının de-
ğerlendirilmesi, diğer kamu idarelerinin iç denetçileri
ile ortak çalışma, yolsuzluk tespitleri, yurt dışında iç
denetim faaliyeti, idari görevlere geçme ve iç denetçili-
ğe dönme, tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birli-
ğinin sağlanması başlıkları altında düzenleme yapıl-
mıştır.

Yönetmeliğin geçici 1. maddesine göre  Kanunun geçi-
ci 5. maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerine göre iç denet-
çi olarak atananlara, atandıkları tarihten itibaren geçer-
li olmak üzere (A) dereceli iç denetçi sertifikası verilir.
Bu şekilde atanan iç denetçiler de Yönetmelikte belir-
lenen sertifika derecelendirilmesine tabi tutulur. İç de-
netçiliğe atananlar Kanunun öngördüğü sistemin uygu-
lanmasına yönelik olarak Kurul koordinatörlüğünde ve
belirlenecek tarihlerde Maliye Bakanlığınca üç ay eği-
time tabi tutulurlar.

12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan adı geçen yönetmeliğin 1. maddesi ile ayni ad-

lı Yönetmeliğin 11. maddesinin ikinci fıkrasının (b) ben-
di yürürlükten kaldırılmıştır.

Kültür Yatırım  ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik

12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan adı geçen Genelge kısa olması ve önemi nede-
niyle olduğu gibi aşağıya alınmıştır.
“Özürlü vatandaşlarımızın toplumsal yaşama tam katı-
lımlarının sağlanması hedefine ulaşabilmek için kamu
kurum ve kuruluşlarının kullandıkları binalar, kamuya
açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kul-
lanımına uygun duruma getirilmesi büyük önem taşı-
maktadır.
Bu amaçlarla yürürlüğe konulmuş bulunan 5378 sayılı
Kanunun geçici 2’nci maddesinde, kamu kurum ve ku-
ruluşlarına ait mevcut resmî yapıların, mevcut tüm yol,
kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanla-
rı ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile ger-
çek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık
hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin erişebilirli-
ğine uygun duruma getirileceği; geçici 3’üncü madde-
sinde de, Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin, şe-
hir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinde
gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin

kullanımına uygunluğunu sağlayacağı hüküm altına
alınmıştır. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için ta-
nınan 7 yıllık süre 7/7/2005 tarihinde başlamıştır.
Bu konudaki en büyük görev yerel yönetimlere düş-
mektedir. Bu düzenlemeler, belediyeler ve ilgili diğer
kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak eylem
planları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Eylem
planları, kısa vadeli (2005-2007), orta vadeli (2008-
2010) ve uzun vadeli (2011-2012) olarak belirlenecek,
bu planlar dahilinde hazırlanacak yıllık raporlar İçişle-
ri Bakanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkan-
lığı tarafından takip edilerek değerlendirilecektir. Bele-
diyeler bu düzenlemelerin Türk Standardları Enstitüsü-
nün ilgili standartlarına uygun olmasına dikkat edecek-
ler, satın alacakları, kiralayacakları veya denetimlerin-
de bulunan toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanı-
mına uygun olmasını sağlayacaklardır. Ayrıca, kamu
kurum ve kuruluşlarının kullandıkları yapılar da anılan
süre içerisinde özürlülerin kullanımına uygun hale ge-
tirilecektir.”

Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımı-
na Uygun Duruma Getirilmesi konulu Başbakanlık Genelgesi  (2006/18)

12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 2006/19 sayılı bu Genelge  önemi nedeniyle
aynen aşağıya alınmıştır.
“Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçe-
vesinde yükselmelerini sağlamak amacıyla, "Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Un-
van Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yü-
rürlüğe konulmuş ve söz konusu Yönetmeliğin uygu-
lanmasında dikkat edilecek hususlar (2002/25) ve
(2003/2) sayılı genelgelerle duyurulmuştur.
Ancak, (2002/25) sayılı Genelgenin (2003/2) sayılı Ge-
nelge ile değişik 3’üncü maddesindeki "…ön eleme sı-
navı yapan kurumlar, bu sınavı yaptıktan sonra…"

ibaresi ile bazı kurum yönetmeliklerinde yer alan ve bi-
rimler itibariyle bütün personelin görevde yükselme
eğitim ve sınavına katılmasına engel teşkil eden ifade-
lerin yargı kararlarına konu olması ve beklenen hedef-
lerin gerçekleşmemesi sebepleriyle, kapsama dahil ka-
mu kurum ve kuruluşları bu konularla ilgili aşağıdaki
hususlara uymak suretiyle özel yönetmeliklerinde ge-
rekli değişiklikleri yapacak ve personelin verimliliğini
artırmak için azami hassasiyeti göstereceklerdir.
1. (2002/25) sayılı Genelgenin (2003/2) sayılı Genelge
ile değişik 3’üncü maddesinde yer alan "…ön eleme
sınavı yapan kurumlar, bu sınavı yaptıktan son-
ra…" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede,

G ö revde Yükselme ve Unvan Değişikliği Konulu 2002/25 Sayılı Genelgede Yapılan  Değişik-
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ilgili kurum ve kuruluşlar da yönetmeliklerindeki aykı-
rı hükümleri yeniden düzenleyeceklerdir.
2. Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle
yapılacak atama işlemleri, personelin istihdam edildiği
birimlere göre ayrım yapılmadan gerçekleştirilecek,
yönetmeliklerdeki bu hususa aykırı hükümler yeniden
d ü z e n l e n e c e k t i r. 
3. Kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma plan ve prog-

ramları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde, oluşturdukları vizyon ve misyonları ile
stratejik hedeflerine uygun olarak personelini verimli
kılmak amacıyla hazırlayacakları eğitim planları doğ-
rultusunda hizmet içi eğitim yaptıracaklar ve tüm per-
soneli için eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirle-
rin alınması hususunda gereken hassasiyeti gösterecek-
lerdir.”

12.07.2006 tarih ve 26226 mükerrer sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan 2006/10585 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 1. maddesi ile Karara ekli listede yer alan be-
lediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50'sin-
den fazlası belediyelere ait şirketlerin; Belediye Uzlaş-
ma Komisyonu ile yaptıkları takas, mahsup ve kesinti
işlemlerinin ekli Uzlaşma Komisyonu Kararlarında yer
aldığı şekli ile onaylanmasına karar verilmiştir.
Kararı 2. maddesine göre,  1. madde kapsamında yer

alan kuruluşların uzlaşma kapsamına alınan borç ve ala-
cakları için tatbik edilmiş hacizler, herhangi bir işleme
gerek kalmadan alacaklı kuruluşlar tarafından kaldırılır. 
Kararın 3. maddesine göre 1. madde kapsamında yer alan
kuruluşların uzlaşma kapsamına alınan borç ve alacakları
için genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden ayrılan
paylardan Maliye Bakanlığı ve İller Bankası tarafından ya-
pılacak kesinti işlemlerine 01.07.2006 tarihinden itibaren
b a ş l a n ı r.

Bazı Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Sermayesinin % 50’sinden Fazlası Belediyelere Ait
Şirketlerin, 31.12.2004 Tarihi İtibarıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve
Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan
Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye Uzlaşma
Komisyonu Kararlarının Onaylanmasına İlişkin  Karar

14.07.2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 2006/10659 sayılı adı geçen  Bakanlar Kuru-
lu Kararının 1. maddesi ile Karara  ekli listede yer alan
belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin
%50'sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin; Belediye
Uzlaşma Komisyonu ile yaptıkları takas, mahsup ve ke-
sinti işlemlerinin ekli Uzlaşma Komisyonu Kararlarında
yer aldığı şekli ile onaylanmasına karar verilmiştir.
Kararın 2. maddesine göre 1. madde kapsamında yer

alan kuruluşların uzlaşma kapsamına alınan borç ve ala-
cakları için tatbik edilmiş hacizler, herhangi bir işleme
gerek kalmadan alacaklı kuruluşlar tarafından kaldırılır. 
Kararın 3. maddesine göre 1. madde kapsamında yer
alan kuruluşların uzlaşma kapsamına alınan borç ve
alacakları için genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üze-
rinden ayrılan paylardan Maliye Bakanlığı ve İller Ban-
kası tarafından yapılacak kesinti işlemlerine
01.07.2006 tarihinden itibaren başlanır.

Bazı Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Sermayesinin % 50’sinden Fazlası Belediyelere Ait
Şirketlerin, 31.12.2004 Tarihi İtibarıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve
Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan
Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye Uzlaşma
Komisyonu Kararlarının Onaylanmasına İlişkin Karar

5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik
Kanununun 5. ve 6. maddelerine dayanılarak hazırla-
nan bu Yönetmelik 14.07.2006 tarih ve 26228 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin “Su bedeli indirimi uygulaması” başlıklı
9. maddesi aynen aşağıya alınmıştır.
“MADDE 9 – (1) Kültür belgeli yatırım veya girişimler,
münhasıran belgeli yatırım veya girişimde kullanılan su
bedelini yörede uygulanan en düşük tarifeden öderler.
(2) Yörede su dağıtım hizmetini yürüten kuruluşlar,
kültür belgeli yatırım veya girişimlerce kültür belgesi

ve su tüketim faturalarının ibrazı halinde gerekli işlem-
leri yapar.
(3) Su bedeli indirimi, kültür belgesinin geçerli olduğu
sürece uygulanır.
(4) Su bedeli indiriminden yararlanacak yatırım ve gi-
rişimlerin su sayaçlarının bağımsız olması zorunludur.”
2007-2009 Dönemi Bütçe Çağrısı
15.07.2006 tarih ve 26229 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 1007-1009 Dönemi Bütçe Çağrısı’nda;  mer-
kezi yönetim bütçesinin hazırlanmasında uyulacak ilke
ve esaslar  ile  bütçenin  sınıflandırma  genel ilkeleri

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Be-
deli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik
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belirtilmekte, analitik bütçe sınıflandırmasına ilişkin
rehber ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. İlgililerin
bu Tebliği incelemelerinde yarar bulunmaktadır.
Orta Vadeli Mali Plan (2007-2009)
15.07.2006 tarih ve 26229 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 14.06.2006 tarih 2006/36 sayılı Orta Vadeli
Mali Plan konulu Yüksek Planlama Kurulu Kararı’nda;
il özel idareleri ile belediyelerin , 5393 sayılı Belediye
Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2004 ve 2005 yıl-

larına ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve 2006 yılı
bütçe başlangıç rakamları ile 2007, 2008 ve 2009 yılla-
rına ilişkin gelir ve gider tahminlerini Ağustos ayı so-
nuna kadar İçişleri Bakanlığına gönderecekleri,  İçişle-
ri Bakanlığının, mahalli idarelerin gelir ve gider tah-
minlerini konsolide ederek Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu Tasarısına eklenmek üzere Eylül ayı sonuna
kadar Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Ge-
nel Müdürlüğüne) ileteceği belirtilmektedir.

16.07.2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan adı geçen Yönetmeliğin 1.

maddesi ile ayni adlı Yönetmelik yürürlükten
k a l d ı r ı l m ı ş t ı r.

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldı-
rılmasına Dair Yönetmelik

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının Disiplin
Cezalarının A ffı Konulu 2006/1 sayılı Genelgesi
19.07.2006 tarih ve 26233 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır.  Bu Genelge çok önemli olduğundan ay-
nen aşağıya alınmıştır.
“Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde
bulunmuş olanların; Devletin şahsiyetine karşı işlemiş
oldukları suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı
dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları se-
bebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonu-
cunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler
ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f)
bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69
uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma ceza-
ları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çar-
şı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkar-
ma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönet-
melikler gereğince haklarında 23/4/1999 tarihinden
14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı veril-
miş disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla aff e d i l m e s i n e
d a i r, 4/7/2006 tarihli ve 26218 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 22/6/2006 tarih-
li ve 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri-
nin Bazı Disiplin Cezalarının A ffı Hakkında Kanunun
uygulanmasında birliği sağlamak ve tereddütleri gider-
mek maksadıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması ge-
rekli görülmüştür.
1 – 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri-
nin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun
1 inci maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlile-
ri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş
disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedildiği hük-
me bağlandığından, mezkur Kanundan, kanun, tüzük

ve yönetmeliklere göre disiplin cezası verilmiş bulu-
nanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ola-
rak çalışan Devlet memurları ile ilerleme ve yükselme-
leri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yürü-
tülen sözleşmeli personel, kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bağlı ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli ve kap-
sam dışı personel, özel kanunlarla kurulan kamu kurum
ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ile bu görev-
lerde bulunmuş olanlar faydalanacaktır.
2 – 4857 sayılı İş Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Söz-
leşmesi Grev ve Lokavt Kanununa tabi olarak çalışan
işçilerin bu Kanundan faydalanmaları mümkün bulun-
mamaktadır.
Ayrıca, söz konusu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca,
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466
sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Er-
baş Kanunu ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa ta-
bi personel hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanma-
y a c a k t ı r.
3 – Kapsama dahil personelin 23/4/1999 tarihi ile
14/2/2005 tarihleri arasında ise;
a) Devletin şahsiyetine karşı işlemiş oldukları suçlarla,
basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, do-
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı
iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suç-
lar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan ka-
çakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle kurumla
sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disip-
lin cezaları,
b) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile 69 un-
cu maddesi gereğince verilmiş yer değiştirme veya mes-
lekten çıkarma cezaları, dışında kalan disiplin cezaları af
kapsamına girmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci mad-
desinin (E) bendinde sayılan fiil ve hallerden dolayı ve-

Disiplin Cezalarının Affı (Genelge 2006/1)
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ya tüzük ve yönetmelikleri gereği görevlerine son veri-
len personelin işledikleri fiil ve hallerin 5525 sayılı Me-
murlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Ce-
zalarının A ffı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde sa-
yılan suçlardan olmaması durumunda yeniden göreve
alınmalarına mani hal ortadan kaldırılmış olmakla bir-
likte, Devlet memurluğundan ya da meslekten çıkarılan-
lar ile sözleşmesi feshedilenlerin herhangi bir kuruma
müracaatları halinde, yeniden göreve alınmaları; du-
rumlarına uygun boş kadro veya pozisyon olması, hiz-
metlerine ihtiyaç duyulması ve bu kadro ve pozisyonla-
ra ait nitelikleri taşımaları kaydıyla, ilgili mevzuatı ve
açıktan atama prosedürü çerçevesinde kamu kurum ve
kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.
4 – Söz konusu düzenleme ile disiplin cezaları ve bu ce-
zaların sonuçları affedildiğinden haklarında herhangi
bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın işlem yapılanlara
mezkur Kanun hükümleri tatbik edilmeyecektir. Şöyle
ki; herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın göre-
vinden çekilmiş sayılan, sözleşmesi feshedilen, yeri de-
ğiştirilen, istifa eden, olumsuz sicil almaları sebebiyle
memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli
Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri uygu-
lanan, adaylık süresi içerisinde veya sonunda başarısız-
lığı olanlar hakkında, söz konusu Kanun hükümleri uy-
g u l a n m a y a c a k t ı r.

5 – Aynı fiilden dolayı disiplin cezası ile birlikte haklarında
idari, adli veya mali tedbirler vb. uygulanan memur ve di-
ğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar
hakkında, söz konusu tedbirler açısından 5525 sayılı Me-
murlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezala-
rının A ffı Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
6 – Kanun sadece disiplin cezalarının affını öngörmüş
olup sicil affı ile bir ilgisi bulunmadığından olumsuz si-
cil almış olanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygu-
lanmayacaktır.
7 – Disiplin cezaları affedilenlerin, sicil ve özlük dos-
yaları ile değişik adlar altında tutulan bütün dosyalar-
daki bu disiplin cezalarına dair tüm kayıtlar ve yazış-
malar ilgililerin müracaatı aranmaksızın ve yerlerine
mezkur Kanun hükümleri gereğince çıkartıldığını açık-
layıcı herhangi bir kayıt düşülmeksizin söz konusu dos-
yalardan çıkartılacaktır.
8 – Emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle görev-
lerinden ayrılmış bulunanlar hakkında da bu Kanunun
ilgili hükümleri görevlerinden ayrıldıkları tarih itiba-
riyle uygulanacaktır.
9 – Mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği 4/7/2006 tari-
hinden önceki dönemler için kadro, unvan, derece, ka-
deme, ek gösterge, zam, tazminat ve benzeri mali, inti-
bak ve özlük haklarında herhangi bir düzeltme ve geri-
ye dönük hiçbir ödeme yapılmayacaktır.”

20.07.2006 tarih ve 26234 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının
2006/2 sayılı Genelgesinde mahalli idareleri ilgilendi-
ren hükümler yer almakta olup, bunlar aynen aşağı
alınmıştır.
“2007-2009 Dönemi Kamu  Yatırım Politikası ve Ön-
celikler
….
9. Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılması amacıy-
la, kamu yatırımları ve hizmetlerinin sunumunda, ilçe
merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve
çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi
yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle bu yer-
leşimlerin altyapıları iyileştirilecek ve kaynakların et-
kin kullanımı sağlanacaktır.
Yatırım Programında Rasyonelleştirme Esasları
…
-Diğer Kamu Hizmetleri/ İçme suyu ve Kanalizasyon
sektörlerinde; yürütücü kuruluşu mahalli idareler olan dış
kredili içme suyu ve kanalizasyon projelerinde kredisi
son üç yıl içerisinde temin edilememiş olanlar yeniden
d e ğ e r l e n d i r i l e c e k t i r.
-Diğer Kamu Hizmetleri/ Belediye Hizmetleri  sektörün-
de; İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce yürütülen katı

atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projeleri ile Mad-
de 14’de belirtilen şehir merkezlerinin kentsel ve çevre-
sel altyapı projelerine öncelik verilecektir. Belediye dış
kredili yatırım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı
alımı ve doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esen-
liği ve güvenliği projelerine öncelik tanınacaktır.
…..
Mahalli İdareler
90. Mahalli idarelerin dış kredili projelerinin belirlen-
mesinde, dış borç limitleri içinde kalınması esastır. Ma-
halli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kul-
lanımı söz konusu olan projeleri, yatırım programına
bu Genelgede yer alan usul ve esaslar çerçevesinde tek-
lif edilecektir. AB fonları dahil dış finansman kullanımı
olan projeler (büyükşehir belediyeleri hariç) İller Ban-
kası kanalı ile teklif edilecek ve DPT Müsteşarlığı tara-
fından uygun görülenler İller Bankası yatırım progra-
mında yer alacaktır.
91. Mahalli idareler, tekliflerinde kullandıkları veya
kullanacakları dış kredi tutarlarını döviz olarak da ifa-
de edecekler ve Tablo-1, Tablo-2, Tablo-6 ve Tablo-
7’yi dolduracaklardır.  Dış kredi kullanımından doğa-
cak yükümlülükler ilgili mahalli idarelerce yerine geti-
rilecektir.

2007-2009 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları (Genelge 2006/2)
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21.07.2006 tarih ve 26235 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan adı geçen Yönetmeliğin 1. maddesi ile
31.03.1983 tarihli ve 83/6285 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Arazisinin Tu r i z m
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik yürürlükten
k a l d ı r ı l m ı ş t ı r.

Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldı-
rılmasına Dair Yönetmelik

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8. maddesine
dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik  21.07.2006 ta-
rih ve 26235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin amacı 1. maddesinde şöyle belirlenmiş-
tir. “Bu Yönetmeliğin amacı; kültür ve turizm koruma
ve gelişim bölgeleri, bu bölgelerin veya bu bölgelerin
planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezleri-
nin içinde veya dışındaki kamu taşınmazlarının Bakan-
lığa tahsisi, özel mülkiyete tabi taşınmazların kamulaş-
tırılması, Hazine adına tapuya tescili, yatırımcılara tah-
sisi, bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları da dahil ol-
mak üzere irtifak hakkı tesisi, kiralama, işletme ve de-
vir işlemleri ile bu işlemlere ilişkin süre, bedel, hakla-
rın sona ermesi ve diğer koşullarla turizm amaçlı kul-
landırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”
Yönetmeliğin 27. maddesine göre  bu Yönetmeliğin 5.

maddesinde belirtilen kültür turizm koruma ve gelişim
bölgeleri ve turizm merkezlerinde turistik tesislerin atık
su arıtma tesisi ve katı atık tesisleri ve diğer altyapı hiz-
metlerini yürütmek üzere kamu kuruluşları ile mahalli
idarelerin kurmuş oldukları birliklere ilansız ve bedel-
siz arazi tahsis edilebilir. Ancak bu tahsis; bölgede fa-
aliyet sürdüren şirketler veya mahalli idarelerin kurmuş
oldukları şirketler için taşınmazın emlak vergi değeri-
nin yüzde birinden az olmamak üzere Komisyonca be-
lirlenecek bedel üzerinden yapılır.
Yönetmeliğin 28. maddesine göre  başvuru ile ön izin
süresi arasında geçen zamanda  2886 sayılı Devlet İha-
le Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca
ihalelere katılmaktan yasaklananlara bu Yönetmelik
uyarınca ön izin verilemez. Bakanlık, başvurular sona
erdikten sonra ve ön izin verilmeden önce başvuru sa-
hiplerinin yasaklı olup olmadığını kontrol eder.

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik

23.07.2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan söz konusu Tebliğ’de 2863 sayılı Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Kanununun 5226 sayılı Kanun-
la değişik 17 nci maddesi ile bu madde uyarınca çıkarı-
lan "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme
Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, De-
netimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Y ö-
netmelik hükümlerinin yerine getirmediği belirtilmiş,

Kanun maddesi ve Yönetmelik hükümleri uyarınca plan
yapımı için verilen sürenin ilgili yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği 26.07.2005 tarihinden itibaren geçerli olduğu ve
süresi içinde koruma amaçlı imar planlarının yapımının
ülkemizin kültürel ve doğal değerlerinin tahribata uğra-
maması, sit alanı ile imar hakları kısıtlanan vatandaşların
mağduriyetinin önlenmesi için ilgili idarelere hatırlatıl-
ması uygun görülmüştür.

Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ

92. Kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
2005 Yılı Yatırım Programında bulunan ve mahalli ida-
relere devredilen projeler için, alt hizmet programları
itibarıyla proje stoku önceliklendirilmek suretiyle,
2007-2009 döneminde ihtiyaç duyulacak ödenek teklif-
leri Tablo-14’teki formata uygun olarak ilgili mahalli
idareler tarafından belirlenerek İçişleri Bakanlığı Ma-
halli İdareler Genel Müdürlüğü aracılığıyla DPT Müs-
teşarlığına iletilecektir.
2006 Yılı Köye Yönelik Altyapı yatırım ödenekleri
kapsamında tahmini harcama ve fiziki gerçekleşme-
lere ilişkin bilgiler, Mahalli İdareler Genel Müdür-
lüğünce gönderilen tablolara uygun olarak ilgili il
özel idareleri tarafından alt hizmet programları iti-

barıyla hazırlanacak ve en geç 2006 yılı Aralık ayı
içerisinde ilgili Genel Müdürlüğe ulaştırılacaktır.
Genel Müdürlük, düzenleyeceği il icmal tablolarını
Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığına göndere-
c e k t i r.
2007 Yılı Köye Yönelik Altyapı yatırım ödeneklerinin
genel toplamı Ekim ayında Yüksek Planlama Kurulu ta-
rafından belirlenecek, iller itibarıyla dağılımı ise 2006
yılı nakdi ve fiziki gerçekleşme  düzeyleri dikkate alına-
rak ve il bazında belirlenen kriterler çerçevesinde 2007
Yılı Yatırım Programının Resmi Gazetede yayımlanma-
sını takiben DPT Müsteşarlığı tarafından yapılacak ve
Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanarak
ilgili idarelere duyurulacaktır. ”
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5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordi-
nasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. maddesi-
nin birinci fıkrasına ve ikinci fıkrasının (h) bendi hü-
kümlerine dayanılarak hazırlanan bu Y ö n e t m e l i k
25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin amacı, 1. maddede  Kalkınma A j a n s l a r ı n ı n
çalışma usul ve esaslarını belirlemek olarak belirtilmiştir.
Yönetmeliğin ikinci bölümünde Kalkınma Kurulu’nun
temel ilkeler, Kurul’un ilk toplantısı,başkan ve başkan
vekili seçimi ile divan kurulu başkanlığı,  toplantı za-
manı ve toplantı ve karar yeter sayısı,  toplantı günde-
mi ve çağrı usulü, görüşmeler ve yönetim, kurulda dü-
zenin sağlanması, oylama usulleri, birleşime son veril-
mesi ,tutanak düzenlenmesi  ve  kurul kararları konula-
rında düzenleme yapılmıştır.

Yönetmeliğin  16-18 maddelerini kapsayan üçüncü bö-
lümünde Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı, toplantı ve
karar yeter sayısı  ile yönetim kurulunun çalışma usul-
lerine ilişkin esasların düzenlenmesine yer verilmiştir.
Yönetmeliğin dördüncü bölümünde; yatırım destek
ofislerine başvuru, başvuru yapılabilecek yatırım ve iş-
lemler, dosya tutma, ön inceleme yapılması,başvurula-
rın ilgili makamlara intikali, ihtiyarilik ve ücretsiz-
lik,intikalin en kısa sürede sonuçlandırılması ilkesi, bil-
gi isteme, bilgi verme ve aylık faaliyet raporu düzenle-
mesi konularındaki düzenlemeler yer almaktadır.
Yönetmeliğin beşinci bölümünde; Ajansın ismi ve
amblemi, çalışma birimleri, hukuki konu ve uyuşmaz-
lıklarda danışmanlık, personeli bilgilendirme, Kamu-
oyunu bilgilendirme ve düzenleme yetkisi  başlıkları
altında düzenleme yapılmıştır.

Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinas-
yonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. maddesinin
ikinci fıkrasının (h) bendi ile 18. maddesi hükümlerine
dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik 25.07.2006 tarih
ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe konulmuştur.
Yönetmeliğin 1. maddesine göre bu Yönetmeliğin ama-
cı, iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet
akdine bağlı olarak istihdam edilecek olan Ajans perso-
nelinin nitelik, istihdam, çalışma usul ve esaslarını be-
lirlemek ve bunların hak ve yükümlülüklerini tespit et-
mektir.
Yönetmeliğin ikinci bölümünde; ajansın insan kaynak-
ları politikasının amacı ve tespiti, insan kaynakları po-
litikasının ilkeleri ve insan kaynakları ihtiyacının plan-
lanması başlıkları altında düzenleme yapılmıştır.
Yönetmeliğin  üçüncü bölümünde; personelin istihdam
usulleri düzenlenmektedir. Bu bağlamda genel sekrete-
rin istihdamı,   istihdam edilecek personel için yapıla-
cak yarışma sınavı ve sınav ilanı, uzman personel için
ön şart, sınav başvurularında istenilen belgeler ve baş-
vuru, başvuruların değerlendirilmesi, yarışma sınavının
yapılışı, yapılan sınavın değerlendirilmesi ve  sonuçla-
rının duyurulması, görevlendirme, personelin istihdamı
ve deneme süresi, ile öncelikli istihdam konuları dü-
zenlenmiştir.
Uzman personel için ön şart başlıklı 10. maddesine göre,
Ajanslarda istihdam edilecek uzman personelin öncelik-
le, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Ya p ı l a-
cak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavına
girmeleri ve bu sınavdan, Genel Sekreterin görüşü alın-
mak suretiyle Yönetim Kurulunun her bir öğrenim dalı
itibariyle, 80 puandan az olmamak üzere belirleyeceği

bir KPSS taban puanı almış olmaları şarttır. Bu KPSS ta-
ban puanı, yarışma sınavına girecek yeterli aday buluna-
maması ve Ajans ihtiyaçlarının zorunlu kılması halinde,
70 puanın altına düşmemek kaydıyla, Yönetim Kurulu
kararı ve Müsteşarlığın onayıyla indirilebilir. 
Ajansta istihdam edilecek uzman personel bakımından,
kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en
az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi
itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan kişiler, KPSS’ye
girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır:
a) Planlama, programlama, b) proje üretimi, tasarımı ve
yönetimi,  c) Strateji  geliştirme, strateji yönetimi, ç) İz-
leme ve değerlendirme, d ) Tanıtım,danışmanlık,  e)
Şehircilik  ve çevre, f) Araştırma-geliştirme, g) Bilgi ve
iletişim teknolojileri, ğ) Finansman, h) İnsan kaynakları
yönetimi, ı) Uluslararası ticaret.
Bu maddeye göre KPSS’ye girme şartı aranmaksızın

doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı,
Ajans toplam uzman personel sayısının yüzde ellisini
aşamaz.
Yönetmeliğin  18. maddesine göre de T ü r k i y e - Av r u p a
Birliği Malî İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel prog-
ramların; bölgelerde yürütülmesi ve koordinasyonu ama-
cıyla oluşturulan proje birimlerinde çalışan personelden;
görevli olduğu bölgede kurulan Ajansın kuruluş kararna-
mesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisin-
de ilgili Ajansa başvuranlar, sadece sözlü sınava girmek
suretiyle, uzman personel için gerekli şart ve nitelikleri ta-
şımaları halinde uzman personel, diğerleri ise destek per-
soneli olarak öncelikle istihdam edilir. Ancak bu madde
kapsamında uzman personel olarak istihdam edilecek ki-
şiler bakımından öğrenim dalı koşulu aranmaz.
İdari ve mali işler ile personelle ilgili iş ve işlemleri yü-
rütecek destek personeli için yüksek öğrenim görmüş

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği
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2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu Kanununun ek 7. maddesi hükmüne dayanılarak
hazırlanan bu Yönetmelik 30.07.2006 tarih ve 26244
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir.
Yönetmeliğin 1. maddesine göre bu Yönetmeliğin ama-
cı; bakıma muhtaç özürlülerin bildirimi, tespiti, değer-
lendirilmesi ile bakım hizmetlerine, bakım ücretlerine

ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Yönetmeliğin 5. maddesine göre; mülki amirler, sağlık
kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri ve be-
lediye zabıta memurları, çevrelerinde bulunan bakıma
muhtaç özürlüleri bakım hizmetlerinden yararlandırılması
amacıyla il/ilçe müdürlüklerine bildirebilirler. Ayrıca, di-
ğer kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar, özürlülerin
kendileri veya akrabaları da bildirimde bulunabilirler.

Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Y ö n e t-

olmak, sekreterlik ve arşiv ile ilgili iş ve işlemleri yü-
rütecek destek personeli için orta öğrenim görmüş ol-
mak, ayrıca halkla ilişkiler alanında destek personeli
olarak çalışacak kişiler bakımından; halkla ilişkiler,
halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcı-
lık, iletişim, medya ve iletişim ile rehberlik ve psikolo-
jik danışmanlık bölümlerinde öğrenim görmüş olmak,
diğer adaylara göre tercih sebebidir.

Ajans personeli eğitim programı, çalışma süreleri, ve-
kalet görevi, görev yeri değiştirme, göreve başlama sü-
resi ve personelin istihdam sözleşmenin sona ermesi
konuları da Yönetmeliğin dördüncü bölümünde düzen-
l e n m i ş t i r. Bu bölümde yer alan 25. maddeye göre bu
Yönetmelikte düzenlenmeyen konularda 4857 sayılı İş
Kanunu ve diğer ilgili iş mevzuatı hükümleri uygula-
n ı r.

25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan söz konusu Genelgenin  ilgili  ve önemli bö-
lümü aynen aşağıya alınmıştır.
“AB destekli Bölgesel Kalkınma Programlarının uygu-
lanması ve izlenmesi konusunda ilgili kurum ve kuru-
luşların aşağıdaki hususlara uygun hareket etmeleri ge-
rekmektedir.
1) Projelerin izlenmesinde görev alacak personel, vali-
likler tarafından kamu personelinin görevlendirilmesi,
bölgedeki mahalli idare birlikleri bünyesinde geçici ola-
rak sözleşmeli personel istihdamı veya hizmet alımı
yöntemlerinden biri veya birkaçının kullanılması sure-
tiyle temin edilecek, bu hususta ilgili kamu kurum ve
kuruluşları gerekli desteği vermekle yükümlü olacak,
valilikler veya mahalli idare birlikleri ihtiyaç duyulan
personelin istihdamından sorumlu olacaktır.
Bu amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulacak; personel üc-
retleri, araç ve donanım masrafları gibi bütün giderler,
ilgili valiliklerce veya mahalli idare birliklerince karşı-
lanacaktır. Bunlar için gerekli olan kaynak, bu konuda-
ki talep üzerine, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı-
ğı bütçesinden valilik veya mahalli idare birliği bütçe-
sine aktarılacak, aktarma işlemine ilişkin usul ve esas-
lar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından
belirlenerek idarelere duyurulacaktır.
2) Bu personel görevini, Program/Proje Uygulama ve
Koordinasyon Birimleri’nin yönlendirme ve koordi-
nasyonunda ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı-
ğı’nca hazırlanan proje izleme kurallarına uygun olarak
yerine getirecektir.
3) Program kapsamında görevlendirilen personel ve
bunlardan sorumlu idareciler, program ve projelerin iz-

lenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında; Devlet Plan-
lama Teşkilatı Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale
Birimi ve Program/Proje Uygulama ve Koordinasyon
Birimleri tarafından düzenlenecek her türlü eğitim ve
faaliyete katılmakla yükümlüdür.
4) 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyo-
nu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının
27’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere,
AB destekli Bölgesel Kalkınma Programları kapsamın-
da uygulanan projelerin izlenmesi sürecinde; 
• Söz konusu projelerin fiziksel gerçekleşmelerinin tes-
piti ve izlenmesinden; yerel düzeyde görevli personel
ile Program/Proje Uygulama ve Koordinasyon Birim-
leri, merkezde ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar-
lığı,
• Proje sahipleri tarafından yapılan ihale ve harcamaların
AB ve Türk mevzuatına uygunluğunun incelenmesin-
den; yerel düzeyde görevli personel, merkezde ise Mer-
kezi Finans ve İhale Birimi, 
sorumludur.
5) İlgili Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluş-
ları, söz konusu programların, yerel düzeydeki idareler-
le işbirliği içerisinde ve belirlenen esaslar çerçevesinde
sağlıklı ve düzenli biçimde izlenmesi için gerekli her
türlü tedbiri almakla, taşra teşkilatlarını bu amaca uy-
gun olarak yönlendirmekle ve illerdeki personeli bu
yönde bilgilendirmekle yükümlüdürler.
6) Söz konusu programlar kapsamındaki projelerin uy-
gulama, izleme ve değerlendirmeye ilişkin detaylarını
ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde tespit etmeye, oluşan
tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.”

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programlarının Uygulanması ve İzlenmesi  (Genelge
2006/21)
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30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan adı geçen  Yönetmeliğin 49. maddesinde ücret
tespiti konusunda belediye temsilcisine de görev veril-
m i ş t i r. 49. maddenin (a) bendine göre;  merkezlerde ve-
rilecek bakım hizmetlerinin taban ücretleri, valinin yada

görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında il sos-
yal hizmetler müdürü, defterdar, il ticaret odası temsilci-
si, belediye başkanlığı temsilcisi, il dahilinde özel bakım
merkezlerinin kendi aralarında seçecekleri temsilciden
oluşan komisyon tarafından yılda bir kez tespit edilir.

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. maddesi-
ne dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik, 9. maddesi-
nin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları 01.01.2007 ta-
rihinde,  diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe
konulmak üzere 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yönetmeliğin 1. maddesine göre bu Yönetmeliğin ama-
cı, binaların numaralandırılması, numaralandırılan bi-
nalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlen-
mesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir
Yönetmeliğin ikinci bölümünde adres standardı, yetki-
li idarelerin yükümlülüğü, ulusal adres veri tabanının
kurulması, ulusal adres veri tabanına erişim, ulusal ad-
res veri tabanının güncellenmesi ve ulusal adres veri ta-
banının paylaşımı konularında düzenleme yapılmış bu-
lunmaktadır.
Yönetmeliğin üçüncü bölümünde; ad ve numara verme
zorunluluğu, mahalleye ad verilmesi, mahallelere sabit
tanıtım numaralarının verilmesi, meydan, bulvar, cadde,
sokak ve küme evlere ad  ve sabit tanıtım numarası ve-
rilmesi, yerleşim yerlerinin birleşmesinde sabit tanıtım
numaralarının verilmesi, numara verilecek binalar, bul-
v a r, cadde ve sokakların belirlenmesi, ad veya numara
levhalarının konulacağı yerler gibi konularda düzenleme
yapılmış, ekte gösterilen şema ve krokilerle bu düzenle-
melere somutluk kazandırılmıştır.
Yönetmeliğin dördüncü bölümünde sorumluluk ve
kontrol sistemi düzenlenmiştir. Bu bağlamda  numara-
lama işinde sorumluluk, levhaların hazırlanmasında so-
rumluluk, levhaların korunması ve numaralama işleri-
nin takibi konularındaki düzenlemelere yer verilmiştir.
Yönetmeliğin beşinci bölümünde, belediye teşkilatı bu-
lunan yerlerde numaralama ve levhalama işlerinin yü-
rütülmesi hususunda düzenleme yapılmıştır. Bu bölüm-
de ad veya numara verilmesinde uyulması gereken
esaslar, sokağın yönünün tespiti, bina numaralarının
birbirini takip eder şekilde verilmesi, bir avlu içindeki
binaların numaralanması, site içindeki binaların numa-
ralanması, ayni sokağa açılan tali kapıların numaralan-
ması, birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların nu-
maralanması, apartman, resmi bina, otel ve iş hanları-
nın iç kapılarının numaralanması, arsaların numaralan-
ması, bir arsa üzerine inşa edilen birden fazla binanın
numaralanması, birden fazla arsa üzerine inşa edilen

tek bir binanın numaralanması, bir bina yerine birden
fazla bina veya birden fazla bina yerine bir bina inşa
edilmesi durumunda numara verilmesi, harfli numarası
bulunan birimlerin, birleşmesi veya bölünmesi duru-
munda, yeni oluşan birimlerin numaralanması, harfli
numara alan yerlerin binaya katılması veya tali kapılar-
da meydana gelen değişiklik halinde numara verilmesi,
dağınık binaların numaralanması, n u m a r a l a m a d a n
sonra tespit edilen numarasız bina ve arsaların
numaralanması, levhaların şekli konularında ayrıntılı
açıklamalar yer almaktadır.
Yönetmeliğin 6. bölümünde belediye teşkilatı bulun-
mayan yerlerde numaralama ve levhalama işlerinin
yürütülmesi hususunda düzenleme yapılmıştır. Bu
bölümde  sokaklara ad verilmesi, binalara numara veril-
mesi, dağınık binalar arasına sonradan yapılan veya
numara verilmesi unutulmuş olan binalara numara veril-
mesi, bir avlu içindeki binaların numaralanması, dışarıya
açılan birden fazla kapısı bulunan binaların numaralan-
ması, bir bina yerine birden fazla bina veya birden fazla
yerine bir bina inşa edilmesi durumunda numara veril-
mesi, köy ad levhası, sokak ve bina levhalarının hazır-
lanması konularında açıklamalar yer almaktadır.
Yönetmeliğin yedinci bölümünde; çeşitli ve son hüküm-
ler başlığı altında düzenlemeler yapılmıştır. Bu bölümde
yer alan 49. maddeye göre cadde ve sokak esasının dışın-
da çadır, baraka, afet bölgesindeki geçici konutlar,
karavanlar ve buna benzer yerlerde her bir birime bağım-
sız ardışık numara verilerek Ulusal Adres Veri Ta b a n ı n a
i ş l e n i r. Bu tip yerler geçici olarak numaralandırıldıkların-
dan bu yerlere sabit tanıtım numarası verilmez. 
Yönetmeliğin 50. maddesi ile 21.03.1963 tarihli ve 11 3 6 1
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numaralama Y ö n e t-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmeliğin geçici 1. maddesine göre bu Yönet-
meliğin 13. ve  15. maddelerinde yer alan sabit tanıtım
numaraları, Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince Tür-
kiye İstatistik Kurumu ve Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü tarafından koordine edilecek olan numar-
alama çalışması sırasında yetkili idareler tarafından
oluşturularak, Adres Formlarına ve Ulusal Adres Veri
Tabanına işlenir. Sabit tanıtım numaralarının levhalara
işlenmesi bu Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç
üç yıl içerisinde tamamlanır.

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 



68

HÜRRİYET
28 Temmuz 2006

AKP’Lİ BELEDİYECİLERE RÜŞVETTEN HAPİS

Rüşvet suçundan yargılanan Çorum belediyesi yöneticilerine 1- 2 yıl arasında değişen
hapis cezaları verildi. : Çorum Belediyesi’nde inşaat sahiplerinden kat artırımı karşılığında
rüşvet aldıkları ileri sürülen 5 kişi hakkında geçen yıl Aralık ayında açılan ‘İrtikap’ davası
sonuçlandı. Aralarında AKP'li Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç’ın da bulunduğu
sanıklara 1 yıl 1 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Kararı sanıklar
üzerinde şok etkisi yaptı. 2 yıl 1 ay ceza alan Belediye Eski Başkan Yardımcısı Selim Seven
karara itiraz edeceklerini söyledi.
Suçlamayı Reddettiler : Sanık Selim Seven ifadesinde, “Belediye insanların tüm taleplerini ifade edebildiği bir
k u r u m d u r. Görevim olmadığı halde Ramazan Çadırı ile ilgili çalışmalar yaptım. Sadece iyi niyet esası ile varlıklı
insanlarla fakir insanlar arasında köprü olup, toplumumuzun kanayan bir yarasına el atmaya çalıştım. Hiçkimseyi
mağdur etmek ya da şahsıma çıkar sağlamak amacı gütmedim. Suçsuzum, beratımı talep ediyorum” dedi. 
Başkan: İyi Niyetimizin Sonu : AKP’li Çorum Belediye Başkanı Turan Atlamaz ise, Çorum’un kaçak
yapılaşma olmayan Türkiye’deki tek kent olduğunu, kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi. Başkan Atlamaz,
kasada bulunan isim listesinin karşılarındaki para tutarlarının, geçtiğimiz ramazan ayında iftarda yoksullara
verilecek yemekleri bağış olarak karşılayacak kişiler olduğunu tekrarladı. Ve bu olayın ortaya çıkmasından
sonra paraların geri iade edildiğini söyleyerek, “Herşey kayıt altında idi. Ancak hata yapmışız. İyi niyetimizin
kurbanı olduk. Çorum’da hiç kimseye rüşvet karşılığında kat çıkılmasına izin vermedik” diye konuştu.

CUMHURİYET
26 Temmuz 2006

KUŞADASI İMAR DARBELERİYLE SARSILIYOR

İmar hırsını durdurma sözü ile seçilen Belediye Başkanı Fuat Atılgan da sonunda ranta teslim oldu. 2002 seçim-
lerinde belediye başkanı olmadan önce “rant hırsızlığını durduracağız” diyen Fuat Atılgan, Belediye
Meclisi’nde AKP ve DYP’li üyelerinin oyları ile Fransız Tatil Köyü projesine yapılaşma hakkı verildi. Bu
uygulama ile Kuşadası’nın en güzel koylarından biri daha rant peşinde koşanların eline düştü.

CUMHURİYET
21 Temmuz 2006

ANAKENT’İN PLANLARI TUTMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinin birçoğunun bitiş tarihi ertelendi, birçoğunun da hala ne zaman
bitirileceği belli değil. Ankara’da uzun yıllardır metro bekleyen Çayyolu, Ümitköy gibi noktalar ne zaman raylı
sisteme kavuşacağını hala bilinmiyor. Başkent denilince akla gelen sayılı mekanlardan Gençlik Parkı geride
bıraktığı bir yılı harabe halinde geçirdi, 29 Ekim’de yenilenmiş haliyle açılacağı umutları da Anakent Belediye
Başkanı Melih Gökçek’in açıklamasıyla tamamen yok oldu. Anakent’in yürüttüğü, Ulus’ta tartışmalı dönüşüm
projesi ve gecekonduların yıkımı, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi, Mogan Gölü’nü temizleme
projeleri de halen bitirileceği zaman belli değil.

CUMHURİYET
2 Temmuz 2006

GÖKÇEK’İN TRİLYONLUK AĞAÇLARI

AKP’li Melih Gökçek yönetimimndeki Ankara Büyükşehir Belediye’sinin yurtdışından trilyonlarca liralık ağaç
ithal ettiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ana bulvarlara dikilen
ağaçların ihale yoluyla temin edildiği ve ihale şartnamesinde hangi ağaçların isteneceği, şartları ve teknik özel-
liklerinin belirtildiği katdedilen açıklama da, iç piyasada 10 yaşın üzerinde yüksek boylu ve gövde çapları
yeterli büyüklükte ağaç bulunmadığı için dikilen ağaçların bir kısmının ithal edildiği savunuldu. 
Gökçek Doğruladı
Gökçek, belediyenin aldığı ithal ağaçların tamamının bedelinin 4 milyon 997 YTL olduğunu ve bu yıl içinde
toplam 9 bin 86 adet ithal ağaç dikildiğini belirtti.
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MİLLİYET
22 Temmuz 2006

BELEDİYE SEYYAR BÜFECİLİK YAPACAK

Bodrum'un cennet koylarında turistik tesis işletenler, kaçak iskele inşa etme yarışına girdi. 300 iskele-
den 230’unun ruhsatsız olduğu, tamamına yakınının da restoran, bar, beach club olarak kullanıldığı or-
taya çıktı.
Sadece Torba’da 2 ay içinde 16 iskele inşa edilirken iskele çılgınlığı çevrecileri de, CHP’li Belediye Başkanı
Mazlum Ağan’ı da isyan ettirdi. İskeleler yüzünden sahilin doğal yapısının bozulduğunu belirten Belediye Baş-
kanı Mazlum Ağan, "Sahillerdeki turistik tesislerin önün kayalıksa ve turistler denize giremiyorsa, belediye ola-
rak iskele izni veriyoruz. Ancak önüne gelen ‘ruhsat aldık’ diyerek iskele yapmaya devam ediyor. Bunları mü-
hürlüyoruz" dedi. Bodrum Liman Başkanı Turgay Kaya da kaçak iskelelerle ilgili yoğun şikayet gelmesi üze-
rine işgalleri saptadıklarını söyledi. Kaya şöyle konuştu: "Sadece Denizcilik Müsteşarlığı tarafından iskele yap-
ma izni veriliyor. Ancak iskeleleri yapanlara göz yumulmuş. İskelelerden kazanılan paralar çok olunca, verilen
cezalar da caydırıcı olmamış. Önüne gelen istediği yere istediği büyüklükte iskele yaparak cennet koyları iske-
le mezarlığına çevirmiş. Kaçak iskeleler için Kıyı Kanunu’na muhalefetten dava açtık." 

MİLLİYET
18 Temmuz 2006

DERE DÜELLOSU

Çeşme'de 'dere' tartışması yaşanıyor. A K P İ l ç e
Başkanı Atilla Certel'in "Kirli" dediği yerde,
Belediye Başkanı Tütüncüoğlu temizlik yaptırıp
fotoğraf çektirdi
AKP Çeşme İlçe Başkanı Atilla Certel, geçen hafta Ilıca
ve Çeşme derelerinden çöp aktığını söylemiş, "Pis

kokudan duramıyoruz. Buralar aynı zamanda sivrisinek yatağı.
Geceleri uyuyamıyoruz" demişti. Certel'in sözleri ilçe belediyesini
hareketlendirdi. CHP'li Başkan Faik Tütüncüoğlu, her iki derenin de
hafta sonunda temizlendiğini belirtti, "Fotoğraf, ekiplerimizin çalışmasından önce çekilmiş" dedi. Çeşme ve
Ilıca derelerinin kuru olduğunu, denize yakın kesimlerinde bulunan suyun denizden geldiğini anlatan
Tütüncüoğlu, "Denizin yükselmesiyle bir miktar su geliyor. Tuzlu su sivrisinek üretmez. Certel'in evinin bulun-
duğu Esenevler Mahallesi'nin muhtarı ve sakinleri böyle bir sorun yaşamadıklarını söylüyor. Derelere atılan
çöpler haftada iki kez temizleniyor" diye konuştu. İlçede nüfusun hafta sonları yaklaşık 450 bin olduğunu
hatırlatan Tütüncüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef insanımız yol kenarındaki derelere elinde ne varsa
atıyor. Bir de denizin getirdiği çöpler eklenince istenmeyen manzaralar ortaya çıkıyor. Koku ise yosunlardan
kaynaklanıyor. Çöpleri hemen temizlemek için, haftanın ilk temizliğini pazartesi günleri yapıyoruz." 

HÜRRİYET
16 Temmuz 2006

BELEDİYE KENDİ YASAĞINI DELDİ

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi’nde belediye tarafından inşaat yasağı konulan ilçenin en
yoğun caddelerinden birine inşaat yapılmasına, yine belediyenin izin vermesi tepki
çekti. Şarköy Belediye Başkanı Can Gürsoy, turizm en yoğun olduğu ve sahile çok
yakın olan Cumhuriyet Caddesi’nde Belediye Meclis kararıyla inşaat yasağı koydu.
Ancak bu karardan bir hafta sonra İbrahim Ketenci, Cennet Motel’in arkasında bulu-
nan arsasına 3 katlı bir bina yapmaya başladı. Caddede inşaat yasağı bulunduğunu
gerekçe gösteren mahalle sakinlerinden Kamile Delen, Belediye Fen İşleri'ni ara-
yarak, inşaattın çevreye rahatsızlık verildiğini belirtip şikayetçi oldu. Kamile Delen
bu şikayetinden bir sonuç alamayınca üzerine Şarköy Belediye Başkanı Can Gürsoy’u arayarak olayı anlattı.
Bunun üzerine, durdurulan inşaatta, 2 gün sonra çalışmalara yeniden başlandı  Belediye Başkanı'nı tekrar
aradığını kaydeden Kamile Delen, “Benden başka kimsenin şikayetçi olmadığını söyledi. Belediye koyduğu
yasaklara uymuyor. Çok şaşırdım. Maden izin verecek, ne diye anons yapıyorlar. Belediye kişiye özel mi izin
veriyor. Kaymakamlığa dilekçe yazdım, buradan da sonuç çıkmasa durumu valiliğe bildireceğim” dedi.
Belediye Başkanı Can Gürsoy ise, “Kimseye özel izin vermedik. Hata Belediye Fen işlerinden kaynaklanmış.
Orasının yasak bölge içinde olmadığını söyleyerek, inşaat sahibini yanlış bilgilendirmişler. Biz de inşaata har-
canan malzemenin ziyan olmaması için izin verdik” diye konuştu.

Bas›ndan Seçmeler
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RADİKAL
12 Temmuz 2006

KULİSİNİ YAPAN, İLAVE ZAMMI KOPARDI

Ankara'da hükümetle arasını iyi tutan emeklilerle memurların bir kısmı, bu yıl maaşlarına ilave zam al-
mayı başardı. Buna karşılık hükümetle pazarlığa giremeyen memur, yüzde 2.5 artı 40 YTL'lik zamma
talim edecek
Polis, imam, teknik hizmetlerde çalışanlar, hâkim, savcı, vali, kaymakam ve mülkiye müfettişleri, TBMM üye-
liği devam eden emekli milletvekilleri ve emekli üst düzey bürokratlar, SSK ve Bağ-Kur'dan emekli eski bele-
diye başkanları bu yıl maaşlarına ilave zam almayı başardı. Özelleştirilen Türk Telekom çalışanlarının önemli
bir bölümü dahi maaş artışını devlet güvencesiyle sağladı. Buna karşılık kulis yapamayan, hükümetle pazarlı-
ğa giremeyen büyük memur kitlesi yüzde 2.5 artı 40 YTL'lik zamma talim edecek. Memur sendikalarıyla kı-
ran kırana pazarlık yapmasına karşın yıl içinde değişik kesimlerden gelen ekstra zam taleplerini çeşitli yasalar

MİLLİYET
27 Temmuz 2006

KİRLETENİ BULMAK İÇİN BU KEZ DE BOŞALTILIYOR. 
SON KARAR TAHLİYE

Körfez'e akan dereye iki ayda beş kez boyalı atık döküldü. Belediye
çevre katilinin peşine düştü. Kanal kontrolüyle 24 saat devriye nöbe-
ti sonuç vermedi. Şimdi tabandaki su ve çamur temizlenip kaçağın
yeri aranacak
İZMİR Körfezi'ne akan Arap Deresi'nin iki ayda beş kez boyalı atıkla kir-
letilmesi içinden çıkılmaz sorun yarattı.
Aramayla, kontrolle olmadı
BELEDİYE, dereye boşalan yağmur suyu kanallarını taradı, ancak suç-
luya götürecek iz bulunamadı. Tekstil boyası kuşkusuyla çevredeki tesis-
ler kontrol edildi, bölge 24 saat devriye nöbetiyle gözaltına alındı. Ancak bunlar da işe yaramadı. Çevre katili
kirletmeyi sürdürdü. Bu kez geniş kapsamlı operasyona geçildi. Derenin, kot farkı ve yağış olmaması yüzün-
den sadece 800 metrelik bölümünde biriken su pompalarla çekildi. Denizden su girmemesi için dere ağzına set
kuruldu.  DİPTE biriken çamur temizlenmeye başlandı. Kaçak deşarjın tekrarlanması halinde, yerinin gözle gö-
rülerek müdahale edileceği belirtildi. Yine sonuç çıkmazsa dere duvarlarının beton enjekte edilip
sızdırmaz hale getirileceği açıklandı.
Başkan peşini bırakmıyor
BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, denizi de kirleten deredeki esrarengiz kırmızı
ve yeşil boyanın sırrını henüz çözemedi ama peşini de bırakmadı. Kocaoğlu, bir süre önce bele-
diye meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu işi yapan, bir kutu boyayla da yapabilir. Altın-
da bir çapanoğlu var" diyerek sabotaj ihtimaline dikkat çekmişti.

MİLLİYET
10 Temmuz 2006

ERDOĞAN’DAN BELEDİYE BAŞKANLARINA: “BAŞARI-
SIZSAN GİT!”

Belediyelerin başarısızlıklarını merkezi yönetime fatura
edemeyeceğini söyleyen Erdoğan, belediye başkanlarına seslendi:
'Başaramıyorsan, çekil git. Millet yerine başkasını getirsin.'
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Ordu İl Kongresi'ne katılmadan
önce, 16 tesisin toplu açılış töreninde konuştu. Belediye başkanı olduğu
dönemde ödenek almakta zorlandığını, ancak buna rağmen değişik projel-
erle belediye hizmetlerini gerçekleştirdiğini anlatan Erdoğan, iktidara
geldiklerinde partili partisiz ayrımı yapmadan ödeneklerin verilmesi tali-
matı verdiğini belirterek, "Bugün kimse başarısızlığını merkezi yönetime yüklemesin" dedi.
'Millet başkasını getirsin'
Belediyelerin başarısızlıklarını merkezi yönetime fatura edemeyeceğini dile getiren Erdoğan, belediyelerin
görevinin ayrı, merkezi yönetimini görevlerinin de ayrı olduğunu söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:
"Başaramıyorsan, 'Ben bu işi başaramadım' de, çekil git. Millet yerine başkasını getirsin. Herkes görevini bile-
cek ve gereğini yerine getirecek, ki demokrasinin güzelliği de burada; başarıyı beraber kucaklayalım.
Çözemiyorsa bıraksın gitsin, bir başkası gelsin. Hangi belediyenin borcu varsa borcunun yüzde 40'ı kesilip
kalan bölüm belediyelere gönderilir. Eğer bunun aksi olursa da başkanlardan beni aramasını söylemiştim.
Birkaç yerde oldu; aradılar, sorunu giderdik"dedi. 
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5393  sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesin-
d e : Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçek-
leşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Ve rgi Usul
Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsa-
yısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzu-
nu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde
bu oran yüzde kırk olarak uygulanır…” hükmü yer al-
m a k t a d ı r. Ancak, sorunuzda  belediyenizin en son ger-
çekleşen  bütçe gelirinin 5.358.500. Y T L olduğunu be-
lirtmiş olmakla birlikte  2006 yılındaki “01-Personel
Giderleri” toplamını belirtmemişsiniz. Sorunuzu  bir ör-
nek vermek  suretiyle yanıtlamaya çalışalım. Belediye-
nizin en son gerçekleşen bütçe gelirinin 5.358.500.
Y T L’sı olarak kabul edip, 2006 yılı  bütçenizin “01-Per-
sonel  Giderleri”  toplamının da  2.550.000. YTL. oldu-
ğunu varsayalım. Örnekte verdiğimiz 2005 yılı gerçek-
leşen bütçe gelirinizi; Maliye Bakanlığınca belirlenen
2006 yılı gelirlerine uygulanacak yeniden değerleme
oranı miktarında artırıp, 2006 yılı için bütçenizde  öngö-
rülen “01 Personel Giderleri” toplamına oranlamanız
g e r e k m e k t e d i r. Örnek olarak verdiğimiz sayısal değer-
leri bir tablo halinde gösterelim. 

GERÇEKLEŞEN EN SON YIL BÜTÇE GELİ-
Rİ(2005 YILI)   5.358.500 YTL
2006 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI (%)
9.8
YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ART. GER-
ÇEKLEŞEN EN SON YIL BÜTÇE GELİRİ
5.883.084 YTL
2006 YILI BÜTÇESİNİN “01-PERSONEL GİDER-
LERİ” TOPLAMI    2.550.000 YTL
2006 YILI İÇİN PERSONEL GİDERLERİNİN GE-
LİRLERE ORANI (%)   43.34
Yukarıdaki  tablodan da  anlaşılacağı üzere; belediyeni-
zin en son gerçekleşen  bütçe geliri 5.358.500. YTL’ sı
olduğundan, 2005 yılında gerçekleşen bütçe gelirinizi;
Maliye  Bakanlığınca belirlenen 2006 yılı gelirlerine

uygulanacak  yeniden değerleme  oranında (% 9.8) ar-

tırmak suretiyle 5.883.084 YTL ‘ sına ulaştık.  2006 yı-

lı için bütçenizde  öngörülen “01 Personel Giderleri”

olarak 2.550.000.YTL ödenek öngörüldüğü varsayı-

mından hareketle (2.550.000/5.883.084=)  oranladığı-

mızda 2006 yılı için belediyenizin yıllık personel gider-

lerinin gelirlere oranının; % 43.34 olduğu ortaya çık-

maktadır. Sorunuzda belediyenizin nüfusunu belirtme-

mişsiniz.  Ancak, nüfusunuz 10.000’ in üstünde ise bu

oran % 30,  nüfusu 10.000’ in altındaki belediyelerde

ise personel giderlerinin gelirlere oranının % 40 oldu-

ğunu belirtelim. 

Yukarıdaki açıklamalar ile birlikte bir hususu da hatırlat-

maktan geçemeyeceğiz. 5393 sayılı Belediye Kanunu’

nun 49’uncu maddesi  gereğince; Belediyenin yıllık top-

lam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe ge-

lirlerinin 213 sayılı Ve rgi Usul Kanunu’na göre belirle-

necek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu

bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu

10.000' in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk

olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde bek-

lenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda perso-

nel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda,

cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların

altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Ye-

ni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle

oluşacak kamu zararının; zararın oluştuğu tarihten itiba-

ren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye baş-

kanından tahsil edilmesi gerekir. 

SORU 69: 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 49 uncu maddesinde; “…Belediyenin yıllık toplam perso -
nel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek
yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu
10.000' in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır…”  hükmüne yer v e r i l m i ş t i r.
Buna göre;  Belediyemizin  en son yıl  (2005 yılı)  gerçekleşen  bütçe geliri 5.358.500. Y T L o l d u ğ u n a
g o re, 2006 yılı personel giderlerinin gelirlere oranını nasıl hesaplayacağız. Bu konu  hakkında bilgi ve-
rirseniz  seviniriz. İyi çalışmalar dileriz. 

YANIT :

SORULAR - YANITLAR
İsmail Bingöl Hüseyin Çağatay Zühal S. Dönmez
İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Kamu Yönetimi Uzmanı

Başkontrolörü Başkontrolörü Avukat
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13 Nisan 2005 gün ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleş-
tirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uy-
maları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu il-
kelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara
yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde ada-
let, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar
veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları orta-
dan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güve-
nini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye
hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve
Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

Söz  konusu Yönetmeliğin 23’üncü maddesinde;
“ Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken bu Yönet -
melikte belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yü -
kümlüdürler. Bu ilkeler, kamu görevlilerinin istihdamı -
nı düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluş -
turur.
Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay için -
de, Ek-1’de yer alan "Etik Sözleşme" belgesini imzala -
makla yükümlüdürler. Bu belge, personelin özlük dos -
yasına konur.
Kurum ve kuruluşların yetkili sicil amirleri, personelin
sicil ve performansını, bu Yönetmelikte düzenlenen etik
davranış ilkelerine uygunluk açısından da değerlendi -
rirler..” hükmü yer almaktadır.
Etik sözleşmesinin bir örneği; Kamu Görevlileri Etik
Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkın-
da Yönetmeliğin ekinde yer almaktadır. Sözleşmenin
bir örneği aşağıya çıkartılmıştır.

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde oldu -
ğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu
bilinç ve anlayışıyla;
-Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını
en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet ka -
litesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artır -
mak için çalışmayı,
-Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcı -
lık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözet -
me ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine
getirmeyi,
-Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, beden -
sel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliği -
ni engelleyici davranış ve uygulamalara meydan ver -
meden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun
davranmayı,
-Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya
tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda
veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, her -
hangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yeri -
ne getirmeyi,
-Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve

hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırma -
mayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
-Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma
haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananla -
ra, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma
karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı, hareket etmeyi,
-Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetme -
liklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağ -
lı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ede -
r i m. (Adına sözleşme düzenlenen  personel; adı ve so-
yadı ile görevini ve  memuriyet sicil numarasını kendi
el yazısı ile yazdıktan sonra sözleşmeyi imzalayacaktır. )
Buna göre; 13 Nisan 2005 gün ve 25785 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış
İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
meliğin 23’üncü maddesi gereğince, Yönetmelik ekin-
de yer alan (EK-1) ve bir örneği yukarıda bulunan
“Etik Sözleşme” belgesinin belediye personelince he-
men zaman geçirilmeden ve  en kısa sürede imzalana-
rak, “etik sözleşme”lerinin ilgili  personelin özlük dos-
yasına konulması gerekir.
Ayrıca anılan Yönetmeliğin 24. ve 25’inci maddeleri
gereğince belediye personelinin etik davranış ilkeleri
ve  bu ilkelere ilişkin sorumluluklar hakkında bilgilen-
dirilmesi,  etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilme-
si konusunda hizmet içi eğitim programları düzenlen-
mesi gerekir.
Ayrıca Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Y ö n e t m e l i ğ i n
29’uncu maddesinde;
“Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve
geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusun -
da karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde
ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları de -
ğerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yönetici -
si tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik ko -
misyonu oluşturulur.
Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev ya -
pacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöne -
ticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş
ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik
komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.” Hükmü-
ne yer verilmiştir.
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29’uncu mad-
desi gereğince etik uygulamaları değerlendirmek üzere
belediye başkanı tarafından belediye  personeli arasın-
dan  en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulması
gerekir.
Belediye Etik Komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim
bilgilerinin de üç ay içinde Üst Kurul’a bildirilmesinin
zorunlu olduğunu ve etik komisyonunun üst kurul ile iş-
birliği içinde çalışması gerektiğini de hatırlatırız.

YANIT :

SORU 70 :  Çevremizde bulunan bazı belediyelerde belediye personeline “etik sözleşme”si imzala-
tıldığı söylenmektedir. “Etik Sözleşme”si nedir? Hangi hususları içermektedir? Hangi tarihe kadar
personel ile etik sözleşmesi yapmamız gerekiyor. Etik sözleşmesinin bir taslağı varmı dır? Etik ko-
nusunda personelimizi bir eğitimden geçirmemiz gerekiyor mu? Bu konuda bilgi verirseniz çok
memnun oluruz. Şimdiden  Memleket Mevzuat Dergisi Yayın Kurulu’na çok teşekkür eder, saygı-
lar sunarım. 
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