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Yerel yönetimler hızlı nüfus ve talep artışı ile birlikte mevcut gelirleri ile hizmetlerini karşılayamamakta 

ve yeni kaynak arayışlarına girmektedir. Kamu arazileri ve bu arazilerin değerlendirilme aşamaları 

ülkemizin ekonomik gelişme süreci için oldukça önemli olup, etkin ve verimli kullanılması gereken bir 

kaynaktır. Yerel yönetimlerin kaynak ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak istemesi kamu arazilerinin 

yeterli analizler yapılmadan kullanılmasına neden olmaktadır. İLBANK A.Ş.’nin içinde bulunduğu yeniden 

yapılandırma sürecinde en son edindiği görevlerden biri Banka için kaynak yaratıp elde edilen gelir ile yerel 

yönetimlerin finansman arayışlarına destek olmak yer almıştır. Dünyada uygulanan yerel yönetim 

sistemleri ve yerel yönetim bankacılığının özelliklerinin incelenerek karşılaştırma yapılması yapılandırma 

sürecinin şekillendirilmesi için önemli görülmektedir. Yerel yönetimler kendi gelirlerini arttırmak ve 

hizmetlerini tamamlamak amacıyla kaynak arayışında bulunurken birçok kurum/kuruluş da kaynak 

geliştirme çalışmalarını kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Farklı kurumların aynı işi kendi 

bünyesinde yapmaya çalışması nedeniyle kaynak geliştirme süreci bir bütün halinde ilerleyememekte, 

yeterli kaynak bulunamamakta, yeterli teknik birikimi olmayan kurumlar da işin içerisine girmekte ve tüm 

bunlar, sürecin başarısız bir şekilde tamamlanmasına sebep olmaktadır. Yerel yönetimlere finansman 

desteğinin yanı sıra teknik destekte de bulunan İLBANK A.Ş. kaynak geliştirme çalışmalarında da yerel 

yönetimlere destek olacak birikim ve kadroya sahiptir. Bu çalışmada, farklı kurumlar ve birimler altında 

yapılan bu çalışmaların tek bir sistem ile daha hızlı ve verimli bir süreçle gerçekleştirilmesinin mümkün 

olup olmayacağı araştırılmakta, yerel yönetimlerin bu konuda görüşleri alınarak katılımcı bir yaklaşımla 

yeni yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sürecin kurumlar arası bütünleşmiş bir sistemle 

yürütülmesi, düzgün ve sürdürülebilir işleyiş açısından zorunlu olmaktadır. Böylece yerel yönetimlerin 

hizmetlerini daha kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri ve kamu arazilerinin değerlendirilmesi 

işlemlerini daha etkili bir yaklaşımla yürütebilmeleri mümkün görülmektedir.   

Ekim 2019, 156 sayfa  

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, yerel yönetim sistemi, yerel yönetim bankacılığı, İLBANK A.Ş., 

kamu arazileri, kaynak geliştirme ve gayrimenkul geliştirme. 
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Due to the rapid population growth and the increased demand, local governments are unable to meet the 

necessary services with their current revenues, and hence, are in search of new resources. Public lands and 

their evaluation stages have a critical importance for the economic development process of our country and 

therefore they should be managed effectively and efficiently. Local governments want to find their resource 

needs quickly. Public lands are used without adequate analysis. ILBANK INC. has been undertaking a 

restructuring process and one of its most recent tasks is resource development for the Bank and then to 

support the local governments in their search for financing with the revenue generated. For the elaboration 

of this restructuring process, it is important to analyze the local government systems and the features of 

local government banking throughout the world and make a comparison. While the local governments are 

in search for resources in order to increase their own revenues and fulfill their duties, many 

institutions/organizations carry out their own resource development activities. Due to the resource 

development attempt undertaken by several different institutions seperately, the process of resource 

development cannot proceed as a whole, not enough resources are developed, institutions which do not 

have sufficient technical background are involved and all of these bring about the unsuccessful completion 

of the process. Besides providing financial support, ILBANK INC. also supports local governments 

technically, and it has the sufficient knowledge and staff to support local governments also in their resource 

development activities. In this study, it is aimed to investigate whether it is possible to carry out these 

studies conducted under different institutions and units with a faster and more efficient process with a single 

system. By taking the opinions of local governments on this subject, it is objected to develop new methods 

with a participatory approach. Conducting the process with an integrated system between institutions is 

mandatory for its proper and sustainable operation. Thus, local administrations will be able to perform their 

services in a more quality and faster way, and the evaluation of public lands will be improved with effective 

management. 

October 2019, 156 pages  

Key Words : Local governments, local government system, local government banking,  ILBANK INC., 

public lands, resource development, and real estate development. 
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1. GİRİŞ 

Şehirler hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve küreselleşme ile birlikte ihtiyacı 

karşılayamamaya başlamış ve geniş alanlara kontrolsüzce yayılma sürecine girmiştir. Bu 

süreçte barınma ve altyapı sorunları öncelikle çözülmesi gereken problemler olmuştur. 

Küreselleşme ile birlikte bilgi ve teknoloji hızla gelişmiş siyasi ve sosyal örgütlenmeyi 

etkileyerek şekillendirmiştir. Bu soruna en hızlı çözümün soruna en yakın alandan, 

yerinden müdahale ederek yapılacağı düşünülmüştür (Bolaç 2018). Hizmetlerin yerinden 

ve vatandaşa en yakın yönetimlerce yerine getirilmesi fikri geliştirilmiş ve günden güne 

yerel yönetimlerin öneminin artması sağlanmıştır (Namazcı 2013). Merkezi yönetimden 

yerel yönetimlere yetki devri gerçekleşmiş yerinden yönetim kavramı ön plana çıkmıştır. 

Gelen talepler doğrultusunda kamu hizmetlerinin karşılanmasında ve şehirleri düzenleyen 

politikaların belirlenmesinde yerel yönetimlerin en alt basamağı olan belediyeler 

doğrudan etkin bir role sahip olmaya başlamış ve zamanla görev tanımlarının değişmesi 

ile birlikte dönüşümler yaşamışlardır (Bolaç 2018).  

Belediyeler, belirtilen hizmetlerin finansmanını karşılayabilmek için çeşitli kaynaklar 

kullanmaktadırlar. Bu kaynaklar öz gelir kaynakları, devlet yardımları, kredi ve fonlar, 

merkezi yönetim bütçe gelirlerinden alınan paylardan oluşturmaktadır. Bu kaynakların 

kısıtlı olması ve birçok hizmeti yerine getirmek için yeterli ödeneğin alınamaması 

belediyeleri hizmetlerin yapımını ertelemek zorunda bırakmaktadır. Belediye sınırlarının 

değişmesi, teknoloji çağında vatandaşların isteklerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde 

iletilebilmesi, hizmetin yapılmasının yanı sıra kaliteli olmasının beklenmesi gibi etkenler 

belediyelerin kısıtlı kaynaklarını en verimli ve en iyi şekilde kullanmalarını 

gerektirmektedir. Bu nedenle hizmetlerin gerçekleşmesinde yaşanan finansman 

problemini çözmek öncelikli ele alınması gereken konu olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Bolaç 2018).  

Gelir ve gider dengesi her zaman sağlanamayan yerel yönetimlerde borçlanma oldukça 

sık başvurulan bir yöntemdir. Belediyelerin kentlerde kalkınmayı sağlayabilmesi için 

öncelikli olarak vermesi gereken hizmet altyapı çalışmalarıdır. Altyapı çalışmaları sadece 

bulunduğu dönemi ilgilendiren bir hizmet olmayıp gelecek dönemlerin de ihtiyaçlarını 
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karşılamaktadır. Altyapı çalışmalarının gerekliliği mevcut kaynakların yetersiz kalması 

sonucu uzun vadeli borçlanmaların önemini arttırmıştır. Borçlanma ile gerçekleşen bu 

projeler öz kaynaklarla gerçekleşen projelerden daha hızlı bir süreçte ve daha düşük 

maliyetlerle tamamlanmaktadır. Yerinden yönetimin ön plana çıkması ile mali 

sorumluluklar da yerel yönetimlere devredilmiş, ayrıca borçlanma ile hizmetleri 

karşılama kapasitesi artırılmıştır. Bununla beraber, borçlanma aşamasında iç piyasaların 

dışında uluslararası sermayenin dâhil edilmesi ile önemli bir kaynak aktarımı sağlanmıştır 

(Esin 2013).  

İç ve dış piyasalardan borçlanmanın başlaması ile yerel yönetim bankacılığı kavramı 

ortaya çıkmıştır. Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde yerel yönetim gelirlerinin 

yeterli olmayışı belediyeleri alternatif kaynaklara yönlendirmiş ve beraberinde belediye 

bankalarının kurulma çalışmalarına başlanmıştır (Esin 2013). Belediye bankaların 

kurulmasından önce bankerlerin varlığı öngörülemeyen zararlara yol açmış yerel 

yönetimlerin finansman sorunlarını çözmek için belediye bankalarının kurulmasını 

zorunlu kılmıştır. Belediye bankaları gelişen teknolojiye uyamamış, istenen hizmetleri 

yerine getirmede yeterli olamamış ve bu sebeple birçok ülkede yeni düzenlemelere 

gidilmiştir. Bu düzenlemeler mali kuruluşların yerel yönetimlerden gelecek kredi 

isteklerini karşılamak için yetkilendirilmesini içermektedir (Esin 2013).  

Ülkeden ülkeye ve devlet yönetim şekline göre değişen yerel yönetim bankacılığını 

anlamak, uygulama farklarını görmek için karşılaştırmalı olarak incelemek 

gerekmektedir. Yerel yönetim bankaları finansman sağlama şekilleri ve konuları 

açısından birbirlerinden farklılık göstermektedir. Türkiye’de ise yerel yönetim 

bankacılığı 1933 yılında yerel yönetimlere kaynak aktarmak amacıyla kurulan 

“Belediyeler Bankası” ile başlamıştır. Türkiye’de yerel yönetim bankacılığının tek örneği 

konumunda bulunan banka daha sonra yeni görev tanımları eklenerek İller Bankası adını 

almış, 2011 yılından itibaren ise hizmetlerine anonim şirket (İLBANK A.Ş.) olarak 

devam etmektedir. Yerel yönetim bankaları incelendiğinde görülmektedir ki İLBANK 

A.Ş. dünyada yer alan diğer yerel yönetim bankalarına göre birçok farklılık 

barındırmaktadır. Çoğu gelişmiş ülkede sadece finansman odaklı olan bu bankaların 

teknik destek sağlamak öncelikleri arasında yer almamaktadır. İLBANK A.Ş. 
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finansmanın dışında yerel yönetimlerin eksik olduğu her duruma destek sağlamaya 

çalışmaktadır. Bankanın tam anlamıyla bir yerel yönetim bankası haline gelmesi adına 

birçok yapılandırma çalışması yapılmış şu anki anonim şirket haline gelmesi uzun bir 

süreçte gerçekleşmiştir.  

Bankanın bu dönüşüm sürecinde en son edindiği görevlerden biri “Bankaya kaynak temin 

etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek 

kaydıyla kâr amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamaların yapılması veya 

yaptırılması” şeklinde tanımlanmış ve bu görev neticesinde banka için yeni çalışma 

alanları yaratılmıştır. Tanımlanan bu yeni görevleri 2011 yılında Genel Müdürlük 

bünyesinde kurulan Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı yürütmektedir. Kaynak 

geliştirme çalışmaları ile Banka için kaynak yaratılmakta ve yerel yönetimlerin finansman 

ihtiyaçlarına bu çalışmalardan elde edilen gelir ile destek olunması amaçlanmaktır.  

Yerel yönetimler kendi gelirlerini arttırmak ve hizmetlerini tamamlamak amacıyla 

kaynak arayışında bulunurken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü (MİLE), Türkiye Emlak Katılım Bankası, gayrimenkul yatırım 

ortaklıkları gibi birçok kurum/kuruluş da kaynak geliştirme çalışmalarını kendi 

bünyesinde gerçekleştirmektedir. Farklı kurumların kaynak geliştirme faaliyetlerini kendi 

bünyelerinde yapmaya çalışması sürecin bütünlüğünü bozmaktadır. Bilgi, teknik kapasite 

ve tecrübe eksikliğinin sonucu olarak yeterli kaynakların bulunamamasına ve sürecin 

başarısız bir şekilde tamamlanmasına neden olmaktadır. Yerel yönetimlere finansman ve 

teknik destek sağlayan İLBANK A.Ş. aynı zamanda kaynak geliştirme çalışmalarında da 

yerel yönetimlere destek olabilecek birikim ve kadroya sahiptir. Bu çalışmada farklı 

kurumlar ve birimler altında yapılan bu çalışmaların tek bir sistem ile daha hızlı ve verimli 

bir süreçte gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmayacağı araştırılmakta, yerel 

yönetimlerin bu konuda görüşleri alınarak katılımcı bir yaklaşımla yeni yöntemler 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yolla yerel yönetimlerin hizmetlerini daha iyi ve hızlı 

bir şekilde gerçekleştirebilmeleri ve yerel düzeyde yaşam kalitesinin yükseltilmesine 

yönelik çalışmalara ağırlık verilebilmeleri mümkün görülmektedir.  
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1.1 Çalışmanın Amacı 

Çalışmanın amacı; İLBANK A.Ş.’nin Türkiye’de kamu hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesindeki yerini ve yerel yönetim bankacılığı kapsamındaki görevleri ile bu 

alanlardaki faaliyetlerin geliştirilmesi yönünden kamu arazilerinin kullanım olanaklarını 

incelemektir. Bu doğrultuda ilk olarak dünyada yerel yönetim bankacılığının oluşumu ve 

gelişimi ile farklı ülkelerde uygulanış biçimleri değerlendirilmekte ve bu yolla Türkiye 

örneği ile bir karşılaştırma yapılmaktadır. Yerel yönetim bankacılığının dünya örnekleri 

incelendiğinde, kendi kaynaklarını yaratan ve geliştiren bir yapıya sahip oldukları 

görülmektedir. İLBANK A.Ş. ise öz sermaye ve diğer kredi imkânlarını kullanarak yerel 

yönetimlere kaynak sağlamaktadır. Bankanın öz sermayeden karşıladığı ya da yüksek 

faizler ile yabancı kaynaklardan temin ettiği kredilerin düşük faizlerle yerel yönetimlere 

verildiği düşünüldüğünde çalışmaların sürdürülebilirliği zorlaşmaktadır. Bu durum 

düzenli sermaye artırımının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle tez içerisinde, 

bankanın yapılandırma süreci sonucunda yeni hizmet alanlarından biri olan kaynak 

geliştirme çalışmaları detaylı bir şekilde incelenmiştir.  

Bu çalışmada, yerel yönetimlerin İLBANK A.Ş. kaynak geliştirme sürecinden nasıl ve ne 

kadar etkilendiği ve kaynak geliştirme sürecine nasıl uyum sağlayacağını ortaya çıkarmak 

amaçlanmaktadır. Araştırma aynı zamanda, İLBANK A.Ş.’nin kredilendirme sürecinde 

kullandığı kriterlerin geliştirilmesi, yerel yönetimlerin yapacakları yeni yatırımların ve 

projelerin hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yerel yönetim çalışmalarının 

sürekliliğinin sağlanması konularında yapılacak çalışmalara altlık niteliğinde olacaktır.  

1.2 Çalışmanın Kapsamı 

Çalışmada beş ana bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerin ilkinde tezin amacı, kapsamı 

belirtilmiş olup bugüne kadar bu konu ile ilgili yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde kamu arazileri, kamu arazilerinin yönetimi ve 

sınıflandırılması, kurumların arazi stokları, arazi geliştirme kavramı ve arazi geliştiren 

kurumlar incelenmiştir. Üçüncü bölümde yerel yönetime dair kavramlar, yerel yönetim 

bankacılığının oluşumu ve gelişimi ve ülkelerin yerel yönetim birimleri incelenmektedir. 
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Yerel yönetim bankacılığı kapsamında devlet yönetim şekilleri farklı olan ülke 

örneklerine yer verilmiştir. Bu bölümde İLBANK A.Ş. ile çeşitli yerel yönetim 

bankalarının karşılaştırması yapılarak farkların ve eksikliklerin ortaya konulması 

amaçlanmıştır.  

Çalışmanın dördüncü bölümünde İLBANK A.Ş.’nin kuruluşundan anonim şirketi haline 

gelmesine kadar olan aşamaları detaylandırılmıştır. Bankanın bu dönüşüme neden ihtiyaç 

duyduğu ve bu dönüşümün sağlanması için gereken değişikliklere yer verilmiştir. 

Yapılandırma sürecinde birçok kurumun çalışması ve bu doğrultuda önerileri olmuştur. 

Bu bölümde bu çalışmaların raporlarına da yer verilerek değerlendirilmiştir. Bankanın 

yapılandırma süreci sonucunda yeni hizmet alanı olan kaynak geliştirme çalışmaları 

detaylandırılmıştır. Bankanın faaliyet raporları araştırılarak bu çalışmaların ilk gününden 

bugüne olan gelişmeleri incelenmiştir. Bu çalışmalar kapsamında kentsel dönüşüm, imar 

plan çalışmaları, arsa alış/satış/trampa, arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı projeleri 

bulunmaktadır. Aynı zamanda yerel yönetimlerin de kendi kaynak geliştirme veya daha 

genel bir yaklaşımla gayrimenkul geliştirme çalışmalarına değinilmiştir.  

İLBANK A.Ş. kaynak geliştirme süreci ile yerel yönetimlerin kendi kaynak yaratma 

çalışmalarının birbirine entegre etme, kolaylaştırma, hızlandırma sürecinin mümkün olup 

olmadığını anlamak üzere yerel yönetimlere anket çalışması yapılmıştır. Anket 

kaynak/gayrimenkul geliştirme projeleri, yatırım finansmanı, arsa/kat karşılığı hasılat 

paylaşımı projeleri, envanter analizi, kredibilite analizi konuları kapsamında 28 soru ve 3 

başlık altında toplanan 34 önerme içermektedir. Kaynak geliştirme çalışmaları yapan 

belediyeler incelendiğinde anketin büyükşehir, büyükşehir ilçe ve il belediyelerine 

uygulanmasının daha doğru sonuçlar vereceği kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda 30 

büyükşehir, 51 il, 519 büyükşehir ilçe belediyesi listelenmiş olup 150.000 ve üstü nüfusa 

sahip belediyeler belirlenmiştir.  Ancak 150.000 nüfus kriterinin altında kalsa da turizm, 

sanayi, ticaret ve kentsel dönüşüm kapsamında yüksek potansiyellere sahip olan 

belediyeler de dâhil edilerek toplam 190 belediye anket çalışması için seçilmiştir. Daha 

düşük nüfusa sahip ve kaynak geliştirme potansiyeli düşük olan belediyelerde anketi 

gerçekleştirmenin doğru sonuçlardan sapmaya neden olabileceği için bu belediyeler 

çalışma kapsamında göz ardı edilmiştir. Anket sonuçları gerçekleşen 113 adet anket 
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dönüşü üzerinden analiz edilmiştir. Belediyelere gönderilen anketlerde yer alan verilerin 

sınıflandırılması ve analizinde SPSS programı kullanılmış olup analizlerde, frekans ve 

çapraz tablo analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular tablolar haline dönüştürülerek 

yorumlanmıştır. Sonuç bölümünde bu anket çalışması sonucunda elde edilen veriler 

sentezlenerek kaynak geliştirme sürecinin daha verimli hale getirilmesi yerel 

yönetimlerle entegre bir şekilde sürdürülmesi için öneriler getirilmiştir. 

1.3 Materyal ve Yöntem 

Çalışmanın yöntemi; ilk olarak mevcut akademik çalışmalar karşılaştırılmıştır. Literatür 

taraması ile bugüne kadar bu konu üzerinde yapılan çalışmalar özetlenmiş, sonraki 

bölümlerde ise çalışma konusunun birçok ülkede farklı uygulanış biçimlerini göstermek 

amaçlanmıştır. Aynı zamanda anket çalışması uygulanarak belediyelerin görüşleri 

alınmıştır. Çalışmada 113 anket dönüşü sağlanmış olup elde edilen veriler SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) Windows 25.0 programına girişi yapılarak analiz 

edilmiştir. Toplanan orijinal ve ikincil verilerin analizi ve değerlendirilmesinde; sayı, 

yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Ölçeklerin 

güvenilirliğini test etmek amacıyla “güvenilirlik analizi” yapılmış ve elde edilen sonuçlar 

yorumlanmıştır. 

1.4 Literatür Taraması 

1993 yılında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Doğu Akdeniz 

ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı (EMME) Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA), 

tarafından ortak olarak yürütülen Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı Raporlar 

Dizisi’nde yer alan “Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Bankacılığı Araştırması” raporu bu 

çalışma için kullanılan temel kaynaklardan olmuştur. Raporda yerel yönetim 

bankacılığının dünya örneklerine geniş bir yer verilmiş olup karşılaştırma imkânı 

sunmuştur. 
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1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün “İller 

Bankası’nın Yeniden Yapılandırılması” başlığı altında Kentsel Politika Planlaması ve 

Yerel Yönetimler Anabilim Dalı stüdyosunda çalışmalar yapılmış çeşitli ülkelerde yerel 

yönetim bankacılığında faaliyet gösteren kurumları incelemiş ve karşılaştırma yapma 

imkânı sunmuştur. Stüdyo çalışmasında yer alan kurumlardan birçoğunun örgütlenme ve 

faaliyet yapısı değişmiş olup, veriler güncellenerek bu çalışma oluşturulmuştur. 

Kaya (2006) “Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Yerel Yönetim Politikaları, Subsidiarite 

İlkesi Bağlamında Gelişmeler ve Karşılaştırmalı Değerlendirmeler” adlı yüksek lisans 

tezinde Avrupa birliğinde yerel yönetim politikaları ve bu sürece uyum sağlamaya çalışan 

Türkiye’nin yerel yönetim politikaları incelenmiş ve karşılaştırılarak öncelikli yapılması 

gerekenler belirtilmiştir. Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetim bankacılığı incelenirken 

yerel yönetim sistemlerinin bilinmesi faydalı görülmektedir. 

Halisçelik’in (2008) hazırladığı “Dünya Bankası’nın Yapısı, Faaliyetleri ve Türkiye’de 

Finansmanı Dünya Bankası’nca Sağlanan Kredilerin ve Etkilerinin Değerlendirilmesi” 

adlı yüksek lisans tezinde Dünya Bankası grubunun işleyişi ve faaliyetleri incelenmiş 

performans analizine yer verilmiştir. Dünya Bankası tarafından sağlanan kredi türleri, 

finansmanını sağladığı projelerin incelemesi yapılmıştır. Yerel yönetim bankası aracılığı 

ile belediyelere sağlanan bu kredilerin analizi için tez incelenmiştir. 

Yaman’ın (2012) “Yerel Yönetimlerin Finansmanında Geçmişten Günümüze Bir Araç: 

İller Bankası” adlı tezinde; İller Bankası’nın kuruluşu ve yeniden yapılandırılması ile 

ilgili detaylı bir çalışma yapılmış ve durum analizi sonuçları tartışılmıştır.  

Esin (2013) “Türkiye’de Bir Yerel Yönetim Bankası Olarak İller Bankası’nın Yerel 

Yönetim Finansmanındaki Rolü” adlı yüksek lisans tezinde yerel yönetimlerin harcama 

sorumluluklarını ve sahip olduğu mali kaynakları incelemiş Türkiye örneği olan İller 

Bankası’nın oluşumunu inceledikten sonra bu borçlanma yapısı içerisinde İller 

Bankası’nın konumunu incelemiştir.  
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Namazcı (2013) “Yerel Yönetim Bankacılığı: İller Bankası’nın İLBANK A.Ş.’ye 

Dönüşüm Süreci” adlı yüksek lisans tezinde yerel yönetim bankacılığının gelişimini 

incelemiş ülke örneklerine yer vermiştir. İller Bankası’nın yeniden yapılandırma süreci 

ile ilgili raporlara yer vermiş sonuç bölümünde ise İller Bankası’nın dönüşüm aşamalarını 

ve gerekliliklerinden bahsetmiştir. Ülke örnekleri ile karşılaştırmalı bir çalışma 

sunmamıştır. 

Bolaç (2018) “Belediyelerin Finansmanında İller Bankası A.Ş.’nin Rolü ve Banka 

Hizmetlerine Yönelik Belediyelerin Memnuniyet Analizi: Bursa Bölge Müdürlüğü 

Örneği” adlı doktora tezinde yerel yönetim bankacılığı konusunda İLBANK A.Ş.’nin 

dönüşüm sürecini incelemiş bu süreçte edindiği yeni görevlere yer vererek İLBANK 

A.Ş.’nin genel yapısını ortaya koymuştur. Belediyeler ve İl özel idarelerin finansman 

yapıları ile ilgili bilgilere farklı bir bölümde yer vermiş daha sonra İLBANK A.Ş.’nin 

çalışmalarına belediye yöneticileri kapsamında memnuniyet analizi için anket çalışması 

yapmıştır. Sonuç bölümde anket sonuçlarına göre ulaştığı verileri özetleyerek 

sonlandırmıştır. İller Bankası’nın yapısını, amaçlarını ve faaliyetlerini oldukça iyi 

özetleyen çalışma sadece Türkiye örneği üzerinde yapılan bir çalışma olduğu için diğer 

ülkelerle karşılaştırma yapmak mümkün olmamıştır. 

Önceki çalışmalardan farklı olarak bu araştırmada; yerel yönetimlere uzun vadeli kaynak 

sağlama veya kaynak geliştirme çalışmalarının İLBANK A.Ş. ile belediye işbirliğinde 

yapılması ve başarı olanakları irdelenmiştir. Araştırmada hem ikincil veriler, hem de 

uygulama yapılan belediyelerden anket ile toplanan birincil veriler birlikte kullanılarak 

kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi ve bu yolla belediyelere kaynak oluşturma 

olanakları kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.  
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2. YEREL YÖNETİM VE YEREL YÖNETİM BANKACILIĞI KAVRAMLARI  

2.1 Yerel Yönetim Kavramı  

Adem-i merkeziyet (decentralization) diye bilinen yerel yönetim ya da yerinden yönetim 

kavramının iki türü bulunmaktadır. İlki merkezdeki kuruluşların merkezden uzakta yer 

alan örgüte belli yetkiler vererek orada merkez adına çalışmalar yapmasını sağlamak olan 

yetki genişliği (deconcentration, delegation)’dir (Keleş 2016). Üniter devletlerdeki yerel 

yönetim yetki genişliği türüne daha yakındır (Serter 2015). İkincisi ise kanunlarla 

oluşturulmuş bir sistemle tam anlamıyla yerinden yönetimin gerçekleştirilmesidir. 

Merkezi yönetimden bağımsız olarak bütçe, tüzel kişilik ve mal sahibi olma özellikleri de 

verilmiştir (Keleş 2016). 

Yerinden yönetimin siyasi ve idari olmak üzere iki türünden söz edilebilir. Siyasi 

yerinden yönetim çoğunlukla federal devletlerde görülen anayasaların düzenlenmesiyle 

bölge de yaşayanların söz sahibi ve kararlarda etkili olduğu bir sistemdir. İdari yerinden 

yönetimde ise yerel yönetimlere yalnızca “yürütme” erkine dayalı yetkiler verilmiştir. Bu 

sistemde yaptıkları çalışmalara göre hizmet ve yer yönünden yerinden yönetim olarak 

ayrılırlar. Hizmet yönünden yerinden yönetimde kamu hizmetlerinin bağımsız bir örgüt 

tarafından yerine getirildiği görülür. Yer yönünden yerinden yönetimde ise ihtiyaçları 

karşılayabilmek için yörede kurulan organlardan bahsedilir. Belediyeler buna örnektir. 

Kendi tüzel kişiliklerine, bütçelerine ve mal varlığına sahiptirler (Keleş 2016). 

Yerel yönetimler ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan birimlerdir. Bu ihtiyaçlar siyasal 

olabileceği gibi idari, mali ve toplumsal nedenler de olabilmektedir. İdari açıdan yerel 

yönetimlerin oluşmasının sebebi merkezi yönetimin bütün ihtiyaçları karşılamasının 

mümkün olmamasıdır (Keleş 2016). Bazı ülkelerde merkezi yönetimlerin yerel 

yönetimlerden sonra ortaya çıktığı görülmektedir. Yerel yönetim ve merkezi yönetim 

birbirlerini tamamlayan yönetim biçimleridir (Serter 2015). Merkezden yönetimin 

hizmetlerde standardın sağlanmasını daha kolay gerçekleştirmektedir. Ayrıca yerel 

yönetim çalışmalarının birbiriyle uyumlu bir şekilde ilerleyebilmesi için merkez 

tarafından gözden geçirilmesi birliğin sağlanması için önemlidir. Yerinden yönetimle 
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birçok hizmetin daha hızlı gerçekleşmesi, soruna en yakın olan birim tarafından 

giderilmesi kolaylık sağlar yerel yönetimlere verilen görevlerle halkın katılımcı, 

demokratik, eşitlikçi bir yapıya sahip olduğu durumda yerel yönetimlerin de gelişmesini 

sağlamaktadır. Bu da daha iyi hizmetler sunmalarını sağlamaktadır (Keleş 2016).  

Yerel yönetimleri amaçları ve işlevlerine göre incelediğimizde iki tür ile 

karşılaşılmaktadır. Bunlar yerel halkın ihtiyaçlarının hepsini karşılamakla görevli genel 

amaçlı yerel yönetimler ve bu ihtiyaçların sadece birinin yerinden gerçekleştirilmesini 

sağlayan özel amaçlı yerel yönetimlerdir. Türk, Rus, İspanyol belediyelerini genel amaçlı 

yerel yönetimlere, Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan okul kurullarını ise özel 

amaçlı birimlere örnek verilmektedir. Nitelik açısından incelediğimizde ise karar 

organları seçimle oluşan temsile dayalı yerel yönetimlere belediyeleri; temsile 

dayanmayan karar organları atamayla oluşan ve gün geçtikçe sayıları azalan yerel 

yönetimlere iç güvenlik ve posta hizmetlerini gerçekleştiren özel yerel yönetim birimleri 

örnek verilebilir (Keleş 2016). 

Ülkelerin yerel yönetim sistemlerini anlamak yerel yönetim bankacılığının temelini 

anlamak için önemlidir. Bu nedenle aşağıda ülkelerin yerel yönetim profili federal ve 

üniter devletler olarak kısaca özetlenmiştir.  

Almanya; Federal bir devlet olan Almanya anayasasında yasama yetkisinin paylaşımının 

dokunulmazlığını güvence altına almıştır. Federal Almanya 16 eyaletten oluşmaktadır ve 

her eyalet devlet niteliğine sahiptir. Bu nedenle idari yönetimde karar vermekte eyaletler 

yetkilidir. Alman anayasasına göre özellikle belirtilen yerel bir problemin oraya en yakın 

olan birimde çözülmesi gerektiğidir (Bağlı 2011). 

Almanya’da kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde görev dağılımı federal devlet, 

eyaletler ve yerel yönetimler arasında gerçekleşmektedir. Kamu yönetim örgütlenmesine 

bakıldığında federal yönetim, eyalet yönetimleri, bölge yönetimleri, ilçeler (kreise), 

ilçeden bağımsız belediyeler (kreisfreistaedte) ve belediyeler (komünen) yer almaktadır. 

Yerel yönetim birimleri ise ilçeler ve belediyelerdir (Güneş 2009). 
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Yerel yönetimlerin gelirleri vergiler, katılma payları, ücretler, harçlar, krediler ve merkezi 

yardımlar oluşturmaktadır. Belediyelere belirli konularda vergi koyma yetkisi verilmiş 

iken ilçeler bundan yararlanamamaktadır (Ersoy vd. 1996). 

Amerika Birleşik Devletleri; Yerel yönetim sistemleri Amerika Birleşik Devletleri’nde 

(ABD) incelendiğinde anayasada yer verilmediği görülmektedir. ABD Anayasası’nda 

federal yönetim ile eyaletler bulunmaktadır. Yerel yönetimlerle ilgili bir madde 

bulunmamaktadır. Yerel yönetimler ile ilgili yetkiler eyaletlere verilmiştir. Eyaletlerin 

koyduğu sınırlar ile yerel yönetimler faaliyetlerini gerçekleştirebilmektedir. Yerel 

yönetimler haklarını ve ayrıcalıklarını eyalet anayasası ve yasalarından almaktadır. Her 

eyalet istediği şekilde yerel yönetim sistemini düzenlemektedir ve bu nedenle tek tip bir 

yerel yönetim sistemi bulunmamaktadır (Sobacı ve Köseoğlu 2016). 

Eyaletler ise yerel yönetimlere yetkilerini ve sınırlarını ayrıntılı olarak belirten bir yetki 

belgesi (charter) vermektedir. Daha büyük kentlere verdikleri belge ise özerklik belgesi 

(home rule charter)’dir. Bu belge ile yerel yönetimler kendi sistemlerini oluşturup 

faaliyetlerini gerçekleştirmekte, geniş mali ve idari özerklikten yararlanmaktadır. 

ABD’de eyaletten eyalete yerel yönetim sistemleri değişken olsa da dört yerel yönetim 

türünden bahsedilebilir. Bunlar “il (county), belediye (municipality), kasaba yönetimi 

(town) ve özel amaçlı yönetimler (special-purpose governments)” olarak dörde ve özel 

amaçlı yerel yönetimlerde “özel bölgeler (special districts) ve okul bölgeleri (school 

districts)”olarak ikiye ayrılmaktadır. Özel bölgelere sivrisinek azaltma bölgeleri, toplu 

taşıma kurumları örnek verilebilir. Eyaletler yerel yönetimlere vergileme konusunda bir 

sınır getirmemiştir, farklı vergi oranları ile gelirlerini oluşturmaktadırlar. Borçlanma 

konusunda ise eyaletlerin koyduğu sınırlara göre finansman sağlamaktadır (Sobacı ve 

Köseoğlu 2016). Yerel yönetimlerin gelir kaynaklarına bakıldığında ise vergiler, 

borçlanma, transferler ve belediye girişimleri görülmektedir (Ersoy vd. 1996). 

Avusturya: Avusturya’da ise anayasasında belirtildiği gibi ülke demokratik federal bir 

cumhuriyettir. Merkezi hükümet, eyalet yönetimi ve yerel yönetim olarak ayrılır. İki 
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kademeli yerel yönetim sistemi bulunmaktadır. Bunlarda eyaletler ve belediyeler olarak 

ayrılmaktadır. Viyana dâhil toplam 9 eyalet bulunmaktadır (Anonymous 2016a). 

Belçika; Coğrafi açıdan küçük bir ülke olan Belçika Birleşik Krallığı örgütlenmiş 

topluluklar ve bölgelerden oluşan federatif yönetime sahiptir. Flanders Topluluğu, 

Fransız Topluluğu ve Almanca Konuşanlar Topluluğu olmak üzere üç topluluk 

(gemeenschappen) bulunmaktadır. Ayrıca Flanders Bölgesi, Brüksel başkent bölgesi, 

Wallonia Bölgesi olmak üzere üç bölgeye (gewesten) sahiptir. Yerel yönetimler ise iki 

düzeyli olup il (provincies) ve belediyedir (gemeenten). Federal yapısı nedeni ile her 

federe bölgede bulunan il ve belediye yönetimlerinde farklı uygulamalarıyla 

karşılaşılabilmektedir. Belediyelerde kent ve kırsal belediyeler olarak sembolik bir 

ayrışma söz konusudur (Çelen 2013). 

Brezilya; 1988 yılında Brezilya Anayasası kabulü ile eyaletlere ve yerel yönetimlere 

geniş bir özerklik tanınmıştır. Burada ABD ve çoğu federal devletin aksine yerel 

yönetimler eyaletler ile birlikte federasyonun parçasıdır. “Brezilya Federatif 

Cumhuriyeti’nin siyasi ve idari organizasyonu Birlik (Union) ve her biri özerkliğe sahip 

olan eyaletler, federal bölge ve belediyelerden (yerel yönetimler) oluşmaktadır” (Sobacı 

ve Köseoğlu 2016). 

Yerel yönetim sistemleri incelendiğinde ise üç düzey karşımıza çıkmaktadır. Bunlar 

merkezi yönetim, eyaletler ve belediyelerdir. Ortaklaşa görevleri olduğu gibi yalnızca 

yerel yönetimlerin yaptığı şehir içi ulaşım ve arazi kullanımı gibi hizmet alanları 

bulunmaktadır. Yerli ve yabancı bankalardan kredi sağlayabilen belediyeler yaptıkları 

işlemi Maliye Bakanlığı’na bildirmekle yükümlüdür (Sobacı ve Köseoğlu 2016). 

Meksika; Meksika Federal Cumhuriyetinde ise 1917 Anayasası’na göre eyaletler özgür 

kabul edilmektedir. Meksika 31 eyalet ve 1 federal bölgeye sahiptir. Eyaletlerde daha 

sonra kendi içerisinde municipios denilen birimlere bölünmektedir ve her eyaletin kendi 

anayasası vardır (Anonymous 2016b). 
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Danimarka; Danimarka Anayasasında “Yerel yönetimler, devletin denetimi altında, 

bağımsız bir biçimde kendi yetki ve görevlerini kullanırlar” şeklinde düzenleme 

bulunmaktadır. İki ayaklı yerel yönetim sistemine sahip olan ülkenin bu yapısı bölgeler 

(regions) ve belediyelerden (kommuner) oluşmaktadır (Anonymous 2018). Yerel 

yönetimler il konseyleri ve belediyelerdir. Hem il hem de belediye özelliklerini taşıyan 

özel statülü yerler bulunmaktadır (Akarçay 2017). 

Fransa; Merkeziyetçi bir ülke olarak bilinen Fransa dâhil olmak üzere Avrupa’da birçok 

ülke merkezi yönetimin rolünü azaltmaya çalışmış ve yerel yönetimlerin güçlenmesini 

sağlamıştır (Toksöz vd. 2009).  

Anayasada üniter devlet ifadesi “cumhuriyet yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenir” 

şeklinde değiştirilmiştir (Arıkan 2004). Fransa’da yerel yönetim birimleri dört düzeydir. 

Bunlar komünler (belediyeler), iller (départments), bölgeler ve kamu iş birliği 

kuruluşlarıdır. Kırsal ve kentsel alan farkı olmaksızın en küçük yerel yönetim birimi 

komünlerdir. Nüfusu 50 kişi olan belediyelerin varlığı hizmet odaklı işbirliklerinin 

kurulmasına neden olmuştur. Tek ve çok amaçlı belediye işbirlikleri bulunmaktadır 

(Toksöz vd. 2009). 

Hollanda; Hollanda da yerel yönetimler oldukça geniş bir özerklik ve bağımsızlığa 

sahiptir. Üniter devlet olan Hollanda merkezi yönetim, il, belediyeden oluşan üçlü yerel 

yönetim yapısına sahiptir. Belediyelerin faaliyetleri üzerinde hem kraliyet hem illerin 

denetim ve gözetim yetkisi bulunurken illerin faaliyetleri üzerinde sadece kraliyetin 

denetim yetkisi bulunmaktadır (Önder 2005). 

İngiltere; İngiltere’nin bugünkü yerel yönetim yapısı 1974’de yürürlüğe konulan yerel 

yönetim yasası ile oluşmuş 1986’da bu yasaya çeşitli düzenlemeler getirilmiştir (İnaç ve 

Ünal 2006). İngiltere’de yerel yönetimleri il (county) yönetimleri, bölge (district) 

yönetimleri, köy (parish) yönetimleri, Büyük Londra Yönetimi (Greater London 

Authority) olmak üzere dört düzeydir. Londra’nın yerel yönetimi her zaman ülkedeki 

diğer yerlerden farklı olmuştur (Erdemir 2010). Yerel yönetimlerde merkezi yönetimin 

denetim yetkisi bulunmaktadır bu nedenle yerel yönetimlerin özerkliği sınırlıdır. Yerel 

http://www.wikipedia.com/
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yönetim düzeyleri eşit düzeydedir ancak görevleri farklılık göstermektedir (İnaç ve Ünal 

2006). Yerel yönetim gelirlerini vergiler, kira ve hizmet karşılığı alınan ücretler, hükümet 

ödenekleri oluşturur (Ersoy vd. 1996). 

İspanya; Üniter devlet yapısına sahip olan İspanya bu yapının içerisinde oldukça geniş 

bir yerinden yönetim sistemi uygulamakta ve üç kademeli yerel yönetim sistemi 

bulunmaktadır. Bunlar bölgesel yönetim (özerk topluluklar), il yönetimi ve 

belediyelerdir. Bunların yanında belediye birlikleri ve metropoliten yönetim ile ilçeler 

(comarcas) bulunmaktadır. Belediye birimi kuramayacak kadar küçük yerleşimlerde köy 

birlikleri kurulmaktadır (Toksöz vd.  2009). 

İsveç; Parlamenter demokrasi ile yönetilen İsveç ulusal yönetimi parlamento ile bölgesel 

yönetimi şehir meclisi ile yerel yönetimi ise belediye meclisi ile yürütülmektedir (Öztürk 

2003). İsveç’te 21 bölge, 20 il idaresi ve 290 belediye bulunmaktadır (Akarçay ve Ak 

2018). 

İtalya; İtalya’da dört kademeli yerel yönetim sistemi bulunmaktadır. Bunlar belediyeler, 

iller, metropoliten kentler ve bölgelerdir (Toksöz vd. 2009). Bölgelerin 5 tanesi özel 

statüye sahip iken 15’i ise normal statüye sahiptir. Özel statüye sahip olan bölgeler devlet 

karşısında daha özerktirler (Keleş 2016). Merkezi hükümetin il ve bölgelerde temsilcisi 

bulunmakta ve alınan kararlara karşı veto hakkı bulunmaktadır (Toksöz vd. 2009). 

Japonya; Parlamenter hükümetin olduğu Japonya üniter yapıyı benimsemiştir. 

Japonya’da yerel yönetimler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar valilikler ve belediyeleri 

kapsayan normal yerel yönetimler ve özel bölge yönetimleri, taşınmaz mal yönetimleri, 

yerel yönetim birlikleri, yerel kalkınma ortaklıklarını kapsayan özel yerel yönetim 

birimleridir. Japon anayasasına göre yerel yönetimler kendi karar organlarını 

oluşturmaktadır. Ayrıca yöneticiler ve temsilcilerinde yerel halk tarafından seçileceği 

kanunda ifade edilmiştir (Akdemir ve Benk 2010). 
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Macaristan; Macaristan anayasasına göre Macaristan Cumhuriyeti topluluklar, kentler, 

iller ve başkentten oluşur. Başkent ve kentler ilçeler oluşturmaktadır. Yerel yönetimlerin 

ise belediye ve ilden oluşan iki düzeyi bulunmaktadır. Yerel yönetimler eşit düzeydedir 

ancak görevlerinde farklılıklar görülmektedir. Başkent olan Budapeşte’de iki yerel 

yönetim birimi de bulunmaktadır (Şinik 2010). 

Norveç; Norveç’te oldukça gelişmiş bir yerel yönetim sistemi bulunmaktadır. Bölge ve 

belediye düzeyinde bütün yöneticiler, karar organları ve temsilciler halk tarafından 

seçilir. Yerel yönetim yapısı iki ayaklıdır. Bunlar il konseyleri ve belediyelerden oluşur. 

Oslo hem il hem belediye olarak kabul edilmiştir. İl konseyleri ve belediyeler arasında 

bir hiyerarşi bulunmamakta eşit sayılmaktadırlar. Görevleri ve verilen sorumluluklar 

farklılaşmaktadır (Akarçay 2017). 

Portekiz; 1976 anayasasına göre Portekiz’de yerel yönetimlerde adem-i merkeziyetçilik 

ilkesi uygulanmaktadır. Portekiz iki özerk bölgeden (Azores ve Madeira) ve 308 

belediyeden oluşan iki aşamalı bir yerel yönetim sistemine bağlıdır. Belediyelerde alt 

birimlere bölünmüştür. Yerel yönetim birimleri kendi kararlarını alarak faaliyetlerini 

yürütmektedir (Anonymous 2016c). 

Türkiye; Türkiye’de yerel yönetim üç düzeydedir. Bunlar il özel idaresi, belediye ve 

köydür. Belediye seviyesinde en küçük birim mahalledir. Yerel yönetim birimleri ise 

belediyeler ve il özel idareleridir. Köylerin ihtiyaçları merkezi yönetim ya da il özel 

idarelerinde karşılanmaktadır (Toksöz vd. 2009). 

2.1.1 Türkiye’de yerel yönetim birimleri 

Yerel yönetimlerin hukuki durumu incelendiğinde Anayasa 1 nın 123. maddesinde 

idarenin merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre kuruluş ve görevlerinin 

belirleneceği belirtilmiştir. Anayasa’nın 127. maddesinde ise; “Mahalli idareler; il, 

belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş 

                                                 
1 T.C. Resmi Gazetesi Tarih:09.11.1982 Sayı:17863  
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esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir” şeklinde tanımlandığı 

görülmektedir. Türkiye’de yerel yönetim birimleri il özel idaresi, belediye ve köyden 

oluşmakta olup üç türdür.  Mahalli idareler türlerine göre bakılacak olursa, 51 il özel 

idaresi, 1.398 belediye ve 18.380 köy bulunmaktadır (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1 Mahalli İdarelerin sayısı (Anonim 2018f) 

 

Belediyelerin sayıları 1950 yılından sonra artmaya başlamış 80’li yıllarda ise artış 

hızlanmıştır. 2000 yılında 3.215’e ulaşan belediye sayısı daha sonra “5747 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun”2 un uygulanması ile sayı 2950’ye düşürülmüş, 6360 sayılı 

Kanun 3  ile 1.554 belediyenin tüzel kişiliği kaldırılmış olup, bugün itibariyle 1.398 

belediye bulunmaktadır (Anonim 2018f). 

Çizelge 2.2 Belediye sayılarının 1923-2018 yılları aralığında değişimi (Anonim 2018f) 

 

Belediyeler büyükşehir, büyükşehir ilçe, il, ilçe, belde belediyesi olarak 5 türe 

ayrılmaktadır. Türlerine göre belediyelerin dağılımı aşağıda verilmiştir (Çizelge 2.3). 

                                                 
2 T.C. Resmi Gazetesi Tarih:22.03.2008 Sayı:26824 
3 T.C. Resmi Gazetesi Tarih:06.12.2012 Sayı:28489 

Yıl/Tür İl Özel İdaresi Belediye Köy

2016 51 1.397 18.329

2017 51 1.398 18.380

Yıl Belediye Sayıları 

1923 421

1950 628

1970 1303

1980 1727

1990 2061

2000 3215

2010 2950

2013 2950

2014 1396

2018 1398
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Buna göre 30 büyükşehir belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 51 il belediyesi, 402 

ilçe belediyesi ve 396 belde belediyesi bulunmaktadır. 

Çizelge 2.3 Belediyelerin türlerine göre dağılımı (Anonim 2018f) 

 

Belediyeler türlerine, nüfuslarına bakılmadan 5393 sayılı Belediye Kanunu4’na göre ve 

büyükşehir belediyesine dönüştürülen alanlarda ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu 5 na göre yönetilmektedir. Belediyelerin türleri ve nüfus büyüklüklerine 

bakıldığında dağılımları da aşağıda verilmiştir (Çizelge 2.4).  

Çizelge 2.4 Belediyelerin türleri ve nüfus büyüklüklerine göre sıralama (Anonim 2018f) 

 

                                                 
4 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih:13.07.2005 Sayı:25874 
5 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih:23.07.2004 Sayı:25531 

 

Yıl/Belediye Türü Büyükşehir Büyükşehir İlçe İl İlçe Belde Toplam

2016 30 519 51 400 397 1.397

2017 30 519 51 402 396 1.398

Nüfus/Belediye Türü Büyükşehir İl Merkezi Büyükşehir İlçe İlçe Merkezi Belde Toplam

0-2000 2 42 60 104

2001-5000 11 123 295 429

5001-10.000 41 104 39 184

10.001-20.000 78 62 1 141

20.001-50.000 6 139 53 1 199

50.001-75.000 5 49 11 65

75.001-100.000 8 26 4 38

100.001-250.000 27 88 3 118

250.001-500.000 5 63 68

500.001-750.000 1 14 15

750.001-1.000.000 7 8 15

1.000.001-2.000.000 14 14

2.000.001-3.000.000 5 5

3.000.001-5.000.000 1 1

5.000.001+ 2 2

Toplam 30 51 519 402 396 1398
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Nüfusu 10.000’in altında 717 belediye bulunmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin nüfusu 

500.000-750.000 aralığı ile başlamakta olup 5.000.000 nüfusu aşan 2 büyükşehir 

belediyesi bulunmaktadır. 

Yerel yönetimlerin görevleri: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu6‘nun 6. maddesinde İl 

özel idarelerinin görevleri il sınırları içinde ve belediye sınırları dışında olarak ayrılıp 

tanımlanmıştır. İl sınırları kapsamında erozyonu önlemek için çalışmalar yapılması, 

toprağın korunması, eğitim kurumlarına (ilk ve orta öğretim) yer temin edilmesi ve 

yapıların yapımı, onarımı, sağlık, sanayi ve ticaret, bayındırlık ve iskân gibi konularda 

ihtiyaçların karşılanması görevleri arasındadır. İl sınırları dışında ise imar planlarının 

yapımı, yol yapımı, kanalizasyon çalışmaları, ağaçlandırma vb. görevleri bulunmaktadır. 

Belediyelerin görevleri ve belirli hizmetleri yapabilme yetkileri 5393 sayılı Belediye 

Kanunu 7 ‘nun 14. maddesinde belirtilmiştir. Hizmetleri arasında kentsel altyapı 

çalışmaları, konut üretimi, öğrenci yurtları, trafik düzenlenmesi, çevre sağlığı, coğrafi ve 

kent bilgi sistemleri bulunmaktadır. Belediyelere faaliyette bulunma yetkisi tanınan 

hizmetler arasında ise kent tarihi açısından önem taşıyan yapıların, alanların korunması, 

spora sporculara destek verilmesi, gıda bankacılığı yapılması bulunmaktadır.  

Büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyelerinin görevleri 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu8‘nun 7. maddesinde belirtilmiştir. Görev alanları 6360 

sayılı Kanun9‘la il mülki sınırları olmuştur. Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve 

sorumlulukları arasında ilçe belediyelerinin görüşleri dâhil edilerek stratejik plan, yatırım 

programları ve bütçe hazırlıklarını gerçekleştirmek, çevre düzeni planına uygun bir 

şekilde alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamak, ulaşım ana planlarını 

yapmak ve uygulamak, işyerlerine ruhsat vermek bulunmaktadır. 

                                                 
6 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih:04.03.2005, Sayı:25745 
7 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih:13.07.2005, Sayı:25874 
8 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih:23.07.2004, Sayı:25531 
9 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih:06.12.2012, Sayı:28489 
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Mahalli İdarelerin Gelirleri: İl özel idareleri, büyükşehir ve diğer belediyeler ve mahalli 

idare birliklerinin ilgili kanunlara göre ana gelir kalemleri aşağıda özet olarak 

sunulmuştur (Çizelge 2.5). 

Çizelge 2.5 Mahalli İdarelerin türlerine göre öz gelirleri (Anonim 2018f) 

 

Mahalli İdarelerin türlerine göre 2016-2017 yılları gelirlerinin kaynaklarına göre dağılımı 

incelenmiştir (Çizelge 2.6). Buna göre belediyeler en fazla gelir elde edebilen mahalli 

idareler olma özelliğine sahiptir. 

Çizelge 2.6 Mahalli İdarelerin türlerine göre gelirleri (Anonim 2018f) 

 

Mahalli İdarelerin Türlerine Göre Öz Gelirleri: Mahalli idarelerin yardım ve bağışlar ile 

genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı paylar dışında kalan diğer tüm gelirler öz gelir 

İl Özel İdareleri Büyükşehir Belediyeleri

Vergi,harç, katılım payları Genel bütçe vergi gelirlerinden pay

Genel bütçe vergi gelirlerinden pay Vergi,resim ve harçlar

Gayrimenkullerden elde edilen gelirler (kira,satış vb.) İlan ve reklam vergileri

Faiz ve ceza gelirleri Araç Park yerleri işletmeleri

Bağışlar Katılım payları

Diğer Kira,faiz ve ceza gelirleri

Bağışlar

Gayrimenkullerden elde edilen gelirler

Diğer

Belediyeler Mahalli Birlikler

Vergi,harç, katılım payları Katılım payları

Genel bütçe vergi gelirlerinden pay Kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılan ödenekler

Gayrimenkullerden elde edilen gelirler (kira,satış vb.) Gayrimenkullerden elde edilen gelirler (kira,satış vb.)

Faiz ve ceza gelirleri Faiz ve ceza gelirleri

Bağışlar Bağışlar

Diğer Diğer

Türü 2016 (1.000 TL) 2017 (1.000 TL)

Belediyeler 80.994.408 97.148.981

Belediye Bağlı İdareleri 18.934.469 21.788.042

İl Özel İdareleri 8.424.206 9.288.491

Mahalli İdare Birlikleri 2.175.867 2.807.968

Konsolide Toplam 109.374.491 133.766.501
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olarak değerlendirilmiştir. Mahalli idarelerin türlerine göre öz gelirleri aşağıda özet 

olarak sunulmuştur (Çizelge 2.7). 

Çizelge 2.7 Mahalli İdarelerin türlerine göre öz gelirleri (Anonim 2018f) 

 

Mahalli idarelerin öz gelirleri toplam gelirlerinin %50’sinden daha düşük bir orana 

sahiptir. Mahalli idarelerin öz gelirlerini artırma çalışmaları devam etmektedir. Bu 

durumun başlıca sebeplerinden biri yerel yönetimlerin vergi oranlarını belirleme ve vergi 

koyma yetkilerinin bulunmamasıdır (Bolaç 2018). İçişleri Bakanlığı faaliyet raporunda 

yer alan politikalarda “Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer 

artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır” ifadesine yer verilmiştir (Anonim 2019a). 

Öz gelirleri artırma çalışmaları belediyelerin finansman ihtiyaçlarının yeni yollarla 

karşılanmadığı sürece devam edecektir. 

Mahalli idarelerin gelir kalemleri incelendiğinde vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet 

gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, faizler, paylar ve cezalar, sermaye gelirleri, 

alacaklardan tahsilatlar olarak ayrılmıştır (Çizelge 2.8).  

Çizelge 2.8 Mahalli idarelerin türlerine göre öz gelirleri (Anonim 2018f) 

 

Öz gelir Toplam Gelir % Öz gelir Toplam Gelir %

Belediyeler 32.795.182 80.994.408 40,49% 40.059.330 97.148.981 41,23%

Belediye Bağlı 

İdareleri 16.480.798 18.934.469 87,04% 18.870.595 21.788.042 86,61%

İl Özel İdareleri 649.514 8.424.206 7,71% 811.994 9.288.491 8,74%

Mahalli İdare Birlikleri 587.329 2.175.867 26,99% 717.553 2.807.968 25,55%

Mahalli İdareler 

Konsolide Toplam 50.266.019 109.374.491 45,96% 63.074.681 133.766.501 47,15%

2016 (1.000 TL) 2017 (1.000 TL)

Gelir Kalemleri 2016 (1.000 TL) 2017 (1.000 TL)

Vergi gelirleri 12.243.842 13.237.799

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 23.658.446 27.858.152

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 8.176.215 10.381.904

Faizler, Paylar ve Cezalar 58.171.269 73.777.526

Sermaye Gelirleri 6.357.191 8.071.629

Alacaklardan Tahsilatlar 767.528 439.491

Konsolide Toplam 109.374.491 133.766.501
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Mahalli idarelerin gelir kalemlerinde 2016 ve 2017 yıllarında faizler, paylar ve cezalar 

önemli bir yer tutmaktadır. Vergi gelirleri yerel yönetimlerin gelirlerinde mülkiyet 

gelirlerinin de gerisinde kalmaktadır. 

Mahalli idarelerin borçları incelendiğinde banka kredileri, kamu idarelerine mali borçlar, 

dış mali borçlar, bütçe emanetleri, vergi ve sosyal güvenlik, diğer kalemleri 

görülmektedir (Çizelge 2.9).  

Çizelge 2.9 Mahalli idarelerin borç dağılımları (Anonim 2018f) 

 

Kredi kullanımlarının 2016-2017 yılları karşılaştırıldığında %30 oranında arttığı 

görülmektedir. Belediyeler daha fazla hibe arayışında olup yeni finansman sistemleri 

geliştirmeye çalışmaktadır. 

Mahalli İdarelerin Maddi Duran Varlıkları: Mahalli idarelerin 2016-2017 dönem maddi 

duran varlıkları aşağıda özetlenmiştir (Çizelge 2.10). Çizelge incelendiğinde; mahalli 

idareler arazi ve arsalar ile binalarına bakıldığında 141.767.215.000 TL’lik taşınmazları 

bulunmaktadır. Gayrimenkul geliştirme süreci bu varlıklarda atıl olan ya da 

değerlendirmeye uygun kaynak olarak kullanılabilecek alanları tespit etmek için 

önemlidir. Birçok kamu kurumu ihtiyaç duyduğu alanları satın alma yöntemi kullanarak 

edinmektedir.  Yerel yönetimlerin envanterlerinin sistemli bir şekilde tutulması kamu 

kurumları arasında bunlara ulaşılması kurumların tasarruf etmesine gerekli durumlarda 

kaynak yaratmasına olanak sağlayacaktır.  

 

 

Yıl
Banka 

Kredileri

Kamu 

İdarelerine 

Mali Borçlar

Dış Mali 

Borçlar

Bütçe 

Emanetleri

Vergi ve 

Sosyal 

Güvenlik

Diğer 

Yükümlülükler

Toplam 

Yükümlülükler

2016 17.848.187 10.225.726 9.213.520 13.165.621 2.752.071 27.444.414 80.649.539

2017 25.373.317 11.561.703 11.253.450 18.544.551 2.847.191 38.046.938 107.627.151

(1.000 TL)
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Çizelge 2.10 Mahalli idarelerin maddi duran varlıkları (Anonim 2018f) 

 

Arsa, araziler ve binalar toplam maddi duran varlıkların %50’sini oluşturmaktadır. Bu 

kaynakların iyi değerlendirilmesi, iyi yönetilmesi yerel yönetimlerin kalkınmasına, 

hizmetleri karşılamasına yardımcı olacaktır. 

2.2 Yerel Yönetim Bankacılığı   

Kentlerin kontrolsüz büyümesi, yapılan planların ve projeksiyonların yetersiz kalması ya 

da doğru şekilde yapılmaması kentlerin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan 

kurumların birçok sorun yaşamasına sebep olmaktadır. Projeksiyona göre mali kaynak 

ayıran kurumlar projeksiyonun üzerinde bir nüfus ile karşılaştığında mali açıdan 

zorlanmaktadır. Mali yetersizliklerin yanında teknik personellerin eksikliği, plansız 

gelişmeye karşı altyapının yetersiz kalması bu sorunların başında gelmektedir. 

Kaynak geliştirme çalışmaları bu yetersizliklerin giderilmesinde ilk başvurulan 

yöntemdir. Yerel yönetimlerin organizasyon yapısı içerisinde bu kaynaklara ulaşması ise 

neredeyse imkânsızdır. Türkiye’deki yerel yönetimlere mali destek sağlayan kurumlara 

duyulan ihtiyaç aslında tüm Dünyada görülen bir problemdir. Belediyeler uygun koşullar 

Aktif (Varlıklar) 2016 (1.000TL) 2017 (1.000TL)

Arazi ve Arsalar 98.147.361,70 116.698.400,90

Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 90.094.209,40 109.306.141,00

Binalar 43.619.854,20 47.834.897,10

Tesis,Makine ve Cihazlar 4.462.460,00 4.889.432,20

Taşıtlar 9.128.343,90 10.900.660,80

Demirbaşlar 3.963.620,70 4.897.146,00

Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.533.697,40 2.516.833,10

Birikmiş Amortismanlar (-) -24.769.586,90 -29.122.748,50

Yapılmakta olan Yatırımlar 35.967.931,40 48.914.996,20

Yatırım Avansları 679.392,50 1.023.933,00

Toplam 262.827.284,30 317.859.691,80
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sağlanarak özel bankalardan kredi talep ettiklerinde çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. 

Bu zorluklara ve ihtiyacın karşılanmasına yönelik çözüm arayışları sonucunda finansman 

sağlayan kurumlar gelişmeye başlamıştır (Anonim 1993a). 

Yerel yönetimlerin hizmetleri incelendiğinde altyapı yatırımlarının büyük payı olduğu 

görülmektedir. Altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi uzun zaman almaktadır. Bu 

yatırımları karşılamak için gerekli mali kaynak için kısa vadeli geri ödeme koşulları 

uygun olmamaktadır. Finansman kurumlarının gelişimi yerel yönetimlerin hizmet 

sürecini hızlandırmak ve projelerini gerçekleştirebilmek üzere sağlanmıştır. Bunun içinde 

öncelik yerel yönetimlerin mali açıdan özerk olmasının sağlanması ve yerinden yönetim 

anlayışını güçlendirmek olmalıdır (Anonim 1993a). 

Yerel yönetim bankalarının ilk örnekleri 14. yüzyılda görülmektedir. Belediye Bankaları 

olarak da adlandırılan bu bankalar ülke gelişmelerini sonucunda çeşitli değişim 

süreçlerinden geçmişlerdir. Ortaçağın son dönemlerinde mevduat arayışı ve kredi 

taleplerinde bankerlerin istikrarsız olması sonucunda belediyeler bankası kurulmaya 

başlanmıştır. 1401 yılında Barselona Bankası’nın; 1408 yılında Cenova Bankası’nın, 

1584 yılında Venedik Bankası’nın 1630 yılında Amsterdam Bankası’nın ve 1619 yılında 

Hamburg Bankası’nın kuruluşu gerçekleşmiştir (Namazcı 2013).  

IULA’ya göre ise; Almanya, İngiltere, Portekiz ve Fransa mali destek sağlayarak yerel 

yönetimlerin hizmetlerini gerçekleştirmesini sağlamak adına çalışmalar yapan ve 

çalışmalar sonucu özel hükümler getiren ilk ülkelerdir. O süreçte var olan finansman 

kurumlarına yerel yönetimlerin taleplerini karşılamaları konusunda yetkiler vermişlerdir. 

1822 yılında yerel yönetimlere sağlanan ilk kredi, 1799 yılında kurulan Fransa Mevduat 

ve Emanet Sandığı tarafından verilmiştir (Anonim 1993a). 

Batı Avrupa’daki bu tip kurumların ortaya çıkışı ihtiyaç doğrultusunda hızlanmıştır ve 

dünyanın birçok yerinde yeni sermaye kaynakları yaratmak amacıyla finans kurumları 

kurulmaya başlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise daha yakın bir dönemde bu tip 

kurumlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Türkiye’de yerel yönetim bankası olarak 

tanımlanan günümüzde İLBANK A.Ş. olarak faaliyetlerini yürüten İller Bankası 1933 
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yılında kurulan Belediyeler Bankası’nın geçirdiği süreçle ortaya çıkan bir kurumdur. 

Yerel yönetimlere kaynak sağlamak amacıyla ülkelere göre kurulan ilk kurumlar ve bu 

kurumların kuruluş tarihleri aşağıda özetlenmiştir (Çizelge 2.11).  

Çizelge 2.11 Yerel yönetim bankacılığın ülkelerdeki ilk örnekleri 10 

 

Batı Avrupa’da yerel yönetimlere mali aracı olan kurumların elde ettiği başarıyı sağlamak 

amacıyla gelişmekte olan ülkelerde kurulan kurumlar aynı başarıyı elde edememiş 

kapasitelerini gereken düzeye çıkaramamışlardır. Bazı ülkelerde ise altyapı hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesi için sürece doğrudan katılmak ya da bu hizmetin yapımını direkt 

üstlenmesi söz konusu olmuştur. Verilen kredilerin geri dönme süreci incelendiğinde 

ödenmeyen borçların merkezi yönetim tarafından affedilerek silindiği görülmüştür. Bu 

durum günümüzde yerel yönetim bankacılık anlayışında da gözlemlenmektedir. 

Hizmetlerin yapımında borcun ötesinde kurumlar arası para transferi olarak 

görülmektedir. Borcun geri ödenmesini garanti altına almak isteyen kurumlar kapasitesi 

                                                 
10 TOKİ-IULA-EMME 1993 (Anonim 1993a) verileri tablo haline getirilmiştir. 

Yıl Ülke Kurum Adı

1799 Fransa Fransa Mevduat ve Emanet Bankası

1817 İngiltere Bayındırlık İşleri Kurulu

1860 Belçika Belçika Belediye Kredi Bankası

1863 İtalya İtalya Mevduat ve Kredi Bankası

1876 Portekiz Portekiz Genel Mevduat Bankası

1899 Danimarka Danimarka Belediye Kurumu

1914 Hollanda Belediye Kredi Bankası

1925 İspanya İspanya Yerel Kredi Bankası

1926 Norveç Norveç Belediye Bankası

1933 Türkiye Belediyeler Bankası

1945 Yunanistan Kredi ve Emanet Fonu

1953 Kenya Yerel Yönetim Kredisi İdaresi

1954 İsrail Yerel Yönetimler Bankası

1955 Tayland Gelişme Fonu

1957 Japonya Yerel Kamu Girişimler Finans Şirketi

1957 Guatemala Belediyeleri Geliştirme Enstitüsü

1961 Honduras Honduras Özel Belediye Bankası

1962 Endonezya Endonezya Yerel Gelişme Bankası

1962 Venezuella Belediyeleri Geliştirme Vakfı

1962 Nijerya Nijerya Yerel Yönetimler Kuruluşu

1964 Brezilya Brezilya Konut Bankası

1965 Tanzanya Tanzanya Yerel Yönetim Kredi Kurulu

1970 Kosta Rika Belediyeleri Geliştirme Enstitüsü
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yüksek olan büyük kentlere yönelmişlerdir. Kredinin riskini en aza indirmek öncelikli 

amaçlardandır. Bu durum büyük olmayan, geri ödeme kapasitesi düşük yerel yönetim 

birimlerinin kaynaklardan yararlanamaması anlamına gelmektedir. Yüksek faiz oranları, 

uzun analiz süreçleri, vadelerin kısa tutulması kredinin riskini minimize etmek için 

kullanılan yöntemlerdir (Anonim 1993a). 

Merkezi yönetimlerce projeler için gerekli olan kaynak miktarı, kredinin koşulları ve 

hangi yerel yönetimin ne kadar pay alacağı belirlenmektedir. Bu kapsamda yerel 

yönetimlerin kaynakları optimum şekilde kullanabilmesi için oluşturulan yerel yönetim 

bankacılığının kuruluş amaçları, yapılanma şekilleri incelenmelidir.  

2.2.1 Yerel yönetim bankacılığının kurulma sebepleri 

Kentlerin ihtiyacı olan uzun dönemli altyapı ve üstyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi 

için kısa vadeli krediler yetersiz kalmaktadır. Yerel yönetimlerin yeni kaynak arayışı bu 

aşamada kaçınılmazdır. Yerel yönetimlerin öz gelirleri ve merkezi yönetimin verdiği 

transfer gelirler kentin ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Merkezi yönetim tarafından 

yerel yönetimlerin ihtiyacı olan kaynağa ulaşmasının sağlanması ve bunun kurumsal 

düzeyde gerçekleşme gerekliliği yerel yönetim bankacılığının ortaya çıkmasını 

sağlamıştır (Namazcı 2013). Kentin ihtiyaçları günden güne değişmektedir. Yerel 

yönetimler bu değişime yetişmek ve talepleri karşılamak zorundadır. Alternatif kaynak 

arayışı bu değişimin gerisinde kalmamak için gerekli bir çabadır (Esin 2013).  

Yerel yönetim bankacılığının ortaya çıkış nedenlerini şu şekilde sıralanabilir (Anonim 

1993a): 

 Yerel yönetim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için yerinden yönetim 

kavramının oturması gerekmektedir. Katılımcı ve çoğulcu demokrasinin temel 

şartlarından biri özerk olmasıdır. İhtiyaçları belirleme, bunları gerçekleştirmek için 

kaynak bulma ve uygulamaya geçmek için tam bir özerklik gerekmektedir. Yerel 
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yönetim bankacılığı ile birlikte yerel yönetim birimlerine mali özerklik sağlanmış 

olacaktır.  

 Yerel yönetim bankacılığı örnekleri incelendiğinde yerel yönetimlere bulabilecekleri 

en hızlı ve en iyi koşullarda kaynak sağlamanın ortak amaçları olduğu görülmektedir. 

Kredi geri ödeme kapasitesi yüksek olan büyük kentler yatırımlarını finanse edebilmek 

için kredi bulabilirler ancak bu kapasiteye sahip olmayan küçük ve orta boyutlu kentler 

için bu oldukça zor olmaktadır. Yerel yönetim bankacılığının varlığı ile bütün yerel 

yönetim birimlerinin kaynak ihtiyaçlarını karşılanması sağlanmaktadır. 

 Mali açıdan kapasitesi düşük olan küçük ve orta boyutlu yerel yönetim birimleri başka 

kaynaklar bulmada teknik yetersizliklerde yaşamaktadır. Uzmanlaşmış yerel yönetim 

bankası ile bu birimlerin kredi ihtiyaçlarına aracı olabilmekte bilgi ve becerilerini 

kredinin ölçeğine göre kullanabilmektedir. 

 Yerel yönetim bankasının geniş çaplı yatırımlar için istenen kredilerde aracı olması 

kredi riskini azalttığı için düşük faizlerle kredi alınmasını sağlayabilmektedir. 

Piyasalarda aktif olarak bulunan, teknik bilgi ve birikime sahip olan yerel yönetim 

bankaları hangi zaman aralığında kredi başvurusunda bulunulması gerektiğini, daha 

uygun koşulların nasıl yaratılacağını bilerek yönlendirmektedir. 

 Yerel yönetim bankasının varlığı kredi verecek kurumların her bir yerel yönetim birimi 

ile tek tek çalışması yerine tek mali aracı ile çalışmasını sağlamaktadır. Böylece daha 

hızlı bir süreç sağlanmaktadır. 

 Yerel yönetim hizmetleri merkezi yönetim değişikliği ile birlikte nitelik 

değiştirebilmektedir. Merkezi yönetimin doğrudan sağladığı kaynak ile yapılan 

yatırımlar merkezi yönetimin öncelikleri değiştirildiğinde tamamlanamama riski ile 

karşı karşıya kalmaktadır. Finansmanın bu şekilde dış mali kaynaklardan elde edilmesi 

ile birlikte projelerde de süreklilik sağlanabilmektedir. Merkezi yönetim ise buraya 

kaynak ayırmak yerine başka çalışmalara yönelebilmekte bütçesini farklı şekilde 

değerlendirebilmektedir. 

 Kredi başvurusu yaparken başvurusunda projenin tasarlanması, kaynakların kullanım 

planı titizlikle yapılmaktadır. Bu nedenle yerel yönetim bankalarının varlığı kaynakları 

daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya yöneltmiş olmaktadır.  



27 

 

 Yerel yönetim bankalarında çalışan teknik uzmanlar ile yerel yönetimlerin personel 

eksikliği tamamlanmaktadır ayrıca mali piyasalarda yer alan kredi imkânları için 

danışmanlıkta yapılmaktadır. 

2.2.2 Yerel yönetim bankalarının yapısı, hizmetleri ve kaynakları 

Yerel yönetim bankalarının kuruluş aşamaları incelendiğinde ülkelerin hukuksal, 

ekonomik ve sosyal yapılarının bu süreçte ne kadar etkili olduğu görülmektedir.  Yerel 

yönetimlerin hizmetleri gerçekleştirme yöntemleri, yasal düzenlemelerin bu süreçteki 

etkisi ve getirdiği sınırlamalar yerel yönetim bankalarının kurumsal yapısının çerçevesini 

oluşturmaktadır (Anonim 1993a). 

Dünya örnekleri incelendiğinde tekli kurumsal yapıların yanında çoklu katılımlarında yer 

aldığı görülmektedir. Banka kaynakları bazı ülkelerde doğrudan devlet tarafından 

sağlandığı halde bazı ülkelerde de yerel yönetimlerin koyduğu sermaye ile kurulmuştur. 

Hem devlet hem de yerel yönetimlerin ortak sermayesi ile kurulan kurum ve kuruluşlarda 

bulunmaktadır (Namazcı 2013). Ayrıca banka personellerinin sahip oldukları fonların 

katılmasıyla bankanın organizasyon yapısında da değişiklikler gözlemlenmiştir. 

Bankaların tekli ya da çoklu katılımlarının sonucu ortaya çıkan yönetim örgütlerinin 

belirlenmesinde farklılıklar da görülmektedir. Tekli bir yapılanmada merkezi otorite 

tarafından seçilirken çoklu yapılanmalarda pay sahiplerinin bulunduğu bir yapılanma söz 

konusudur. Bu yönetim organlarının yetki ve görevleri de farklı şekilde tanımlanmaktadır 

(Anonim 1993a). 

Yerel yönetim bankalarının çalışmalarına bakıldığında altyapı yatırımları finansmanının 

yanı sıra kültürel etkinliklerin finansmanı da görülmektedir. Çeşitlilik gösteren bu 

etkinlikler yerel yönetim bankalarının çok yönlülüğünü de ortaya koymaktadır. Gelişmiş 

ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde bulunan yerel yönetim bankalarının etkinlikleri 

arasında farklılıklar bulunmaktadır. Gelişmiş ülkeler oturmuş bir yerel yönetim 

sisteminin yanı sıra altyapı yetersizliklerini de tamamlamış olup kentsel hizmet 

finansmanının dışında sanayi ve ticaret sektörlerinde de finansman sağlamaya 

başlamıştır. Ayrıca eğitim ve kültür, çevre koruma çalışmaları, sanatsal etkinliklere varan 
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yerel yönetimin görev tanımları dışına çıkan çalışmaları da finanse etmektedirler. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise yerinden yönetimin sistemlerinin geliştirilmeye çalışılması 

ve kentsel altyapı hizmetlerinin tamamlanması öncelikler arasındadır. Bunların dışında 

yerel yönetim hizmetlerini aşan ulusal kalkınmaya destek vermek üzere kamu, özel ve 

sanayi hizmetlerini finanse eden, konut finansmanı çalışmalarında bulunan yerel yönetim 

bankaları bulunmaktadır (Anonim 1993a). 

Yerel yönetim bankacılığı etkinlikleri ile ilgili yapılan bu genelleme birçok çeşitliliği 

barındırmasına rağmen küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni hizmet 

alanları eklenmektedir.  

Yerel yönetim bankalarının denetim yapısına bakıldığında ise başlangıçta konulan 

sermayenin kaynağı önem arz etmektedir. Demokrasinin sağlandığı mali piyasaların 

geliştiği tasarrufun yüksek tutulduğu ülkelerde kurulan yerel yönetim bankalarının 

kaynakları merkezi yönetim fonlarının yanı sıra yerel yönetim fonları, bireysel ya da 

kurumsal tasarruf fonlarından sağlandığı görülmektedir. Bu kaynağın tamamen merkezi 

yönetimlerce sağlanması durumunda doğal olarak merkezi yönetimin denetimi altına 

girmiş olmaktadır. Genel olarak ülkelerin mali piyasalarının gelişmişlik ve tasarruf 

düzeyleri yükseldiği sürece başlangıç kaynaklarının çeşitlendiği görülmektedir (Anonim 

1993a). 

Yerel yönetim bankalarını sınıflandırmada beş gruba ayırmak mümkün olmaktadır. Yerel 

yönetimlerin farklı yatırımları için kaynak yaratan Belçika Belediye Kredi Bankası, 

Danimarka Belediye Bankası gibi Belediye Kalkınma Bankaları; Meksika’da Bayındırlık 

İşleri ve Hizmetleri Ulusal Bankası gibi bankaların kendi içinde oluşturdukları Belediye 

Birimleri; çeşitli kurumlarda toplanan mevduat, sigorta ve sübvansiyonların belediye 

finansmanı için kullanılmasını sağlayan kurumlarda yer alan belediye birimleri; 

Belediyelerin denetimi altında olan kamu ve özel şirketlere kredi verebilen tasarruf 

bankaları ve yerel yönetimlere teknik yardım ve danışmanlık, kredi ve altyapı yardımları 

gibi birçok konuda yardım eden İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK A.Ş.) gibi 

kurumlar bulunmaktadır  (Ersoy vd. 1996). 
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Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya incelendiğinde belediyeye finansman sağlamada para 

piyasalarından borçlanmanın ön planda olduğu görülmektedir. Merkezi yönetimler 

burada garantör olarak bulunsa da kredi kaynağı olarak önem taşımamaktadırlar. 

Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında ise burada yerel yönetimlere sağlanan finansmanın 

temelinde kamu fonları görülmektedir. Bu ülkelerde de tahvil çıkartmak mümkün iken 

buna başvurulmamaktadır. Genel olarak en büyük kaynak merkezi yönetimden yapılan 

transferler ve vergi ödemeleridir (Ersoy vd. 1996). 

2.3 Yerel Yönetim Bankacılığı Örnekleri  

Yerel yönetim bankalarının yapısı ve işleyişini daha iyi anlamak, farklılıkları ile hizmet 

kalitesinde yaşanan değişimleri görebilmek için Dünyadaki yerel yönetim bankaları 

oluşumları incelenmiştir. Yerel yönetim bankacılığı alanında farklı ve önemli 

uygulamalar incelendiğinde yerel yönetimlere aktarılan fonların gelişmiş ülkeler ile 

gelişmekte olan ülkeler arasında farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmada farklı 

yapılanmalarla yönetilen ülkeler ele alınmaya çalışılmış ve iki gruba ayrılmıştır. Yönetim 

şekillerine göre incelenen ülkeler federal ve üniter devletler olarak ayrılmıştır. Bu 

kapsamda birinci grup olan federal devletlerde Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, 

Avusturya, Belçika, Brezilya, Meksika incelenmiş olup üniter devletlerde ise Danimarka, 

Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, Macaristan, Norveç, Portekiz 

ve Türkiye incelenmiştir.  

2.3.1 Federal devletler 

Almanya; Almanya’da yerel yönetim banka sistemleri incelendiğinde karşımıza “tasarruf 

sandıkları” (Die sparkassen) çıkmaktadır. İlk tasarruf sandığı 1778 yılında Hamburg’da 

“Yurtseverler Cemiyeti” (die Hamburger Patriotischen Gesellschaft) tarafından 

kurulmuştur. Bu kurumların tüm ülkelere yayılmasında temel amaç yoksul halka yardım 

götürmektir. Göttingen’de 1801 yılında sermayesi belediyelere ait olan ilk belediye 

tasarruf sandığı kurulmuştur. Bu bankaların kurulma amacı belediyelerin yaşadığı mali 

sorunları eyalet bankaları aracılığı ile çözmek ve tasarrufları koruyup değerlendirmektir. 
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Eyalet tasarruf sandıkları yasalarına bakıldığında sadece yerel yönetimlerin tasarruf 

sandıkları kurabileceği görülmektedir (Güneş 2009).  

Tasarruf sandıkları yasalarla konulmuş sınırlamalara göre mevduat ve tasarruf işlerinin 

dışında ipotek kredileri, hazine bonoları ve il tahvilleri faaliyetleri arasındadır. Yerel 

yönetimlere finansmanın dışında bankacılık işlemlerini gerçekleştirerek sektörde önemli 

bir role sahiptir. Alman bankacılık sektörüne baktığımızda ticari ve kooperatif bankaların 

yanında üçüncü olarak tasarruf sandıkları bulunmaktadır. Tasarruf sandıklarının merkez 

bankası olarak görev yapan 1918 yılında kurulan Eyalet Bankaları/Ciro Merkezleri (Die 

Landesbanken/Girozentralen) ile onu da kapsayan Alman Ciro Merkezleri ve Belediye 

Bankası (Deutsche Girozentrale Deutsche Kommunalbank) bankacılık faaliyetlerinin 

hiyerarşik yapısını oluşturmaktadır. Kamusal kredi kurumu niteliği 1931 yılında 

verilmiştir (Güneş 2009, Namazcı 2013). 

Tasarruf sandıkları kurulurken bir sermaye kullanılmamaktadır. Ana sermayeyi tasarruf 

sandıklarının faaliyet yılı içerisinde elde ettiği karlar oluşturur. Bunlar yasalara göre 

yedek ve ihtiyaç akçeleri olarak ayrılır. Ana sermayesi olmadığı için tasarruf sandıklarını 

korumak amacı ile “Tasarruf Sandıkları Destekleme Fonu” oluşturulmuştur. Herhangi bir 

kriz anında ilgili yerel yönetimlerin finansman sıkıntısı yaşaması engellenmiştir (Güneş 

2009). 

Almanya’da bulunan yaklaşık 431 tasarruf bankası Tasarruf Bankaları Finansman 

Grubuna (The German Savings Bank Financial Group) aittir. Almanya’nın her yerine 

finansal hizmetler götüren bu bankalar mali durumu dengeli olan yerel yönetimlere 

denetim kurulu onayı sonucunda kredi vermektedir (Namazcı 2013). 

Almanya’daki kamu bankaları, genellikle doğrudan veya dolaylı olarak kamu sektörüne 

hizmet veren mali kurumlardır. Tüm şirketler tamamen kamuya ait değildir. Kamu yararı 

dışında hizmetlerde sunabilirler (Anonymous 2018b). 
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Kalkınma bankası gibi çalışan kamu bankaları uluslararası proje, altyapı ve ihracat 

finansmanı gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu grubun en tanınmış temsilcileri; 

 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW-Group)  

 the NRW.Bank in North Rhine-Westphalia, 

 the LfA Förderbank Bayern in Bavaria  

 the L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg in Baden-Wuerttemberg.  

 Thüringer Aufbaubank (TAB)’dır. 

Federasyon, ülkeler, belediyeler/belediye birlikleri ve sosyal güvenlik harcamalarını 

içeren toplam kamu borçlanması 2017 yılında 1.967.177 Euro olmuştur (Çizelge 2.12). 

Çizelge 2.12 2017 yılında kamu borçlanma düzeyi (Anonymous 2018c) 

Borç 

31.12.2017 -  Kamu Dışı Sektörde Kamu Genel Bütçesinin Borcu 

  

Toplam 
Tahvil, Bono, 

Hisse senedi 
Nakit Krediler 

Milyon Euro 

Toplam 1.967.177 1.887.113 80.064 

Federasyon 1.242.547 1.213.173 29.374 

Ülkeler 586.186 578.270 7.916 

Belediyeler/Belediye Birlikleri 138.039 95.265 42.774 

Sosyal Güvenlik 404 404 0 

Eyalet, belediyeler/belediye birliklerinin kişi başına borçlanma düzeyi gösterilmektedir. 

Eyalet ortalaması 8.8 bin Euro olmakla birlikte birçok eyalet, belediyeler/belediye 

birliklerinin ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir (Şekil 2.1). 
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Şekil 2.1 2017 yılında bölgelerin borçlanma düzeyi (Anonymous 2018c) 

Yıllara göre yerel yönetimlerin borçlanma düzeyi incelendiğinde (Çizelge 2.13); 2010 

yılında yeni kaynakların eklendiğini ve yıldan yıla daha fazla kaynağa ihtiyaç 

duyulduğunu görülmektedir. 

Çizelge 2.13 2003-2017 yılında borçlanma düzeyi değişimi (Anonymous 2018c) 

Yıl 
Toplam Federasyon Eyalet 

Belediyeler/ 

 Belediye Birlikleri 
Sosyal Sigorta 

Milyon Euro 

2017 1.967.177 1.242.547 586.186 138.039 404 

2016 2.009.310 1.257.065 608.731 143.079 434 

2015 2.020.704 1.262.769 613.202 144.245 489 

2014 2.043.918 1.289.854 614.055 139.448 561 

2013 2.043.344 1.282.683 624.915 135.116 631 

2012 2.068.289 1.287.517 644.915 135.116 665 

2011 2.025.438 1.279.583 615.399 129.633 823 

2010 2.011.677 1.287.460 600.110 123.569 539 

2009 1.694.368 1.053.814 526.745 113.810 - 

2008 1.577.881 985.750 483.268 108.864 - 

2007 1.552.371 957.270 484.475 110.627 - 

2006 1.545.364 950.338 482.783 112.243 - 

2005 1.489.853 903.282 471.339 115.232 - 

2004 1.429.749 869.332 448.621 111.796 - 

2003 1.357.723 826.527 423.666 107.531 - 
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Amerika Birleşik Devletleri; ABD’nin yerel yönetim yapısı incelendiğinde 

kurumsallaşma görülmemektedir. Merkezi hükümet çeşitli vergi indirimleri ve yardımları 

yapsa da altyapı yatırımlarını devletten kredi alarak finanse etmeyip yerel yönetimlere 

finansman sağlamak için kurulmuş olan altyapı ve tahvil bankası gibi kuruluşlara 

yönelmektedirler (Ersoy vd. 1996). 

Yerel yönetimlerin işleyişi ABD’de eyaletten eyalete değişmekte eyalet anayasası ve kent 

mevzuatından gelen yetkiler ile yerel yönetimlerin borçlanma kaynakları 

denetlenmektedir. Bu denetim tavan borçlanma yöntemi ya da rating sistemi ile 

gerçekleşmektedir. Serbest piyasa koşullarına göre belediye portföyleri özel kuruluşlarca 

değerlendirilmektedir (Ersoy vd. 1996). 

Eyaletler arasında farklı kurumlar ön plana çıkmaktadır. Bunlara Kaliforniya Altyapı ve 

Ekonomik Kalkınma Bankası (The California Infrastructure and Economic Development 

Bank- IBank), NY GreenBank, Connecticut Green Bank yerel yönetimlere finans 

sağlayan bankalar olarak örnek verilebilir. Kaliforniya Altyapı ve Ekonomik Kalkınma 

Bankası (IBank), 1994 yılında Kaliforniya’da bir sağlıklı iklimi teşvik eden, ekonomiye 

katkıda bulunan ve yaşam kalitesini artıran kamu altyapısını ve özel gelişmeyi finanse 

etmek için kurulmuştur. IBank, vergiden muaf ve vergilendirilebilir gelir tahvilleri ihraç 

etme, kamu kurumlarına finansman sağlama, kredi iyileştirmeleri sağlama, tesis satın 

alma veya kiralama olanakları ve Devlet ve Federal fonları kullanma konusunda geniş bir 

yetkiye sahiptir. IBank’ın mevcut programları arasında Altyapı Devlet Döner Fonu 

(ISRF) Kredi Programı, Kaliforniya Enerji ve Çevre İhtiyaçları Kredilendirme (CLEEN) 

Merkezi, Küçük İşletmeler Finans Merkezi ve Bono Finansman Programı bulunmaktadır 

(Anonymous 2018d). NY Green Bank ise New York’un temiz enerji pazarlarına yapılan 

yatırımları arttırmak ve daha verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji sistemi 

oluşturmak için özel sektörle çalışan, Devlet destekli, uzmanlaşmış bir bankadır 

(Anonymous 2018e). 

Borç tahvili kullanımlarındaki sınırlamalar nedeni ile daha çok lease-back uygulaması 

gerçekleşmektedir. Bu uygulamaya göre yatırımcı bir yapım işini üstlenir ve bittiğinde 

kente kiralar. Kira süresi bittiğinde ise kent yönetimi sahibi olur. Başka bir yöntemde 
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gelir getiren tesislerde tahvil uygulamasıdır. Yaratılacak gelir taahhüt olmaktadır. Su ve 

enerji alanında, stadyum, otopark tesislerinde kullanılır (Anonim 1993a). 

Avusturya; “Viyana Merkezi Tasarruf ve Ticaret Bankası” yerel yönetimlere kredi 

vermenin yanı sıra bankacılık hizmetlerinin tamamını gerçekleştiren bir kurum olmuştur.  

Sermayesinin ana kaynağını özel tasarrufçular oluşturmaktadır. Banka amaçları arasında 

kar etmenin dışında kamu yararını gözetme de bulunmaktadır. Aile birliğinin 

desteklenmesi, bilim ve sanata özendirme, sosyal çalışmalar yürütülmesi bu amaca 

yönelik çalışmalardır. Uzun vadeli kredileri genellikle konut finansmanına ve yerel 

yönetim hizmetlerinin finansmanına odaklamıştır (Anonim 1993a). 

Tasarrufların bir arada toplanması ve daha sonra elde edilen fonların sanayi ve ticaret 

faaliyetlerine kredi olarak verilmesi, belediye projelerinin desteklenmesi tasarruf 

bankalarının kuruluş amaçlarındandır. 1819-1825 yıllarında ilk fonlarını toplamaya 

başlayan banka daha sonra yeni şubeler açarak hizmetlerini yaygınlaştırmıştır. 1979 

yılında çıkan Tasarruf Bankaları kanununa göre banka tasarruf birlikleri ya da belediye 

tasarruf bankalarınca kurulmuştur. 1986 yılında bu kanunda yapılan değişikliklerle 

bankaların anonim şirket olmalarının yolu açılmış ve bu şirketleri belediye tasarruf 

bankaları garantör olmuştur. 1999 yılında bu bankaların holding bankalarına dönüştürme 

yolu açılmış ve Bank Austria, Creditanstalt, Erste Bank gibi yatırımlara önemli destekler 

veren kurumlar ortaya çıkmıştır (Anonymous 2018f). 2015 yılında ise Avusturya’da 

faaliyetlerine başlamıştır. Süreç şekil 2.2’de özetlenmiştir. Steirmaerkische Tasarruf 

Bankası’nın % 73,5’ü Steiermärkische Verwaltungssparkasse ‘a, % 25’i Erste Bank ve % 

1,5’i banka çalışanlarına aittir. 

 

Şekil 2.2 Steirmaerkische Tasarruf Bankası’nın süreci  (Anonymous 2018g) 

http://www.sparkasse.at/
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Yerel yönetim hizmetlerine kredi sağlayan diğer bir banka ise 1958 yılında yerel 

yönetimlere uzun vadeli ve düşük faizli krediler sağlama amacıyla kurulan “Kommunal 

Kredit (Austria’s Infrastructure Bank)”tir. Sermaye yapısına bakıldığında % 99,78 

oranında “Gesona Beteiligungsverwaltung GmbH”, sadece % 0,22 sinin Avusturya 

Belediyeler Birliğine (Association of Austria Municipalities) ait olduğu görülmektedir. 

Kommunalkredit’in iştiraki Kommunalkredit Kamu Danışmanlık Şirketi, çevre ve enerji 

sektörlerindeki destek programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve yönetilmesi 

konusunda kamu sektörüyle iş birliği yapmaktadır (Anonymous 2018h). 

Belediyelerin altyapı hizmetlerine finansman sağlayan bu banka aynı zamanda proje ve 

varlık yönetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Kredi portföyü 

incelendiğinde belediyelerin sayısı ile proje finansmanının gelişiminin dengeli olduğu 

görülmektedir. 31 Aralık 2017 itibariyle, belediyeler, portföyün % 52’sini 

oluşturmaktadır. Proje finansmanı % 21 olarak gerçekleşirken, kamu sektörü işletmeleri 

% 15’lik bir paya sahiptir (Şekil 2.3).  

 

Şekil 2.3 Kredi portföyünde borç tipleri (Anonymous 2018i) 
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Bölgesel olarak, Avusturya kredi portföyüne % 69 oranında katkıda bulunmuş, ardından 

% 17 ile Euro bölgesinin geri kalanı ve % 13 ile diğer AB ülkeleri olmuştur (Şekil 2.4).  

 

Şekil 2.4 Kredi portföyünde bölgelere göre borç (Anonymous 2018i) 

Belçika; Maliye Bakanlığı yerel yönetimlerin hizmetlerini gerçekleştirmesi için gerekli 

olan uzun vadeli kaynak sağlamakta sorunların artması ile sadece yerel yönetimlerin 

finansmanını sağlayacak bir kurumun oluşturulması için çalışmalara başlamış 1860 

yılında Belçika Kredi Bankası’nı (Credit Communal de Belgique) kurmuştur. 1970’li 

yıllarda hizmetlerini çeşitlendiren banka kısa vadeli krediler, sanayi ve ticari krediler 

alanında da hizmet vermeye başlamıştır. Böylece hem kamuya hem de özel müşterilere 

kredi vermektedir. Kamusal kredilere bakıldığında din işleri, eğitim, kültür, kamu sağlığı 

gibi sosyal konuların yanında iletişim ve yol yapımına kredi verildiği görülmektedir. Bu 

krediler verilirken merkezi yönetimin yerel yönetime verdiği pay ile kredinin taksiti 

karşılanıp karşılanmadığına bakılmaktadır. Bu kredilerin geri ödemesinde yerel 

yönetimlerin payları Banka’da merkezileşip dağıtıldığı için bu paydan kredi ödemesi 

kesilerek gönderilmektedir (Anonim 1993a). 



37 

 

1996 yılında Belçika Belediyeler Kredi Bankası, Fransa Yerel Kredi Şirketi (Fransız 

Crédit Local de France) ile ortak olmuş; 1999 yılında ise Uluslararası Lüksemburg 

Bankası (Banque Internationale à Luxembour) ile birleşerek Dexia grubunu ortaya 

çıkarmışlardır ve 2000 yılında adını Dexia Bank Belgium olarak değiştirmişlerdir (Yaş 

2011). Daha sonra satın alma yolu ile BACOB Bank ve DVV Sigorta şirketini de içeren 

Artesia Bankacılık A.Ş. (Artesia Banking Corporation) ile birleşmiştir. 2011 yılında ise 

Belçika Devleti bankayı satın alarak Dexia Bank Belgium olan adını Belfius olarak 

değiştirmiştir (Namazcı 2013). Belfius ‘un 2017 yılına ait kredi riskinin türlere ve 

bölgelere dağılımı şekil 2.5’de yer almaktadır.  

 

Şekil 2.5 Belfius’un 2017 yılında kredi verdiği alanlar ve ülkeler (Anonymous 2018j) 

Şekil 2.5’e göre kredi riski merkezi hükümetler, kamu sektörü kuruluşları, şirketler, 

monoline şirketler, finansal kurumlar, proje finansmanı gibi birçok türe dağıtılmıştır. 

ABD ve Kanada, Belçika, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Almanya, Fransa dâhil olmak 

üzere çeşitli ülkelerle çalışmaktadır. 

Brezilya; Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankası (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 

bağlantılı bir federal kamu kuruluşudur. Kurumun amacı ülkenin kalkınmasına katkıda 

bulunacak yatırımlar için uzun vadeli finansman sağlamaktır. BNDES, dünyadaki en 

büyük kalkınma bankalarından biridir (Anonymous 2018k). 

20 Haziran 1952’de kuruluşundan bu yana BNDES, büyük ölçekli sanayi ve altyapı 

çalışmalarını finanse etmiştir ve tarım, ticaret ve hizmet sektörünün yanı sıra küçük ve 
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orta ölçekli özel sektör yatırımlarının desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Banka, 

eğitim, sağlık, toplu taşıma, çevre amaçlı yatırımları da desteklemektedir. Bu yatırımlar 

arasında en fazla ödeneğin altyapı yatırımlarına ayrıldığı görülmektedir (Çizelge 2.14). 

Çizelge 2.14 BNDES’in 2017 yılında kredi verdiği alanlar (Anonymous 2018l) 

31.12.2017 tarihinde Sektör Başına Aktif Portföy (Milyon Brezilya Reali - Nominal Değer) 

Faaliyetler 

 Ayrılmış 

ödenek 

(BNDES) 

 Ayrılmış 

ödenek 

(FONLAR) 

Fon 

çeşidi 

Onaylı 

Şirketler 

Kullanılan 

Miktar 

(BNDES) 

Kullanılan 

Miktar  

(FONLAR) 

Altyapı 1.046 9.397 7 52 936 8.059 

İnovasyon 901 1.772 15 182 449 969 

Çevre 348 921 3 13 263 745 

Tarım 227 1.136 2 15 167 834 

Yönetim 192 1.231 5 24 147 909 

Eğitim 120 800 1 6 22 149 

Bölgesel 108 372 2 8 33 150 

Sinema 38 63 5 6 13 21 

Gıda 20 93 1 6 16 72 

Toplam 3.000 15.785 41 312 2.046 11.908 

Banka, şirketlere finansal destek hatları ve programları sunmaktadır. BNDES’in 

FINAME, BNDESPAR ve BNDES Limited adında üç entegre kuruluşu vardır 

(Anonymous 2018k). 

Meksika; 20 Şubat 1933’te Ulusal Kentsel Mortgage Bankası (Banco Nacional 

Hipotecario Urbano y de Obras Públicas -BNHUOP) Büyük Buhran’ın neden olduğu 

küresel ekonomik kriz ve Meksika’nın kamu hizmetlerinin eksik olduğu bir dönemde 

kurulmuştur. Varlığının ilk yirmi yılında iletişim ve sanayiyi geliştirmiş, Meksika 

şehirlerinin büyümesini desteklemiştir. İstikrarlı gelişme sağladıktan sonra adını 

Bayındırlık İşleri ve Hizmetleri Ulusal Bankası (Banco Nacional de Obras y Servicias 

Publicas- BANOBRAS) olarak değiştirmiştir (Anonymous 2018m).  

Bayındırlık İşleri ve Hizmetleri Ulusal Bankası eyaletlere ve belediyelere finansman 

desteği sağlamaktadır. Sermayesini yabancı krediler, tasarruflar ve vadesiz mevduatlar, 



39 

 

ulusal bütçeden yapılan ödemeler oluşturmaktadır.  Krediler için değişik faiz oranları ve 

farklı vade süresi uygulanmaktadır. Ülke kalkınmasını desteklemek yatırım önceliği 

olmaktadır (Anonim 1993a). 

2.3.2 Üniter devletler 

İngiltere; 1817 yılında yerel yönetimlerin yatırım finansmanını karşılayabilmek ve geri 

ödemelerini takip etmek amacıyla ulusal bütçe kaynaklı yalnızca yerel yönetimlere uzun 

vadeli krediler veren Bayındırlık İşleri Kredi Kurulu (Public Works Loan Board) 

kurulmuştur. Yerel yönetim borçlanmasının tek kurul tarafından gerçekleştirilmesi 

öncelikli yatırımlara yönlendirilmesini, borçlanma seviyesinin kontrolünü ve kamu 

yatırımlarının hangi sektörlerde yoğunlaşacağının kendi politikaları çerçevesinde 

belirlenmesini sağlamaktadır. Kurulun kaynağı ulusal bütçedir. Merkezi yönetim kredi 

kurulu adına tahvil çıkarıp tahvillerin getirisini piyasa fiyatına göre kurula kredi olarak 

vermektedir (Anonim 1993a). 

İngiltere Borç Yönetim Ofisi (DMO), İngiltere Hükümetinin borç yönetimini 

yürütmekten sorumlu yürütme ajansıdır. DMO, İngiltere Hükümetinin borcunun günlük 

yönetiminden sorumludur. İngiltere Hükümetinin uzun vadede finansman maliyetlerini 

en aza indirgeme, riski hesaba katma ve toplam nakit ihtiyaçlarını en uygun maliyetle 

amaca uygun şekilde yönetme ile görevlidir. 2002 yılında İngiltere Borç Yönetimi Ofisi 

(DMO) ile Bayındırlık İşleri Kredi Kurulu (PWLB) birleşmiştir. Ayrıca, Bayındırlık İşleri 

Kredi Kurulunu (PWLB) ve Ulusal Borçları Azaltma Komiserleri (Commissioners for 

the Reduction of the National Debt) yönetmektedir (Anonymous 2018n).  

Yerel yönetimler yatırım çalışmaları ile birlikte Bakanlığa başvurarak mali öncelik 

istemektedirler. Bütçe görüşmelerine göre yerel yönetimlerin finansman arama 

çalışmalarına onay verilip verilmediği belli olmaktadır. Yerel yönetimler finansman 

bulma olasılığına sahip olurlar ise kendi tahvillerini çıkarabilecekleri gibi PWLB’den 

borçta alabilmektedirler. Burada yerel yönetimin bölgesine göre kota hakkı incelenir, 

gerekli izinlerin olup olmadığına bakılır ve mevcut duruma uygunluğuna bakılmaktadır 

(Ersoy vd. 1996). Yerel yönetimlerin düzeylerine göre kredi ve borçlanma verileri 
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incelenmiştir (Çizelge 2.15). Toplamda 4.638 £ milyon borçlanmanın en fazla metropol 

olmayan bölge konseylerine ait olduğu görülmekte ve en düşük borçlanma miktarı ise 

köy ve kasaba konseylerine ait olmaktadır. 

Çizelge 2.15 İngiltere yerel yönetim kredi ve borçlanma verileri (Anonymous 2018n) 

KREDİ VE BORÇ TÜRÜNE GÖRE MİKTARLAR 

İngiltere’deki Yerel Yönetimler Sabit Oran (£ milyon) 

İlçe Konseyleri 390 

Londra İlçe konseyleri 786 

Metropol Bölge Konseyleri 957 

Metropol Olmayan Bölge Konseyleri 2.206 

Köy ve Kasaba Konseyleri 17 

Diğer 282 

Toplam 4.638 

Yerel yönetimler yatırımları için ihtiyaç duydukları krediyi sabit ya da değişken faiz 

seçeneğiyle alabilmektedir. Değişken faiz ile 10 yıl kadar vadeli kredi, sabit faiz ile 30 

yıla kadar çıkan vadeli kredi verilmektedir (Namazcı 2013). 

Danimarka; Danimarka’da yerel yönetimlerin borçlanması İçişleri Bakanlığı tarafından 

belirlenen belirli kurallara bağlıdır. Bu kurallara göre Belediyeler okul, bakımevi gibi 

sosyal yerel yönetim hizmetleri için borçlanamamakta enerji yatırımları, konut yapımı ve 

iyileştirme, kentsel dönüşüm projeleri için borçlanabilmektedir. Yerel yönetimlerin 

borçlanamadığı hizmetler için faydalanabileceği finansman havuzu bulunmaktadır 

(Anonim 1993a). 

Danimarka’da yerel yönetimlerin yatırımlarını gerçekleştirmeleri için 1899 yılında 

kurulan Danimarka Belediye Bankası (KommuneCredit) orta ve uzun vadeli krediler 

sağlamaktadır (Anonymous 2018o) Belediyeler ve bölgeler üyeleri arasında olup 

kooperatif niteliğinde bir kurumdur.  

Yerel yönetimler okul, yaşlı bakımı, kreşler ve gençler için bakım tesisleri, istihdam 

önlemler oluşturma, marjinalleşmiş insanların sosyal entegrasyonu, yollar, çevre, kültür, 

sanat ve koruyucu sağlık hizmetlerinden sorumludurlar (Anonymous 2018p). Belediyeler 
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ayrıca su temini ve ısıtma gibi vatandaşlara çeşitli hizmetlerin verilmesinden sorumludur. 

Bölgeler, belediyeler tarafından temsil edilenden daha büyük bir nüfus için gerekli 

görevlerden sorumludur. Bölgelerin sorumlulukları arasında hastaneler, bölgesel 

kalkınma, bölgesel toplu taşıma, sosyal kurumlar olarak sayılabilmektedir. Şekil 2.6’da 

KommuneCredit’in finans sağladığı alanlar görülmektedir. Buna göre güneş enerji 

sistemleri, atık su sistemleri, özel bakım tesisleri, okullar, enerji tasarrufu, iklim ve kıyı 

koruma çalışmaları, ulaşım sistemleri finans sağlanan alanlar arasındadır.  

 

Şekil 2.6 KommuneCredit’in finans sağladığı alanlar (Anonymous 2018p) 

Belediye ve bölgesel harcamalar, 2016 yılında Danimarka’nın gayri safi yurtiçi hâsıla 

(GSYİH)’nın % 28’ini oluşturmuştur. Şekil 2.7’de görüldüğü gibi belediyeler ve 

bölgelerin harcamaları toplam kamu harcamalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır 

(Anonymous 2018p). 

 

Şekil 2.7 Yerel yönetimlerin borçlanma durumu (Anonymous 2018p) 
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Yerel yönetim gelirleri incelendiğinde belediye gelirlerinin çoğunluğunun vergiler 

olduğu bölgelerde ise hibe ve geri ödemeler olduğu görülmektedir. Faaliyet gelirleri ve 

sermaye geliri daha düşük orana sahiptir (Şekil 2.8): 

 

Şekil 2.8 Belediye ve bölgelerin gelirleri (Anonymous 2018p) 

Tahvil çıkarma yolu ile kredi veren Kommunekredit kredilerin geri ödenmemesi 

durumunda İçişleri Bakanlığı garantisi bulunmaktadır. Kredi riski sıfır olmaktadır 

(Çizelge 2.16). 

Çizelge 2.16 Yerel yönetimlerin kredi riski (Anonymous 2018p) 

Borç Verme, Finansal Kiralama ve Türev Finansal Araçların Kredi Riski 

Danimarka Kronu (milyon) Değer 

Kredi 

Riski 

2017 

Danimarka Belediyeleri ve Bölgeleri 106.163 0 

Danimarka Belediyeleri ve Bölgeleri tarafından garanti edilen kurumlar 68.849 0 

Toplam 175.012 0 

 

2016 

Danimarka Belediyeleri ve Bölgeleri 106.072 0 

Danimarka Belediyeleri ve Bölgeleri tarafından garanti edilen kurumlar 64.199 0 

Toplam 170.271 0 

İçişleri Bakanlığının kurum ile ilgili yönetmelik değişikliklerini onaylama ve kurumun 

faaliyetleri hakkında bilgi isteme yetkisine sahiptir. Kurumun işleyişi ile ilgili sorunlar 

tespit ettiğinde ise faaliyetleri durdurma yetkisine sahiptir. Hizmetlerini sadece ülke 
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içinde gerçekleştiren bu kurum danışmanlık hizmeti ve finansal kiralama hizmetleri de 

vermektedir (Yaş 2011, Namazcı 2013). 

Fransa; Tasarruf kaynaklarını bir yerde toplamak ve yönetmek amacıyla 1816 yılında 

“Mevduat ve Emanet Sandığı (Caisse des Depots et Consignation)” adında bir devlet 

bankası kurulmuştur. Sosyal güvenlik, emeklilik, sigorta, konut fonları gibi çeşitli fonları 

yöneten bu sandığın kaynaklarının büyük bir bölümünü vergiden muaf tasarruf hesapları 

ile mahkemelerin, noterlerin, çoğu kamu kurum ve kuruluşlarının paraları 

oluşturmaktadır. 1982’ye kadar yerel yönetimlere mali desteğin yanı sıra mühendislik, 

yönetim ve danışmanlık hizmetleri de veren banka, 1982 yılından itibaren mali hizmetler 

ile diğerlerini birbirinden ayırmıştır. Yerel yönetimlere daha geniş finansman seçenekleri 

sunmayı planlayan Sandık, mühendislik hizmetlerini de yerine getirmek için “Fransa 

Yerel Kredi Şirketini (Credit Local de France-CLF)” kurmuştur. Bu şirket yerel 

yönetimlere kısa ve uzun vadeli krediler ve çeşitli mali hizmetler sunmaktadır (Anonim 

1993a). Sandık mühendislik, yönetim ve danışmanlık hizmetlerini veren bağlı 

kuruluşlarını da bir araya getirerek örgütlemiştir. Bu hizmetleri veren dünyada ki en 

büyük holdinglerden biri haline gelen “Mevduat Gelişme Sandığı (Caisse des Depots-

Developpement)” taşınmaz yapımı ve yönetimi, altyapı proje danışmanlığı ve kent 

planlaması alanlarında çalışan 350’den fazla firmayı koordine etmektedir (Anonim 

1993a). 

1982’de kurulan Fransa Yerel Kredi Şirketi 1996 yılında Belçika Kredi Bankası ile ortak 

olmuş 1999 yılında ise Uluslararası Lüksemburg Bankası ile Dexia grubunu kurmuştur. 

Ortaklık yapısı Şekil 2.9’da gösterilmektedir. Buna göre % 46.81’i Fransa merkezi 

yönetimine aittir. 
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Şekil 2.9 Dexia Bank yönetim yapısı (Anonymous 2018r) 

Günümüzde Dexia grup yerel yönetim bankacılığı alanında etkin ve kredi notu yüksek 

bir grup olarak bilinmektedir (Kaya 2006). Dexia grubunun merkezi ve yerel yönetimlere 

verdiği krediler çizelge 2.17’de yer almaktadır. Çizelgeye göre en fazla kamu sektörü 

kuruluşlarına ve merkezi hükümete krediler verilmiştir. 2017 yılında 2016 yılına göre 

merkezi hükümete verilen kredi miktarı artar iken kamu sektörü kuruluşlarına verilen 

kredi miktarı azalmaktadır. 

Çizelge 2.17 Merkezi ve yerel yönetimin aldığı krediler (Anonymous 2018r) 

Türlere Göre Harcamalar 

(Milyar Euro) 
2016 2017 

Merkezi hükümet 25.458 29.701 

Kamu Sektörü Kuruluşları  89.298 75.621 

Finans Kurumları 20.123 13.174 

Şirketler 7.607 5.807 

Monoline Şirketler 2.062 1.500 

ABS/MBS 6.600 4.424 

Proje Finansmanı 13.515 11.652 

Kendi işinde çalışanlar  2 1 

Toplam 164.665 141.880 

Hollanda; Yerel yönetimlere kaynak sağlamak amacı ile Hollanda Belediyeler Birliği 

tarafından 1914 yılında Hollanda Belediyeler Kredi Bankası (Bank for Netherlands 
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Municipalities Limited) kurulmuştur. % 100 belediye kaynakları ile kurulmuşken 1927 

yılında yapılan değişiklik ile % 50’si ulusal hükümete diğer % 50’si ise belediyeler, il ve 

su kurullarına ait olmuştur. Adı “Hollanda Belediye Bankası (Bank Nederlandse 

Gemeenten-BNG)” olarak değiştirilmiştir. Belediye ödenekleri devletten belediyelere 

banka üzerinden gönderilmektedir (Yaş 2011, Namazcı 2013). 

Devlet garantisi bulunan krediler olduğundan kredi riski % 0’dır. Toplu konut, sağlık ve 

eğitim, proje finansmanı, enerji, su, Telekom, ulaştırma, lojistik ve çevre yatırımları için 

yerel yönetim ve kamu kurumlarına kredi sağlanmaktadır (Anonymous 2018s). Uzun 

vadeli kredilerin verildiği alanlar şekil 2.10’da yer almaktadır. Yerel yönetimlere, konut 

birliklerine, sağlık kurumlarına uzun dönem kredilerin verildiği ve en fazla konut 

birliklerinin bu kredilerden yararlandığı görülmektedir. 

 

Şekil 2.10 BNG Bank 2016-2017 kredi türleri ve alanları (Anonymous 2018t) 

BNG Bank kamuya düşük faizlerle kredi vererek yatırımların daha düşük maliyetlerle 

yapılmasını sağlamaktadır. 2016 yılının sonunda 81,0 milyar Euro olan uzun vadeli 

toplam kredi portföyü 2017’nin sonunda 80,1 milyar Euro tutarındadır. Buna karşılık 

ortalama kısa vadeli borç verme 2016 yılında 4.3 milyar Euro iken, 2017 sonunda 4,0 

milyar Euro olmuştur (Anonymous 2018t). 
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İspanya; İspanya Yerel Kredi Bankası (Banco de Credito Local de Espana), yerel 

yönetimlerin yatırımlarını finanse etmek amacıyla 1925 yılında kamu ve özel işbirliği ile 

kurulmuştur. 1962’de, Bankacılık Düzenleme Yasası Yerel Kredi Bankası’nı kamu tüzel 

kişiliğine dönüştürerek kamulaştırmıştır. Daha sonra, 1971 yılında çıkarılan bir yasa ile 

anonim şirket halini almıştır (Anonymous 2018u). 1971’de o zamana kadar devlete ait 

bankaların koordine edilmesinden sorumlu bir kurum olarak Yerel Kredi Enstitüsü 

(Instituto de Credito Oficial-ICO) kurulmuştur. 1991 yılında, devlete ait banka İspanyol 

bankacılık şirketi Argentaria ile birleşmiştir. 19 Ekim 1999’da, Argentaria ve BBV’nin 

(Banco Bilbao Vizcaya) birleşmesi, Yerel Kredi Bankası’nın BBVA’nın yapısına entegre 

edilmişini sağlamıştır. Bunun dışında Yerel Kredi Enstitüsü (ICO) görevlerini devlet ve 

devlet bankasının bir finansal ajansı olarak bağımsız olarak sürdürmektedir. Ana hedefi, 

1999 yılında onaylanan Esas Sözleşme’sinde belirlenen amaçlara ulaşmak için reel 

ekonomiyi güçlendirmeye çalışmaktır (Anonymous 2018u). Belediyelerin finansal 

sürdürülebilirliğini sağlamak için yerel işletmelere finansman fonu vermektedir 

(Anonymous 2018v). Bölge yönetimleri ve yerel yönetimlerin borçlanma düzeylerinin 

gayrisafi milli hasılada oranı incelenmiştir (Şekil 2.11). 1995-2017 aralığı incelendiğinde 

gayrisafi yurt içi hasılada bölge yönetimlerinin borçlanma düzeyi artarken yerel yönetim 

borçlanması tutarlı bir şekilde % 0-5 aralığında yer almaktadır. 

 

Şekil 2.11 Merkezi ve yerel yönetimin yıllara göre borçlanma düzeyi (Anonymous 

2018y) 
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İsveç; Sermaye piyasalarına giremeyen küçük ölçekli belediyeler için İsveç ticaret 

bankalarının girişimi ile belediyelere orta ve uzun vadeli krediler sağlamak amacıyla 1962 

yılında İsveç Belediye Şirketi kurulmuştur. İsveç Merkez Bankası kaynaklarından da 

yararlanabilen şirket aldığı borç şartlarına bağlı olarak değişen düşük faizli krediler 

vermektedir (Anonim 1993a). Belediye ve İl Konseylerinin görevleri aşağıda verilmiştir 

(Çizelge 3.18). Sadece kendilerinin yapacakları görevler olduğu gibi, ortak 

gerçekleştirmek zorunda oldukları görevlerde mevcuttur. Toplu ulaşım bu hizmetlerden 

biridir. 

Çizelge 2.18 İsveç yerel yönetimlerin kredi aldığı görevler (Anonymous 2018z) 

BELEDİYE VE İL KONSEYLERİNİN GÖREVLERİ 

BELEDİYELER   İL KONSEYLERİ 

ZORUNLU GÖNÜLLÜ  ORTAK ZORUNLU GÖNÜLLÜ 

Sosyal Faaliyetler Eğlence ve kültür Toplu ulaşım Sağlık ve Bakım Kültür 

Eğitim Teknik servis  Diş bakımı Eğitim 

Planlama ve inşaat 

işleri 
Enerji tasarrufu   Turizm 

Çevre sağlığının 

korunması 
Proje geliştirme    

Temizlik ve atık Konut yapımı    

Su/Kanalizasyon     

Acil servisler     

Acil durum planı     

Konut     

Belediye ve il konseyleri görevlerini gerçekleştirmek için 2003-2017 yılları arasında 

aldıkları kredilerin miktarları şekil 2.12’de gösterilmektedir. Borçlanma düzeylerinin 

yıllara göre arttığı ve İl birliklerinin borçlanma düzeyinin belediyelerden fazla olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 2.12 Yerel yönetimlerin borçlanma düzeyi (Anonymous 2018z) 

2017 yılında gerçekleştirilen belediye ve il birlikleri yatırımları incelendiğinde konut, 

altyapı, su/kanalizasyon, enerji, toplu ulaşım başlıkları öne çıkmaktadır. Dağılıma 

bakıldığında en fazla konut/taşınmaz yatırımları yapılırken bunu altyapı yatırımları 

izlemektedir (Şekil 2.13). 

 

Şekil 2.13 Yerel yönetimlerin borçlanma türleri (Anonymous 2018z) 
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1986 yılında Danimarka’da kurulan KommuneCredit Bankasından esinlenilerek kurulan 

İsveç Belediye Kredi Şirketi - Kommuninvest Bankası’nın temeli Örebro bölgesinde 

atılmış daha sonra elde ettiği başarılı sonuçlarla yayılarak Örebro dışındaki 

belediyelerinde katılımı ile bugünkü halini almıştır. Kommuninvest iki bölümden 

oluşmaktadır. Bir yandan, kredi ve finansal danışmanlık sağlayan limited şirket olan 

“Kommuninvest i Sverige AB”, diğer yandan kredi piyasası şirketinin sahibi olduğu 

kooperatif topluluğu “Kommuninvest Kooperatifi Derneği (Kommuninvest Cooperative 

Society)” vardır. Kooperatifler, yerel yönetim sektörünün % 90’ını üye olarak almaktadır. 

Kommuninvest tamamen üye belediyeler ve il meclislerine/bölgelerine aittir ve onlar 

tarafından kontrol edilmektedir (Anonymous 2018aa). Kommuninvest birçok konuda 

danışmanlık hizmeti vermekte aynı zamanda belediyelerde ki uzmanlığı arttırmak için 

eğitimler gerçekleştirmektedir (Namazcı 2013). 

İtalya; Fransa’da 1816 yılında kurulan “Mevduat ve Emanet Sandığı (Caisse des Depots 

et Consignation)”na benzer bir kuruluş olarak 1863 yılında “Mevduat ve Kredi Bankası 

(Cassa depositi e prestiti -CDP)” kurulmuştur. 1983 yılına kadar kamu kuruluşu olan 

Banka 1983 yılında yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu toplu konut yapımı, kamu ulaşım 

sistemleri, kamu hizmet binaları, arazi iyileştirme ve geliştirme gibi etkinliklere uzun 

vadeli krediler verebilecek özerk bir kurum olmuştur (Anonim 1993a). CDP’nin 

sermayesinin % 82.77’si Ekonomi ve Finans Bakanlığına, % 15.93’ü Banka vakıflarına 

ve % 1.30’unun hazineye ait olduğu görülmektedir (Şekil 2.14). 

 

Şekil 2.14 CDP ortaklık yapısı (Anonymous 2018ab) 
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İtalya da en eski kurumlardan biri de 1919 yılında bir kararname ile kurulan ve 1921 

yılında yasallaşan kararnamede amaçları belirtilen “Bayındırlık İşleri Kredi 

Konsorsiyumu’dur” (Consorzio di credito per le opere pubbliche–CREDİOP) 

(Anonymous 2018ac). Bu Konsorsiyum orta ve uzun vadeli krediler ile ulusal gelişmeyi 

sağlamayı amaçlamaktadır. 1960 yılında karayolu ve demiryolu çalışmalarını da 

kredilendirmeye başlayan kurum çalışmalarının büyük bir bölümünde yerel yönetimi 

desteklemektedir (Anonim 1993a). 

Kredilerin 2015-2016-2017 yıllarına göre dağılımı incelendiğinde; en çok kamu 

kurumlarına ve hükümetler, merkez bankalarına verildiğini görülmektedir. Bu krediler 

toplam kredilerin yaklaşık % 70’ini oluşturmaktadır. Kamu kurumlarının kullandığı kredi 

miktarı yıllara göre artmaktadır (Şekil 2.15). 

 

Şekil 2.15 Dexia Crediop S.P.A. 2015-2016-2017 merkezi ve yerel yönetime verdiği 

kredi düzeyi (Anonymous 2018ad) 

1924 yılında kamu hizmetleri yapan kurumlara finansman sağlamak amacı ile kurulmuş 

olan “Kamu Hizmetleri Şirketleri için Kredi Enstitüsü (Instituto di Credito per le 

Imperese di Publicca Utulita-ICIPU)” 1981 yılında Konsorsiyuma katılarak çalışma 

alanlarını oldukça genişletmiştir (Anonim 1993a). 1998 yılından beri Dexia tarafından 
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kontrol edilmekte 2001 yılında ise ismi Dexia - Crediop SpA olarak değişmiştir 

(Anonymous 2018ac).  

Japonya; Yerel yönetimlere finansman sağlamak amacıyla 1957’de kurulan “Japonya 

Belediye Girişimleri Finans Şirketi (Japan Finance Corporation for Municipal 

Enterprises)” devlet garantisiyle özel sektörden sağladığı fonlarla kredi vermektedir. 

2008 ve 2009’da değişiklikler yapılarak bugünkü halini alan kurum Japonya Belediyeler 

Finans Kurumu (Japan Finance Organization for Municipalities-JFM) olarak 

bilinmektedir (Anonymous 2018ae). JFM’nin 2017 yılında işletmelere verdiği krediler ve 

kurum tipleri şekil 2.16 ve şekil 2.17’de gösterilmektedir. Belediye girişimlerine yani 

ulaşım, altyapı, sağlık gibi yatırımlara % 39, geçici finansal önlemler fonuna % 33 

oranında kredi verilmiştir. Afet yönetimi, kamu projelerini kapsayan genel hesapla ilgili 

krediler ise % 29 oranındadır.  

 

Şekil 2.16 JFM Kredi türleri (Anonymous 2018af) 

Toplamda 2017 yılında 16.3 milyar dolar kredi verilmiştir. Bu kredilerin şehirler, 

Tokyo’nun özel mahalle birlikleri, kasabalar ve köylere % 64 oranında, kaymakamlıklara 

% 23, devlet tarafından belirlenen şehirlere % 10 ve yerel yönetim birliklerine % 3 

oranında dağıldığı görülmektedir (Şekil 2.17). 
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Şekil 2.17 JFM Kredi bölgeleri (Anonymous 2018af) 

Yerel yönetimlerin bu uzun vadeli kredilerden yararlanması İçişleri Bakanlığının iznine 

bağlanmış daha küçük yerel yönetimlerde ise valilik iznindedir. Kısa vadeli kredilerde 

sağlayan şirket kredinin verildiği yıl kapatılması kuralıyla çalışmaktadır. Orman ve yeşil 

alanları geliştirmek için tarım, orman ve balıkçılık finans şirketlerinden aldığı emanet 

fonları ihtiyacı olan yerel yönetimlere aktarmaktadır (Anonim 1993a). JFM’nin merkezi 

ve yerel yönetime verdiği borçlar ve bu borçların türleri çizelge 2.19’da yer almaktadır. 

Kamu projeleri, toplu konut, afet önleme gibi çalışmaları kapsayan genel hesap 

kredilerine toplam 4.662 milyar dolar aktarılmıştır. Belediye girişimleri kredileri 

aktarılan kaynak ise 6.339 milyar dolardır. 

Çizelge 2.19 JFM’nin merkezi ve yerel yönetime verdiği borç düzeyi (Anonymous 

2018af) 

2017 YILINDA İŞLETMELERE BORÇ VERME İŞLEMLERİ 

  
Verilen Kredi 

Sayısı 

Kredi Miktarı 

(Milyar Dolar) 

Genel Hesap Kredileri 

Kamu Projeleri vb. 729 709 

Toplu Konut 197 201 

Ulusal Afet Önleme 81 76 

Eğitim Tesisleri Geliştirme 282 175 

Sosyal Yardım Tesislerini Geliştirme 228 170 

Genel Atık Bertarafı 118 133 

Genel Hizmet Tesisleri Geliştirme 2 8 

Genel Projeler 120 102 

Bölgesel Yeniden Canlandırma 259 106 

Afet Önleme 294 162 

Yerel yol yapımı 448 415 
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Çizelge 2.19 JFM’nin merkezi ve yerel yönetime verdiği borç düzeyi (Anonymous 

2018af) (Devamı) 

Özel Belediye Birleşmeleri 525 961 

Afet Yönetimi 1.487 1.278 

Kamu Faaliyetleri Optimizasyonu 61 157 

Kamu tesislerinin ve altyapıların uygun yönetimi 9 9 

Toplam 4.840 4.662 

Belediye Girişimleri Kredileri 

Su Temini 1.148 1.433 

Endüstriyel Su Temini 97 106 

Ulaşım 38 208 

Elektrik ve Gaz Temini 43 48 

Liman Tesisleri 30 29 

Hastane ve Yaşlı Bakım Servisleri 478 1.412 

Market ve Kasaplar 54 93 

Kanalizasyon 2.043 3.002 

Turizm ve Diğer 16 8 

Toplam 3.947 6.339 

Depremden Etkilenen Tesisler İçin Yeniden Finansman 8 0 

Geçici Mali Önlemler Fonu 641 5.307 

Genel Toplam 9.436 16.308 

Macaristan; Macaristan’da devlete ait olan Uluslararası Tasarruf Bankası (The National 

Savings Bank) 1949 yılında kurulmuş, 1989 yılından itibaren ise çok fonksiyonlu bir 

banka olmuştur. 1990 yılında kamu şirketi olup adı Ulusal Tasarruf ve Ticaret Bankası 

(The National Savings and Commercial Bank) olarak değiştirilmiştir. Daha sonra banka 

birimleri ayrılarak bankanın bir iştiraki olarak “Országos Takarék Pénztár/OTP (OTP 

Real Estate)” kurulmuştur. 1995’de ise banka özelleştirilmiştir (Anonymous 2018ag). 

1990’a kadar yerel yönetim kanununda yer alan maddeye göre yerel yönetimler için tek 

banka durumunda iken 1990’da kanunda yapılan değişiklikle birlikte yerel yönetimler 

istedikleri bankadan kredi alabilir hale gelmişlerdir. Buna rağmen yerel yönetim 

bankacılığında öncü kurum olup sadece Macaristan’da değil birçok ülkede de 

faaliyetlerini sürdürmektedir (Namazcı 2013). 

Norveç; 1926 yılında hastaneler, su ve kanalizasyon sistemleri, limanlar, okullar gibi 

kamu hizmetlerinin yapılması için yerel yönetimlere uzun vadeli ve düşük faizli kredi 

vermeyi amaçlayan Norveç Belediye Bankası (Kommunalbanken Norway/KBN) 
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kurulmuştur (Anonim 1993a). Norveç Krallığına ait olan Banka Norveç Yerel Yönetim 

ve Kalkınma Bakanlığı’nın kontrolündedir. 1999 yılında gerçekleştirilen dönüşüm ile 

banka günümüzdeki halini almıştır. Yerel yönetimlere kredi sağlayan önemli bir 

kurumdur (Namazcı 2013). 2017 yılında toplam 118.5 milyar Norveç kronu fon 

sağlanmış olup, 281.7 milyar Norveç Kronu belediyelere ve ilçe otoritelerine kredi olarak 

verilmiştir (Şekil 2.18) 

 

Şekil 2.18 Kommunalbanken Norway çalışma sistemi (Anonymous 2018ah) 

Yerel yönetimler bu kredileri okullar, sağlık ve bakım tesisleri, su ve atık su projeleri 

finanse etmek ve iklim değişikliğinin etkilerini önlemek için kullandılar. Belediyelerin 

başka kaynaklardan borçlanmalarını sağlamak için garanti veren Banka sıkı mali takip ve 

denetim nedeniyle 1927’den beri yerel yönetimlere verdiği kredilerin geri ödemesinde 

sorun yaşamamıştır (Anonymous 2018ah). 

Portekiz; 1876 yılında zorunlu mevduatı toplamak üzere kurulan “Portekiz Mevduat 

Bankası (Caixa Geral De Depositos)” yerel yönetimlere kredisini 1973 yılında vermeye 

başlamıştır. Banka 1969 yılında Ulusal Yardımlaşma Bankası aracılığı ile devlet 

memurlarının emeklilik fonlarını yöneten yasal bir kurum olmuştur. Kısa bir süre içinde 

fon toplayan en büyük kurum olmuştur (Anonim 1993a). Banka kamu kurum ve 

kuruluşlarına kredi verdiği gibi özel kesime de kredi vermekte ve bu daha geniş bir alanı 

kapsamaktadır. Yerel yönetimlere açılan kredilerin en uzun vadesi 15 yıl olmakla birlikte 

farklı oranlarda faiz uygulandığı da görülmektedir (Anonim 1993a). 



55 

 

Türkiye; 1930’lu yıllara kadar yerel altyapı yatırımlarının finansmanı özel ticari 

bankaların sağladığı kredilerle karşılanmaya çalışılmış olup, söz konusu kredilerin 

yüksek maliyetli olması nedeniyle kamu yatırımlarını destekleyecek bir bankanın 

kurulması gereklilik olmuştur (Serter 2015). Banka için gerekli yasal düzenlemeler 

yapılmış 1933 yılında Belediyeler Bankası kurulmuştur. Finansmanın dışında 

belediyelere teknik destekte vermek amacıyla Belediye İmar Heyeti kurulmuştur. Kuruluş 

amacı belediyelere kendi birikimlerinden ya da aracılık ederek diğer mali kuruluşlardan 

kaynak sağlamaktır. 1945 yılında nüfusun hızla büyümesi ve taleplerin artması ile 

Belediyeler Bankası’nın hizmet kapsamına il özel idareleri ve köylerde dâhil edilip İmar 

Heyeti ile birleştirilerek İller Bankası kurulmuştur. Belediyeler Bankası sadece mali 

kaynak sağlarken İller Bankası yatırımda yapmakla görevlidir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı 

olan İller Bankası 1958 yılında İmar ve İskân Bakanlığı’nın yapısına dâhil edilmiştir 

(Serter 2015).  

Kentsel altyapı yatırımlarına kredi sağlamak ya da bu yatırımları üstlenerek yapmak, 

yaptırmak; gerekli işler için araç ve malzeme temin etmek, yerel yönetimlerin taşınır ve 

taşınmaz mallarını sigorta ettirmek ve izin verilen Banka işlerini gerçekleştirmek 

görevleri arasındadır. 1985 yılına kadar sadece kamu kaynakları kullanılarak kredi 

verilmiş bu yıldan sonra ticari bankalarda sürece dahil edilmiştir. 2002 yılına kadar banka 

öz kaynakları, belediyeler fonu, belediyelerin yatırımlara katkıları ile finanse edilen 

yatırımlar 2002 yılında kaldırılan belediyeler fonu ile daha az kaynakla yapılmaya 

başlanmış belediyelerin yatırımlara katkı oranı önem kazanmış ve banka öz kaynakları 

sık sık artırılmıştır. Yabancı kaynakların ülke altyapı piyasasına girişi zorunlu hale 

geldiğinden İller Bankası’nın yeniden yapılandırılması gerekmiştir. Bu yapılandırma için 

birçok çalışma hazırlanmış mali piyasa kuruluşları ile belediyeler arasında bir aracı 

kurum olması için raporlar hazırlanmıştır. 1984 yılında Bankanın görev alanında yer alan 

Büyükşehir Belediye yatırımları çıkarılmış ve bu belediyeler dış kaynaklara 

yönlendirilmiştir. 1960 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsü alan İller Bankası 

1990 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bu statüden çıkarılıp 

Kalkınma Bankası haline getirilmiştir (Serter 2015). 
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2011 yılında ise TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 6107 sayılı İller Bankası Anonim 

Şirketi Hakkında Kanun ile anonim şirket statüsünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

ilgili kuruluşu olan yatırım ve kalkınma bankası kurulmuştur. İller Bankası Anonim 

Şirketi’nin ortakları Belediyeler ve İl Özel İdareleridir. Banka sermayesini ise İl Özel 

İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 

Kanun11‘a göre, “her ay Maliye Bakanlığı ve İller Bankası tarafından dağıtılacak vergi 

gelirleri paylarının toplamı üzerinden aylık olarak % 2 oranında kesilecek miktarlar ile 

Banka yıllık karının % 30’undan oluşmaktadır” (Serter 2015).   

2017 yılında İLBANK A.Ş.’nin banka öz kaynakları ile finansman sağladığı işler aşağıda 

özet olarak sunulmuştur (Çizelge 2.20). İLBANK A.Ş. içme suyu, kanalizasyon, katı atık, 

imar planı, harita, projelendirme, çevre, coğrafi bilgi sistemleri gibi birçok alanda 

finansman sağlamakta ve teknik destekte bulunmaktadır (Anonim 2018g). 

Dönüşüm süreci ile Bankaya yeni görevler de verilmiştir. Bu görevler Banka kaynaklarını 

geliştirmek üzere borç yükümlülüğüne girmeden gayrimenkul yatırım projeleri 

geliştirmeyi ve yapmayı kapsamaktadır (Anonim 2011b). 

Son yıllarda yerel yönetimlerin artan kredi ihtiyaçlarını karşılamakta öz sermayenin 

yeterli olmaması sonucunda 2018 yılında yeni bir uygulamaya başlanmıştır. İLBANK 

A.Ş.’nin sitesinde “28 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel 

Tebliği’nde yapılan düzenleme ile belediyeler ve özel idarelerden, diğer kamu 

bankalarının gerçekleştirdiği gibi fon teminini faaliyetlerine başladı.” Şeklinde ifade 

edilmiştir (Anonim 2018i). Bu uygulama ile öz sermayenin yanı sıra, fon temini ile 

toplanan yeni bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır. Dünyada ve Türkiye’de yerel 

yönetim sistemleri ve yerel yönetim bankacılığı karşılaştırmasının yapıldığı tablo aşağıda 

yer almaktadır (Çizelge 2.21, Çizelge 2.22). 

 

                                                 
11 T.C. Resmi Gazetesi Tarih: 15.07.2008 Sayı:26937 
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Çizelge 2.20 İLBANK A.Ş.’nin 2017 yılında öz kaynakları ile finansman sağladığı 

sektörler ve iş sayıları (Anonim 2018g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektör Yürütülen İş Sayısı Bitirilen İş Sayısı

İçmesuyu 181 58

Diğer Altyapı 823 418

Kanalizasyon 62 17

Belediye Yapıları 902 108

Katı Atık 8 2

Toplam 1976 603

İmar Planı 7 -

Harita 2 1

İçmesuyu Proje 3 2

Kanalizasyon Proje 7 2

İçmesuyu Sondaj 15 12

Jeoteknik 5 8

Yenilenebilir Enerji 17 -

CBS 14 10

Atıksu Arıtma-Deniz Deşarjı-Katı Atık 2 -

Üstyapı Proje 5 2

Toplam 77 37

İLBANK A.Ş. 2017 YILI ÖZKAYNAKLAR İLE FİNANSMAN SAĞLANAN SEKTÖRLER
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Çizelge 2.21 Ülkelerin yerel yönetim sistemleri  

ÜLKE ALMANYA 
AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ 
AVUSTURYA BELÇİKA BREZİLYA MEKSİKA 

YÖNETİM ŞEKLİ Federal Federal Federal Federal Federal Federal 

ORGANİZASYON 

YAPISI 

16 Eyalet (Lander) 

402 İlçe (Kreise) 

11 092 Belediye 

(Gemeinden) 

50 Eyalet 

3031 İl 

35 879 Belediye, Kasaba 

vb. 

9 Eyalet 

2100 Belediye 

3 Bölge 

3 Topluluk 

10 il 

589 Belediye 

1 Federal Bölge 

26 Eyalet 

5570 Belediye 

1 Federal Bölge 

31 Eyalet  

2457 Belediye 

YEREL YÖNETİM 

BİRİMLERİ 

*Eyalet (Lander) 

*İlçeler (Kreise) 

*İlçeden Bağımsız 

Belediyeler 

(Kreisfreistaedte) 

*Belediyeler (Gemeinden) 

*Eyalet (State) 

*İl (County) 

*Belediye (Municipality) 

*Kasaba Yönetimi (Town) 

*Özel amaçlı yönetimler 

(special-purpose 

governments) 

*Eyaletler 

*Belediyeler 

*İl (Provincies) 

*Belediye 

(Gemeenten) 

*Merkezi Yönetim 

*Eyaletler 

*Belediyeler 

*Municipios 

(Eyaletlerden 

bölünerek oluşan 

birim) 

YEREL YÖNETİM 

GELİRLERİ 

*Vergiler 

*Belediye Girişimleri 

*Borçlanma, Kredi 

*Transferler 

*Katılma payları, ücretler, 

harçlar 

*Vergiler 

*Belediye Girişimleri 

*Borçlanma 

*Transferler 

*Vergiler 

*Belediye 

Girişimleri 

*Borçlanma 

*Transferler 

*Vergiler,harçlar 

*Transferler 

*Hizmet gelirleri 

*Vergiler 

*Merkezi hükümetten 

alınan paylar 

*Harçlar- Katılım payları 

*Kira-Satış Gelirleri 

*Borçlanma 

*Vergiler 

*Hibe ve geri 

ödemeler 
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Çizelge 2.21 Ülkelerin yerel yönetim sistemleri (Devamı) 

ÜLKE DANİMARKA FRANSA HOLLANDA İNGİLTERE İSVEÇ İSPANYA 

YÖNETİM ŞEKLİ Üniter Üniter Üniter Üniter Üniter 
Üniter - Kısmen 

Federal 

ORGANİZASYON 

YAPISI 

5 Bölge  

98 belediye 

18 Bölge 

101 İl 

35 885 Belediye 

12 İl 

390 Belediye 

3 Devlet 

27 il ve Londra yönetimi 

389 ilçeler 

21 İl 

290 Belediye 

17 Özerk 

Topluluklar 

50 İl 

8119 Belediye 

YEREL YÖNETİM 

BİRİMLERİ 

*Bölgeler 

(regions) 

*Belediyeler 

(kommuner) 

*bölgeler 

*iller (départments) 

*Belediyeler 

(Komünler) 

*kamu iş birliği 

kuruluşları 

*Merkezi Yönetim 

*İller 

*Belediyeler 

*İl(county) yönetimleri 

*Bölge(district) yönetimleri 

*Köy(parish) yönetimleri 

*Büyük Londra yönetimi 

(Greater London Authority)  

*İller 

*Belediyeler 

*Bölgesel 

Yönetim (Özerk 

Topluluklar) 

*İl Yönetimi 

*Belediyeler 

YEREL YÖNETİM 

GELİRLERİ 

*Vergiler 

*Hibe ve geri 

ödemeler 

*Vergiler 

*Devlet Yardımları 

*Genel amaçlı hibe 

*Özel amaçlı hibe 

*Vergiler 

*Harçlar- Katılım 

payları 

*Borçlanma 

* Vergiler 

* Kira ve hizmetler 

* Transferler 

*Vergiler 

*Merkezi 

hükümetten 

alınan paylar 

*Harçlar- Katılım 

payları 

*Borçlanma 

*Vergiler 

*Harç ve 

Katılma Payı 

*Devlet 

yardımları 

*Borçlanma 
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Çizelge 2.21 Ülkelerin yerel yönetim sistemleri (Devamı) 

ÜLKE İTALYA JAPONYA MACARİSTAN NORVEÇ PORTEKİZ TÜRKİYE 

YÖNETİM ŞEKLİ Üniter Üniter Üniter Üniter Üniter Üniter 

ORGANİZASYON 

YAPISI 

20 Bölge 

107 İl 

8047 Belediye  

(14 Metropoliten 

kent dahil) 

47 Kaymakamlık 

1718 Belediye 

23 Tokyo’da mahalle yönetimi 

19 il 

3178 Belediye 

18 İller 

428 Belediye 

2 Özerk Bölge 

308 Belediye 

81 İl   

1397 Belediye (30 büyükşehir 

51 il belediye 519 büyükşehir 

ilçe belediye, 400 ilçe belediye, 

397 belde belediye) 

YEREL YÖNETİM 

BİRİMLERİ 

*Bölgeler 

*Metropoliten 

Kentler 

*İller 

*Belediyeler 

*Valilikler 

*Normal Yerel Yönetim 

Birimleri (Belediyeler) 

*Özel Yerel Yönetim 

Birimleri (özel bölge 

yönetimleri,  

taşınmaz yönetimleri, 

yerel yönetim birlikleri, 

yerel kalkınma ortaklıkları) 

*İller 

*Belediyeler 

*İl Konseyleri 

*Belediyeler 

*Özerk 

Bölgeler 

*Belediyeler 

*İl Özel İdareleri 

*Belediyeler 

YEREL YÖNETİM 

GELİRLERİ 

*vergiler 

*borçlanma 

*transferler 

*Vergiler 

*Merkezi hükümetten alınan 

paylar 

*Harçlar- Katılım payları 

*Borçlanma 

*Vergiler 

*Merkezi hükümetten 

alınan paylar 

*Harçlar- Katılım 

payları 

*Kira-Satış Gelirleri 

*Borçlanma 

*Vergiler 

*Merkezi hükümetten 

alınan paylar 

*Harçlar- Katılım 

payları 

*Kira-Satış Gelirleri 

*Borçlanma 

*Vergiler 

*Merkezi 

hükümetten 

alınan paylar 

*Harçlar- 

Katılım payları 

*Kira-Satış 

Gelirleri 

*Borçlanma 

*Vergiler 

*Harç ve Katılma Payı 

*Devlet yardımları 

*Kira ve Satış gelirleri 

*Borçlanma 
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Çizelge 2.22 Ülkelerin yerel yönetim bankaları 

ÜLKE 
YEREL YÖNETİM 

BANKASI 

KURUMUN 

YAPISI 

HİZMETLERDEN 

FAYDALANANLA

R 

KURUMUN 

GÖREVLERİ 

GELİR 

KAYNAKLARI 

KREDİ 

VERİLEN 

HİZMETLER 

KURUMUN 

DENETİMİ 

ALMANYA 
Tasarruf Bankaları  

(The Savings Banks) 
Kamu 

Yerel yönetimler, 

yerel ölçekli özel 

şirketler 

*Mevduat, tahvil gibi 

bankacılık işlemleri 

*Kredi vermek, 

*Teknik ve mali 

danışmanlık, 

*Sosyal ve Kültürel 

Faaliyetlere Destek 

*Yıllık kar 

*Tasarruf 

Sandıkları 

*Destekleme Fonu 

*Altyapı ve yatırım 

kredileri 

*Eğitim 

*Sosyal ve 

Kültürel faaliyetler 

*Spor faaliyetleri 

*Çevre Koruma 

Federal 

denetim 

AMERİKA 

BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ 

Kaliforniya Altyapı ve 

Ekonomik Kalkınma 

Bankası (IBank) gibi çeşitli 

Altyapı - Tahvil Bankaları 

Kamu 
Yerel yönetimler, 

işletmeler 

*Altyapı finansmanı 

için tahvil çıkarmak 

*gelir tahvilleri ihraç 

etme,  

*kamu altyapısı ve 

ekonomik genişleme 

projeleri için eyalet ve 

yerel yönetimlere kredi 

sağlama  

*küçük işletmelere 

yardımcı olacak kredi 

garantileri sağlama 

*Kamu Tahvilleri 

*Altyapı 

*Kanalizasyon 

*Arıtma Tesisleri 

*Enerji 

*Otopark 

Merkezi 

yönetim -

Eyalet yönetimi 

Rating Sistemi  

AVUSTURYA 

Tasarruf Bankaları (Erste 

Bank and Sparkassen) 

Kommunal Kredit (Austria’s 

Infrastructure Bank) 

Kamu+ özel 

banka + Personel 

Kamu+ 

Belediyeler 

Birliği 

Yerel yönetimler  + 

Özel Müşteriler 

*Kredi vermek, 

*Teknik ve mali 

danışmanlık, 

*Sosyal ve Kültürel 

Faaliyetlere Destek 

*Tasarruf bonoları 

*Altyapı 

*Kanalizasyon 

*Arıtma Tesisleri 

*Enerji 

*Otopark 

*Atık Yönetimi 

*Sosyal Altyapı 

*İletişim 

Teknolojileri 

  



 

 

 

6
2
 

Çizelge 2.22 Ülkelerin yerel yönetim bankaları (Devamı) 

ÜLKE 
YEREL YÖNETİM 

BANKASI 

KURUMUN 

YAPISI 

HİZMETLERDEN 

FAYDALANANLAR 

KURUMUN 

GÖREVLERİ 

GELİR 

KAYNAKLARI 

KREDİ VERİLEN 

HİZMETLER 

KURUMUN 

DENETİMİ 

BELÇİKA 

Belçika Belediyeler Kredi 

Bankası (Credit 

Communal de Belgique) 

dönüşerek Belfius Bank 

olmuştur. 

Kamu 
Yerel yönetimler + 

Özel Müşteriler 

*Kredi vermek, 

*Bankacılık 

*Sigortacılık 

*Özel mevduatlar 

*Tasarruf bonoları , 

*tahviller 

*Altyapı 

*Kanalizasyon 

*Cinsiyet Eşitliği 

*Enerji 

*İklim Değişikliği 

*Sürdürülebilir Şehirler 

*Sosyal Altyapı 

*İletişim Teknolojileri 

Maliye ve İçişleri 

Bakanlığı  

denetçileri 

BREZİLYA 

Ulusal Ekonomik ve 

Sosyal Kalkınma Bankası 

(Banco Nacional de 

Desenvolvimento 

Econômico e Social - 

BNDES)  

Kamu 
Yerel Yönetimler ve 

şirketler 

*Kredi vermek, 

*Teknik ve mali 

danışmanlık, 

*Sosyal ve Kültürel 

Faaliyetlere Destek 

*Yabancı krediler 

*tasarruflar 

*mevduatlar 

*hazine 

*büyük ölçekli sanayi ve 

altyapı çalışmaları 

*tarım, ticaret ve hizmet 

sektörünün yanı sıra küçük 

ve orta ölçekli özel sektör 

yatırımları 

*eğitim ve sağlık 

*toplu taşıma  

*sosyal kültürel faaliyetler 

Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 

MEKSİKA 

Bayındırlık İşleri ve 

Hizmetleri Ulusal Bankası 

(Banco Nacional de Obras 

y Servicias Publicas-

BANOBRAS)  

Kamu  Yerel yönetimler 

*Yerel yönetimlere 

finansman temini 

*Danışmanlık ve 

Teknik Hizmet 

*Kaynak Transfer 

*Kredi garantörlüğü 

*Yabancı krediler 

*tasarruflar 

*mevduatlar 

*hazine 

*Konut geliştirme 

*Kentsel Altyapı ve 

Ulaşım 

*Teknik yardım 

*Yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi 

Merkezi Yönetim 
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Çizelge 2.22 Ülkelerin yerel yönetim bankaları (Devamı) 

ÜLKE 

YEREL 

YÖNETİM 

BANKASI 

KURUMUN 

YAPISI 

HİZMETLERDEN 

FAYDALANANLAR 
KURUMUN GÖREVLERİ 

GELİR 

KAYNAKLARI 

KREDİ VERİLEN 

HİZMETLER 

KURUMUN 

DENETİMİ 

DANİMARKA 

Danimarka Belediye 

Bankası 

(KommuneCredit) 

Kamu 

Yerel yönetimler ve 

onların garantörlüğünde 

diğer kuruluşlar 

 

*Yerel yönetimlere finansman 

temini 

*Danışmanlık ve Teknik Hizmet 

*Kredi garantörlüğü 

*Yabancı krediler 

*Öz kaynaklar 

*Tahvil 

*bono 

*okul, yaşlı bakımı, 

kreşler ve gençler 

için bakım tesisleri 

*istihdam önlemler 

oluşturma, *yollar 

*çevre, kültür, sanat 

ve koruyucu sağlık 

hizmetleri, 

*enerji yatırımları 

*kentleşme 

*konutlar 

*altyapı 

İç işleri 

Bakanlığı 

tarafından 

FRANSA 

Fransa Yerel Kredi 

Şirketi (Credit Local 

de France-CLF)  

Dexia Credit Local 

olmuştur. 

Fransa + Belçika  

+ Personel 

Yerel yönetimler, 

yatırımcılar  

*Kredi vermek, 

*Teknik ve mali danışmanlık, 

*Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere 

Destek 

*Merkezi hükümet 

*Tahvil 

*hisse senetleri 

*taşınmaz yapımı ve 

yönetimi, 

*altyapı proje 

danışmanlığı  

*kent planlaması 

- 

HOLLANDA 

Hollanda Belediye 

Bankası (Bank 

Nederlandse 

Gemeenten-BNG) 

Merkezi 

Yönetim+ yerel 

yönetimler+ su 

kurulları  

Yerel yönetimler, şirketler, 

vakıflar 

*Kredi vermek, 

*Teknik ve mali danışmanlık, 

*Garantörlük 

*Yerel yönetim 

*merkezi hükümet 

*Toplu konut 

*sağlık ve eğitim 

*proje finansmanı 

*enerji 

*su 

*Telekom 

*ulaştırma 

*lojistik ve çevre 

yatırımları  

İl idaresi 

kredi alıp 

almayacağını 

onaylıyor. 
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Çizelge 2.22 Ülkelerin yerel yönetim bankaları (Devamı) 

ÜLKE 
YEREL YÖNETİM 

BANKASI 

KURUMUN 

YAPISI 

HİZMETLERDEN 

FAYDALANANLAR 

KURUMUN 

GÖREVLERİ 

GELİR 

KAYNAKLARI 

KREDİ VERİLEN 

HİZMETLER 

KURUMUN 

DENETİMİ 

İNGİLTERE 

Bayındırlık İşleri Kredi 

Kurulu (Public Works 

Loan Board)  

Bağımsız Kamu 

Kuruluşu 

(Parlamentoya 

Sorumlu) 

Yerel yönetimler 
*Mali danışmanlık ve 

Kredi verme 

*Kamu 

Tahvilleri 

*Eğitim 

*Atık toplama 

*ulaşım 

*planlama 

*Konut 

*İtfaiye 

Parlamento 

Denetimi  

(Kota sınırı) 

İSVEÇ 

İsveç Belediye Kredi 

Şirketi - Kommuninvest 

Bankası 

Yerel 

yönetimler 
Yerel yönetimler ve şirketler 

*Danışmanlık 

*eğitim 

*kredi verme 

*Fonlar 

*Altyapı 

*Kanalizasyon 

*Arıtma Tesisleri 

*Enerji 

*Otopark 

*Atık Yönetimi 

*Sosyal Altyapı 

*İletişim Teknolojileri 

Yerel yönetimler 

İSPANYA 

Yerel Kredi Enstitüsü 

(Instituto de Credito 

Oficial-ICO)  

Kamu 
Yerel Yönetimler ve 

şirketler 

*Kredi vermek, 

*Teknik ve mali 

danışmanlık 

*Hazine 

kaynaklı  

*Fonlar 

*Kamu hizmetleri 

*kentleşme  

*Sosyal ve kültürel 

tesisler 

Merkezi 

Yönetim 



 

 

 

6
5
 

Çizelge 2.22 Ülkelerin yerel yönetim bankaları (Devamı) 

ÜLKE YEREL YÖNETİM BANKASI 
KURUMUN 

YAPISI 

HİZMETLERDEN 

FAYDALANANLAR 

KURUMUN 

GÖREVLERİ 

GELİR 

KAYNAKLARI 

KREDİ 

VERİLEN 

HİZMETLER 

KURUMUN 

DENETİMİ 

İTALYA 

Mevduat ve Kredi Bankası (Cassa depositi 

e prestiti -CDP) 

Bayındırlık İşleri Kredi Konsorsiyumu 

(Consorzio di credito per le opere 

pubbliche–CREDİOP)   -- Dexia Crediop 

olmuştur. 

Kamu + Özerk 

Yerel yönetimler, Toplu 

konut kuruluşları, 

şirketler 

*mevduat 

toplamak,  

*kredi vermek,  

*hazineye borç 

vermek, 

*fon yönetmek 

*Gönüllü 

tasarruflar 

*zorunlu mevduat 

*sermaye yatırım 

gelirleri 

*fonlar 

*arazi geliştirme 

*ulaşım 

*altyapı 

*toplu konutlar 

  

JAPONYA 

Japonya Belediyeler Finans Kurumu 

(Japan Finance Organization for 

Municipalities-JFM) 

Kamu Yerel yönetimler 

*Fon toplamak 

*kredi vermek, 

*yerel 

yönetimlere 

garanti veriir 

*Fonlar 

*hazine garantisi 

*arazi geliştirme 

*ulaşım 

*konut 

*altyapı 

İç işleri 

Bakanlığı 

tarafından ve 

Valilikler 

tarafından 

kredi onayı 

MACARİSTAN 

Ulusal Tasarruf ve Ticaret Bankası (The 

National Savings and Commercial Bank) 

nın birimleri ayrılmış ve OTP Real Estate 

-Országos Takarék Pénztár (National 

Savings Bank) olmuştur. 

Kamu 
Yerel yönetimler, özel 

sektör 

*Bankacılık 

işlemleri 

*özel sermaye  

*varlık yönetimi 

*Özel mevduatlar 

*Tasarruf bonoları  

*tahviller 

*hazine 

*arazi geliştirme 

*ulaşım 

*altyapı 

*toplu konutlar 
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Çizelge 2.22 Ülkelerin yerel yönetim bankaları (Devamı) 

ÜLKE 
YEREL YÖNETİM 

BANKASI 

KURUMUN 

YAPISI 

HİZMETLERDEN 

FAYDALANANLAR 

KURUMUN 

GÖREVLERİ 

GELİR 

KAYNAKLAR

I 

KREDİ VERİLEN 

HİZMETLER 

KURUMUN 

DENETİMİ 

NORVEÇ 

Norveç Belediye Bankası 

(Kommunalbanken Norway 

/KBN) 

Kamu Yerel Yönetimler 

*Fon toplamak 

*kredi vermek, 

*yerel yönetimlere 

garanti veriir 

*mevduatlar, 

*Tasarruf 

bonoları 

*tahviller, 

*fonlar, 

*yabancı 

krediler 

*okullar 

*sağlık ve bakım 

tesisleri 

* su ve atık su 

projeleri finanse 

etmek 

* iklim değişikliğinin 

etkilerini önlemek  

Merkezi yönetim 

PORTEKİZ 
Portekiz Mevduat Bankası 

(Caixa Geral De Depositos) 
Kamu 

Yerel yönetimler, özel 

sektör 

*Kredi vermek 

*Bankacılık işlemleri 

*Zorunlu 

mevduat 

*özel tasarruflar 

*Kamu hizmetleri 

*kentleşme  

*Sosyal ve kültürel 

tesisler 

*Konut, tarım, 

balıkçılık 

Merkezi yönetim 

TÜRKİYE 
İller Bankası Anonim 

Şirketi 
Kamu Yerel yönetimler 

*Yerel yönetimlere 

finansman temini 

*Danışmanlık ve Teknik 

Hizmet 

*Proje Geliştirme 

*Kaynak Transfer 

*Proje Yürütme 

*Yıllık karın 

%30 u 

*Belediye ve il 

özel idarelerine 

genel bütçe 

vergi 

gelirlerinden pay 

verilmesinde 

kaynak 

transferinde 

aylık %2 

*diğer 

mevzuatların 

bankaya 

transferini 

gerektirdiği 

yardım ve 

bağışlar 

*kanalizasyon, 

*içm esuyu, 

*raylı ulaşım sistemi, 

*yol yapımı, 

*kavşak düzenlemesi, 

*alt-üst geçit, 

*yenilenebilir enerji, 

*kent bilgi sistemi 

*kentsel dönüşüm  

*kaynak geliştirme 

Merkezi yönetim 
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3. TÜRKİYE’DE KAMU ARAZİLERİ VE KAMU ARAZİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

İstihdamın artırılması, üretimin geliştirilmesi ve bunun Türkiye’nin tüm bölgelerinde 

dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi için yeni yatırımlar teşvik edilmektedir. Bu 

yatırımların gerçekleştirilmesinde en önemli unsurlardan biri yer tahsisinin 

sağlanmasıdır. Yapılacak yatırımlar için en uygun yerin tahsisini gerçekleştirmek 

ekonomik gelişme sürecinde hızlandırıcı bir etki yaratacaktır. Bunun için öncelikle var 

olan kamu taşınmazlarının envanterinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmış olması 

gerekmektedir. Envanter oluşturma aşamasında kurumlar arası bütünleşmiş bir sistemin 

kurgulanması işleyiş için zorunluluktur (Aliefendioğlu 2016). Kamu arazileri etkin ve 

verimli kullanılması gereken kaynaklardır ve bu arazilerin değerlendirilme aşamaları 

ekonomik gelişme süreci için oldukça önemlidir. 

Türkiye’de 2017 yılında devlete ait olan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında toplam 

263.620.966.376 m2 yüzölçümüne sahip alan bulunmaktadır (Anonim 2018a). Sahip 

olunan bu taşınmazların iyi bir şekilde yönetilmesi, kaynakların optimum şekilde 

kullanılması, yatırımların teşvik edilerek yer tahsisi sağlanması ekonomik kalkınmanın 

sağlanmasına destek olacaktır (Aliefendioğlu ve Aksu 2017). Birçok kurumun kendi 

bünyesinde yaptığı yatırım ve kaynak geliştirme çalışmalarını elde bulunan bu alanlara 

odaklayarak yapması süreci hızlandırarak yer arayışına son verecektir. Yerel yönetimlerin 

sahip oldukları taşınmazları bu sisteme entegre etmesi aynı süreci yürüten diğer 

kurumlarla birlikte çalışması kaynak geliştirme proje sürecini hızlandıracaktır. 

Türkiye’de 2017 yılında devlete ait olan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında toplam 

263.620.966.376 m2 yüzölçümüne sahip alan bulunmaktadır (Anonim 2018a). Sahip 

olunan bu taşınmazların iyi bir şekilde yönetilmesi, kaynakların optimum şekilde 

kullanılması, yatırımların teşvik edilerek yer tahsisi sağlanması ekonomik kalkınmanın 

sağlanmasına destek olacaktır (Aliefendioğlu ve Aksu 2017). Birçok kurumun kendi 

bünyesinde yaptığı yatırım ve kaynak geliştirme çalışmalarını elde bulunan bu alanlara 

odaklayarak yapması süreci hızlandıracak yer arayışına son verecektir. Yerel 



 

68 

 

yönetimlerin sahip oldukları taşınmazları bu sisteme entegre etmesi aynı süreci yürüten 

diğer kurumlarla birlikte çalışması kaynak geliştirme proje sürecini hızlandıracaktır. 

3.1 Kamu Arazileri Tanımı ve Kapsamı  

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu12‘nda arazi “sınırları hukuki ve geometrik yöntemlerle 

belirlenmiş yeryüzü parçası” şeklinde tanımlanmaktadır. Araziler, tapu kütüğünde ayrı 

sayfaya kaydedilmiş bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız 

bölümler Türk Medeni Kanunu’nda taşınmaz/gayrimenkul sayılmaktadır (Akipek Öcal 

2017). Kamu mallarının tam olarak tanımı bulunmamakla birlikte eskiden beri ya da 

doğaları gereği kamu tarafından ortak kullanılabilen, bir kamu hizmetine tahsis edilen 

gayrimenkulleri kapsamaktadır (Aliefendioğlu 2016). 

Çizelge 3.1 Kamu malları şeması (Tanrıvermiş vd. 2017) 

 

Kamu malları; hizmet, orta ve sahipsiz malları kapsayan kamusal mallar ve hazinenin 

(devletin) özel mallarından oluşmaktadır (Aliefendioğlu 2016). Hizmet malları direkt 

kamu hizmeti adına tahsis edilmiş olan mallardır. Orta malları ise tahsis sonucunda 

kamunun ortak kullanımına açılan mallardır. Sahipsiz mallarda ise tahsis işlemi 

gerekmeksizin sahip olduğu doğal niteliklere göre kamunun ortak kullanımında olan 

mallardır (Tanrıvermiş vd. 2017). Devletin özel malı olan hizmet malları orta mallarından 

farklı olarak tahsis sonucunda dolaylı kullanım söz konusudur. Diğer kamu mallarında 

satılmaları ve haczedilmeleri mümkün değilken hizmet malları da tahsisi kaldırılmadığı 

sürece satılıp, haczedilemezler (Aliefendioğlu 2016). Bunların dışında kamulaştırılan 

alanlara bakacak olursak ilk aşamada hazine malı haline gelip daha sonra bir kurum 

tarafından gerçekleştirildiğinde orta malı veya hizmet malı şeklinde kuruma tahsis 

                                                 
12 T.C. Resmi Gazetesi Tarih: 08.12.2001 Sayı:24607 

Devletin Özel Malları

(Hazine Malları)
Dar Anlamda Kamu Malı

Hizmet Malları

Orta Malları

Sahipsiz Mallar

Kamu malı
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edilmesi söz konusudur. Nadir de olsa kamulaştırılma aşamasında tahsis işlemi belirtilip 

daha sonra kamulaştırıldığı da görülmektedir (Tanrıvermiş vd. 2017). 

3.1.1 Kamu arazilerinin yönetimi ve sınıflandırılması 

Hızlı nüfus artışı ile birlikte yeni yaşam alanları oluştururken doğal kaynakların 

sürdürülebilir olarak kullanılması, kültürel varlıkların bozulmasının önüne geçilmesi 

gerekmektedir.  Yeni nüfusun ihtiyacı olan arazi, arsa, bina gibi varlıkları karşılarken en 

etkin ve verimli şekilde olması önemli olup iyi bir gayrimenkul yönetimi gerekmektedir. 

Gayrimenkul yönetimi arazi yönetiminin yanı sıra tesis ve kaynak yönetimini de 

kapsamaktadır. Türkiye’de yapılan çalışmalara baktığımızda tesis ve kaynak yönetiminin 

geri planda kaldığı daha çok arazi yönetimi üzerinde çalışmaların yapıldığı görülmektedir 

(Tanrıvermiş vd. 2017). 

Gelişmekte olan ülkelerde ekonomiyi geliştirmek amacıyla kullanılan arazilerin yönetimi 

birçok kurum ve kuruluş tarafından farklı amaçlarla gerçekleşmektedir. Çizelge 3.2’de 

görüldüğü gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası Anonim Şirketi, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı gibi kurumlar gayrimenkul geliştirme çalışmalarını yürütmektedir. 

Kurumların görevlerine bakıldığında sahip olunan kaynakların korunması gerekliliği 

hayati önem taşımaktadır. Birçok kurumun bu alanda farklı amaçlarla yetkili olması 

koordinasyon sorunlarına neden olmakta güçlü bir gayrimenkul yönetiminin 

gerçekleşmesini engellemektedir (Tanrıvermiş vd 2017). 
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Çizelge 3.2 Taşınmaz yönetiminden sorumlu kurum ve kuruluşlar (Tanrıvermiş vd. 2017 

çalışmasına İLBANK A.Ş. eklenerek güncellenmiştir.) 

 

 

 

 

 

 

Kurumlar
Gayrimenkul Piyasaları Yönünden Kurumun 

Sorumluluk Alanları 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Organize sanayi, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde

yetkili olan bu kurum yer seçiminin yapılmasından yapılaşma

ve işleyişin sağlanmasına kadar faaliyet alanı bulunmaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Şehirleşmenin yanı sıra çevreyi de dikkate alarak çalışmalar

yapmaya, mevzuat oluşturmaya ve uygulamaya yetkilidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İller Bankası Anonim Şirketi

Yerel yönetimlere kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi

amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve

geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik

destek vermek yoluyla sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda

bulunmak görevleri arasındadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Gayrimenkul alım-satım işlemleri gerçekleştirmek, projeler

üretmek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Hazine arsa, arazi ve taşınmazlarının üzerinde sınırlı ayni hak

tesisi, doğrudan satışı gibi iş ve işlemleri yürütmekte görevlidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma 

alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer 

alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek 

ve bu alanların sınırlarını tescil etmek, Tabiat varlıkları ve doğal 

sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, 

onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu 

alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve 

yönetilmesini sağlamak,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Proje geliştirerek konut, altyapı, sosyal donatı ihtiyaçlarını 

karşılamak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların 

uygulanmasında gerekli yer teminini sağlamak ve işleyişin 

gerçekleşmesine kadar çalışmalarını sürdürmek

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel 

Müdürlüğü (BOTAŞ)

Liman hizmetlerini gerçekleştirmek, petrol ve doğal gaz boru 

hatları,doğalgaz ve LNG depolama çalışmaları, kompresör 

istasyonlarıyla ilgili projelendirme, mühendislik, arazi etüt, 

kamulaştırma ve yapım işlerini gerçekleştirmek,
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Çizelge 3.2 Taşınmaz yönetiminden sorumlu kurum ve kuruluşlar (Devamı)  

 

Devlete yani hazineye ait tüm taşınmazların kaydı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu 13  kapsamında çıkarılan 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname14de belirtildiği üzere Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü (MİLE) tarafından yapılmaktadır. Bu kanun hükmünde kararnameye 

                                                 
13 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih:24.12.2003 Sayı:25326 
14 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih:14.12.1983 Sayı:18251 

 

Kurumlar
Gayrimenkul Piyasaları Yönünden Kurumun 

Sorumluluk Alanları

Tarım ve Orman Bakanlığı

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğü

Toprağın korunması, çölleşme ve erozyonla mücadele edilmesi, 

çığ, heyelan ve sel kontrolü faaliyetleriyle ilgili politika ve 

stratejiler belirlemek, tabii kaynakların geliştirilmesi,  ilgili 

kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon 

sağlanmak,

Tarım ve Orman Bakanlığı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma 

alanları ve sulak alanların tespiti, tescilli olanların korunması ve 

yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Tarım ve Orman Bakanlığı

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Kıyı suları da dahil edilerek su kaynaklarının ve çevresinin 

korunması geliştirilmesini sağlamak, yönetim planlarını 

hazırlamak ve hazırlatmanın yanı sıra mevzuat çalışmaları 

yapmak

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Arazi toplulaştırma çalışmalarını gerçekleştirmek,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve sebep olduğu 

zararları önlemek amacıyla mevzuatın öngördüğü görevleri 

yapmak,

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Madenleri değerlendirmek ve fizibilite çalışmaları yaparak 

işlenmesini sağlamak, Bor tuzlarını, toryum ve uranyum 

madenlerini aramak, fizibilite ve projeler yapmak, yaptırmak,

Ulaştırma Bakanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Otoyol, Devlet ve İl yollarını analiz ederek yol ve köprüleri 

inşa ve ıslah etmek, onarmak ve emniyetle kullanmalarını 

sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak

Ulaştırma Bakanlığı

Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Demiryolunun kapsadığı zemin, balast, travers ve ray ile 

elektrifikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme tesisleri ve 

birlikte çalışan sanat yapısı, tesis, gar ve istasyonları, lojistik 

ve yük merkezleri ve bunların eklentileri ile iltisak hatlarını 

yapmak veya yaptırmak,

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılan korunması 

gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tahsis, 

restorasyon, restitüsyonlarıyla ilgili ihale ve kontrollük işlerini 

yapmak veya yaptırmak, korunmasını sağlamanın yanı sıra 

gerekli olan taşınmazların teminini sağlamak ya da mevcut 

taşınmazların kiralama vb. yöntemler ile taşınmaz yönetimi 

görevleri arasındadır.
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göre Milli Emlak Genel Müdürlüğü edinim, yönetim ve elden çıkarma başlıkları altında 

iş ve işlemlerine devam etmektedir. Edinim işlemleri satın alma, trampa, arsa/kat karşılığı 

inşaat, kamulaştırma, teferruğ ve tefevvüz, hazineye mal intikali ve finansal kirama 

şeklinde yapılırken yönetim işlemleri; tahsis, öz izin, kira, ecrimisil, kullanma izni ve 

irtifak hakkı, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kamu konutlarının yönetilmesi, taşınmaz 

geliştirme işlemleri, mülkiyet işlemleri ve değerleme işlemlerini kapsamaktadır. Elden 

çıkarma işlemleri satış, terk, bedelsiz devir, imar, tarım arazileri işlemleri, 2/B işlemleri 

şeklinde gerçekleşmektedir (Aliefendioğlu ve Aksu 2017). 

Devlet mallarının kaydının tutulması ve yönetilmesi Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

(MİLE)’nün görevidir. MİLE’nin kayıtları incelendiğinde taşınmazları tiplerine göre 

tescilli, devletin hüküm ve tasarrufunda ve hazine ile ilişkili olarak; taşınmazları 

cinslerine göre orman, arazi, tarla, orta malları, arsa, bağ-bahçe, su ve su ürünü alanları, 

bina, maden ve ocak alanları, tarihi ve kültürel alanlar, kıyı dolgu alanları, boşluk ve diğer 

olarak ayırmış ve kaydetmiştir (Anonim 2018a).  

3.1.2 Kamu arazileri stoku 

Kamu taşınmazları tescil edilmiş, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan ve hazine ile 

ilişkili taşınmazlar olarak üç tipe ayrılarak incelenmiştir (Çizelge 3.3).  

Çizelge 3.3 Hazine taşınmazlarının tiplere göre dağılımı (Anonim 2018a) 

Taşınmazın Tipi Adedi Yüzölçümü (m2) 

Tescilli 3.896.126 252.940.312.745 

Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında 116.142 10.680.653.631 

Hazine ile İlişkili 99.535 6.423.380.727 

Toplam 4.111.803 270.044.347.103 

Hazine’nin özel mülkiyetinde olan tescilli taşınmazlar bu sınıflandırmanın yaklaşık % 

95’ini kapsamaktadır Çizelge 3.3). Hazine mülkiyetine halen geçmemiş olan, fakat 

devletin hüküm ve tasarrufuna Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili kanunlar ile geçme 
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hakkı olan taşınmazlar ve hazine ile bağı olabilecek nitelikte taşınmazlar ise % 5’lik kısmı 

oluşturmaktadır. 

Çizelge 3.4 Hazine taşınmazlarının cinslere göre dağılımı (Anonim 2018a) 

Taşınmaz Cins Adı Adedi Yüzölçümü (m2) 

Orman 467.307 194.764.579.191 

Arazi 975.969 31.845.502.712 

Tarla 1.375.679 17.273.240.382 

Orta Malları 90.245 4.582.231.135 

Arsa 478.902 1.710.219.886 

Bağ-Bahçe 246.990 874.160.927 

Bina 194.036 672.752.103 

Su ve Su Ürünü Alanları 52.814 531.503.647 

Maden ve Ocak Alanları 1.213 113.196.939 

Tarihi ve Kültürel Alanlar 4.118 93.351.378 

Kıyı ve Dolgu Alanları 609 5.571.380 

Boşluk 1.984 5.530.258 

Diğer 6.260 468.472.807 

Toplam 3.896.126 252.940.312.745 

Hazine taşınmazlarının cinslere göre dağılımını içeren Çizelge 3.4’e bakıldığında % 77 

oranında orman alanı ve % 12,59 oranında arazinin olduğu görülmektedir. 

Değerlendirilebilecek ve iyi bir yönetimle kullanılabilecek arazi, arsalara bakıldığında 

yaklaşık 33.555.722.598 m2‘lik alanın kullanılabileceği görülmektedir.  
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Çizelge 3.5 Hazine adına tescilli taşınmazlarının iller bazında dağılımı (Anonim 2018a) 

 

Çizelge 3.5’de illere göre hazine adına tescilli taşınmazlar listelenmiştir. Bu listeye göre 

Türkiye’nin 81 ilinde toplam 261.487.753.342 m2 yüzölçümüne sahip hazine taşınmazı 

bulunmaktadır. 

Çalışmada İLBANK A.Ş.’nin ve yerel yönetimlerin gayrimenkul envanterleri üzerine 

odaklanıldığından bu kurumların gayrimenkul stokları incelenmiştir. 3.1.3 ve 3.1.4 

numaralı başlıklarda detaylandırılmıştır. 

No İller Taşınmaz Adedi Taşınmaz Yüzölçümü (M2) No İller Taşınmaz Adedi Taşınmaz Yüzölçümü (M2) 

1 Adana 75.583 6.815.158.624 42 Kahramanmaraş 90.237 7.345.976.977

2 Adıyaman 44.149 3.154.135.880 43 Karabük 31.127 3.031.334.961

3 Afyonkarahisar 69.160 3.817.783.947 44 Karaman 36.955 3.323.745.338

4 Ağrı 27.454 705.840.748 45 Kars 54.529 1.833.505.753

5 Aksaray 36.616 791.672.511 46 Kastamonu 58.285 11.262.705.930

6 Amasya 22.060 1.816.428.349 47 Kayseri 88.130 3.645.867.693

7 Ankara 111.232 6.288.106.778 48 Kırıkkale 24.069 620.318.016

8 Antalya 165.157 9.292.494.904 49 Kırklareli 40.872 2.961.988.769

9 Ardahan 16.409 772.323.533 50 Kırşehir 27.406 751.337.659

10 Artvin 25.087 4.621.024.941 51 Kilis 4.631 193.478.365

11 Aydın 34.994 1.613.195.265 52 Kocaeli* 41.260 1.229.439.508

12 Balıkesir 114.826 7.737.135.999 53 Konya 151.567 9.584.983.736

13 Bartın 15.015 1.117.978.361 54 Kütahya 68.365 6.155.497.755

14 Batman 2.156.265.344 4.938.000.000 55 Malatya 49.088 3.559.963.816

15 Bayburt 9.257 661.912.858 56 Manisa 49.536 4.187.561.696

16 Bilecik 23.999 2.002.526.947 57 Mardin 30.859 2.842.430.636

17 Bingöl 29.480 2.796.970.030 58 Mersin 132.687 6.641.638.175

18 Bitlis 19.316 1.668.219.199 59 Muğla 108.364 4.650.120.951

19 Bolu 27.467 3.491.552.035 60 Muş 32.935 896.331.175

20 Burdur 32.463 2.641.007.570 61 Nevşehir 38.192 528.352.256

21 Bursa 65.865 3.405.653.485 62 Niğde 28.937 1.851.245.596

22 Çanakkale 44.525 3.748.116.517 63 Ordu 48.840 2.085.238.012

23 Çankırı 26.160 2.602.234.914 64 Osmaniye 20.475 1.275.028.089

24 Çorum 58.379 4.504.582.174 65 Rize 8.968 1.249.175.905

25 Denizli 53.873 3.813.098.655 66 Sakarya 67.208 1.748.803.338

26 Diyarbakır 43.082 3.550.255.915 67 Samsun 118.508 3.683.950.749

27 Düzce 28.809 998.729.934 68 Siirt 14.222 2.780.254.115

28 Edirne 26.880 705.643.572 69 Sinop 32.050 3.005.565.542

29 Elazığ 45.364 3.910.710.439 70 Sivas 124.135 10.712.470.526

30 Erzincan 39.901 3.384.348.976 71 Şanlıurfa 53.583 3.176.739.228

31 Erzurum 77.356 5.352.666.413 72 Şırnak 10.529 2.000.721.904

32 Eskişehir 44.767 2.671.155.463 73 Tekirdağ 23.147 669.985.157

33 Gaziantep 27.746 1.135.761.332 74 Tokat 60.915 5.899.417.726

34 Giresun 30.562 3.018.563.590 75 Trabzon 23.017 1.553.623.202

35 Gümüşhane 27.980 3.202.329.214 76 Tunceli 16.222 2.066.596.169

36 Hakkari 1.627.294.063 7.393.000.000 77 Uşak 27.051 1.728.488.539

37 Hatay 33.803 1.017.488.097 78 Van 57.746 2.107.063.646

38 Iğdır 24.050 937.982.741 79 Yalova 11.144 212.038.036

39 Isparta 24.025 3.583.793.817 80 Yozgat 57.938 3.761.858.101

40 İstanbul 137.170 2.394.605.485 81 Zonguldak 45.975 1.736.001.748

41 İzmir 97.483 4.862.719.637 261.487.753.342TOPLAM
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3.1.3 İLBANK A.Ş. gayrimenkulleri stoku 

6107 sayılı İller Bankası Kanunu15 ve İller Bankası Anonim Şirketi Ana sözleşmesinde 

yer alan hükümlere göre Banka, mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, 

Banka’ya, gerçek/tüzel şahıslara ait olan arsalar üzerinde proje geliştirmekte, gerekli 

durumlarda imar iyileştirmesi yapmakta daha sonra ise alım, satım, kiralama, trampa 

işlemlerinde bulunmaktadır (Bolaç 2018). Banka’nın bu faaliyetleri ve yaptığı 

çalışmaların detayı 4. bölümde yer almaktadır. İLBANK A.Ş.’nin sahip olduğu arazi 

stoku illere göre ayrılmıştır ve aşağıdaki gibidir. 

Çizelge 3.6 İLBANK A.Ş. gayrimenkul stoku  

BULUNDUĞU İL GAYRİMENKUL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) 

Adana 15.835,00 

Ankara 1.049.117,50 

Antalya 36.067,36 

Aydın 86.017,00 

Bursa 2.093,24 

Diyarbakır 1.606,00 

Eskişehir 13.072,90 

Elazığ 10.064,00 

Erzurum 20.844,76 

Gaziantep 20.819,50 

İstanbul 209.078,35 

İzmir 317.246,03 

Kastamonu 36.832,53 

Kayseri 12.105,80 

Konya 23.555,00 

Muğla 42.982,38 

Samsun 36.609,13 

Sivas 49.486,00 

Trabzon 48.894,69 

Van 21.520,59 

TOPLAM 2.053.847,76 

3.1.4 Belediyelerin gayrimenkulleri stoku 

2018 yılı Sayıştay Denetim Raporları incelendiğinde belediye taşınmaz envanterleri ile 

ilgili şu ibarelerle karşılaşılmaktadır: 

                                                 
15 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih:08.02.2011 Sayı:27840 
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“Belediye adına tapuda kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin değer tespitlerinin Yönetmeliğe 

uygun olarak yapıldığı görülmüş ancak ilgili muhasebe hesaplarına taşınmazların 

tamamının kaydının yapılmadığı tespit edilmiştir.” (Anonim 2018b). “Belediyeye ait 

taşınmazlara ilişkin olarak fiili envanter çalışmalarının tamamlanmamış olması, 

nedeniyle belediyenin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan 

taşınmazların tamamının muhasebe kaydında yer alıp almadığı tespit edilememektedir.” 

(Anonim 2018c). “Belediyeye ait taşınmazların kayıt işlemlerinin yapılmasında, Kamu 

İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulmadığı 

görülmüştür.” (Anonim 2018d). “Belediye adına tapuda kayıtlı olan taşınmazların değer 

tespitinin yapılmadığı ve ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmediği görülmüştür.” 

(Anonim 2018e). 

Rapora göre belediyelerde taşınmaz envanterlerinin oluşturulması yönünde yapılan 

çalışmalar tamamlanmamıştır. Çalışmanın tamamlandığı belediyelerde ise yönetmeliğe 

uyulmadığı görülmektedir. Birçok belediyede de tapuda belediye adına kayıtlı olan 

taşınmazların değerleri tespit edilmediği görülmektedir. Belediyelerin bir kısmında ise 

kayıtlar ile mevcut durum uyuşmamaktadır. Öncelikli yapılması gereken işlerden biri de 

belediye taşınmaz envanterlerinin kaydının tam ve doğru bir şekilde yapılması ve 

muhasebe kayıtlarına işlenmesidir. 

3.2 Arazi Geliştirme Kavramı ve Süreci 

Arazi geliştirme kavramını kapsayan gayrimenkul geliştirme süreci; “arazi geliştirmeden 

bina yapımına, pazarlamasına, işletilmesine ve yönetimine ilişkin değişik eylemleri 

kapsayan çok yönlü bir iş alanı” şeklinde Peiser ve Frej tarafından tanımlanmıştır 

(Bostancı ve Demir 2008). 

Gayrimenkul geliştirme mülk sahibinin yanı sıra kullanıcının da isteklerini, ihtiyaçlarını 

karşılamalıdır. Bunun için birçok bileşenin bir araya gelip süreci ortak yönetmeleri 

gerekmektedir. Temel bileşen olan arazinin dışında sermaye ve girişimci yaklaşımı da 

önemlidir (Topal 2019). 
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Arazinin gelişim süreci incelendiğinde ilk olarak imar planı yapılmaya hazır ham arazi 

olarak görülmektedir.  İmar planı hazırlandığında bu arazi artık gelişmiş bir arazi olarak 

tanımlanmakta altyapısı tamamlandığında ise üzerinde proje geliştirilebilecek hale gelen 

olgun arazi olmaktadır. Bu süreç aynı zamanda arazinin arsaya dönüşme sürecidir (Şekil 

3.1). 

 

Şekil 3.1 Arazi gelişim süreci (Ülger ve Eray 2003) 

Belirtilen aşamaların her birinde arazinin değeri değişmektedir. Arazi gelişim süreci 

başından sonuna kadar mutlak bir değer artışı göstermektedir. Bu nedenle doğru 

analizlerin ve planların yapılması sürdürülebilir kentler için önem taşımaktadır. Taşınmaz 

geliştirme projeleri üç temel üzerinde gerçekleşmektedir. Bunlar; arazi, sermaye ve proje 

düşüncesidir (Şekil 3.2). Taşınmaz geliştirme projelerinin kapsamı arsa, alışveriş 

merkezi, turizm ve eğlence tesisleri, fabrika, otel, konut, ofis, sanayi yapıları gibi birçok 

fonksiyonu kapsayabilir (Bostancı ve Demir 2008). 
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Şekil 3.2 Taşınmaz geliştirmenin temelleri (Bone-Winkel 1994 çalışmasından aktaran 

Bostancı ve Demir 2008) 

Taşınmaz geliştirme projelerinin ana süreçleri uygulanabilirlik analizleri kapsamında; 

pazar, ekonomi ve yasal durumların incelenmesi, pazar koşullarına uygun olarak 

pazarlama yapılması, satış politikalarının belirlenmesi, finansman kaynaklarının 

kullanımının hedeflere uygun olarak belirlenmesi, tasarım ve yapım süreci, tamamlanan 

taşınmaz geliştirme çalışmasının işletilmesi ve yönetilmesi ile özetlenmektedir (Bostancı 

ve Demir 2008). Bu süreçte arazinin temini kadar yatırımcının bulunması da önemlidir. 

Arazi geliştirme sürecinde beş yatırımcı tipi ile karşılaşılmaktadır (Çizelge 3.7).  

Çizelge 3.7 Arazi geliştirme piyasasının da arazi yatırımcılarının tipleri ve görevleri 

(Ülger ve Eray 2003) 

Arazi Yatırımcılarının Tipleri İşlev 

Ham Arazi Alanlar Süreci başlatırlar. 

Arazi Spekülatörleri Taşınmazı ellerinde tutup uygun zamanı beklerler. 

Ön Geliştiriciler 
Pazarı analiz ederek arazinin gelişim sürecinde 

oluşabilecek sorunları ortadan kaldırırlar. 

Arazi Geliştiriciler 
Taşınmaz ile ilgili imar, parselasyon, altyapı gibi 

hizmetleri tamamlarlar. 

İnşa Eden/Kullananlar 
Kendi kullanımı ya da satış, kiralama, trampa için 

inşaatı yaparlar. 
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Arazi yatırımcı tiplerinden ilki olan kullanıcılar kendi arazilerini kullanmaktadır. 

Çiftçiler, kendi arazilerini kullananlar, üreticiler ve dağıtıcılar bu gruptadır. İkinci grup 

spekülatörlerdir. Bunlar piyasayı analiz ederek arazi edinimi sağlar ve değeri artana kadar 

ellerinde tutarlar.  Ön geliştiriciler ise arazinin düzenlemesi gerekli imar planı değişikliği 

ve uygulamasını yaparlar. Geliştiriciler bu araziyi satın alıp altyapısını tamamlar ve 

inşaata hazır hale getirirler. Bina geliştiricileri altyapısı tamamlanmış araziyi alıp imar 

durumuna göre bina inşa ederler. Daha sonra inşa ettikleri taşınmazı kiralar veya satarlar 

(Ülger ve Eray 2003). 

3.3 Türkiye’de Arazi Geliştirme Süreci ve Geliştiriciler 

Arazi geliştirme sürecinin ilk ve önemli aşamalarını, 3194 sayılı İmar Kanunu16‘nun 15. 

ve 16. maddelerinde yer alan ifraz ve tevhid işlemleri ile 18. maddesinde yer alan 

parselasyon planı işlemleri kapsamında imar uygulamaları, arsa ve arazi düzenleme 

çalışmaları ve parselasyon planları oluşturmaktadır. 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesinin 

kapsamı ve uygulaması daha geniştir. Mevzuatta yapılan değişiklikle bu madde 

kapsamında düzenleme ortaklık payı %45’e çıkartılırken kamu ortaklık payı 

kaldırılmıştır. Gayrimenkul geliştirme sürecinde sürece dâhil olan kişi/kurum ve 

kuruluşlara bağlı olarak birçok mevzuata uygun çalışmalar yapılmak zorundadır. Bu 

nedenle başlangıç aşamasında çalışmalar iyi planlanmalı, mevzuat iyi analiz edilmelidir. 

Gayrimenkul geliştirme süreçlerinde konut geliştirme, hem arazi hem konut geliştirme 

şeklinde farklı fonksiyonların bir araya geldiği görülmektedir. Kamu kurumları Maliye 

Hazinesi’nden veya diğer kurum/kuruluş ve kişilerden elde ettikleri arazileri geliştirip 

arsa üretimini sağlarlar. İmar plan değişiklikleri ve bu planların uygulanması ile birlikte 

oluşan olgun arsaları satışa sunabilecekleri gibi üzerinde proje geliştirerek kira/satış geliri 

de elde etmektedirler. Arazi temini, arsa üretimi ve daha sonra konut/ticaret/avm gibi 

fonksiyonları içeren projeler geliştirmek için birçok kurumda müdürlük/başkanlık 

kurulmuş olup çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye‘de arazi geliştirme çalışmaları 

yapan kurum ve kuruluşlar aşağıda verilmiştir (Çizelge 3.8) (Ülger ve Eray 2003 

çalışmasında yer alan tablo güncellenmiştir). 

                                                 
16 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih:09.05.1985, Sayı:18749 
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Çizelge 3.8 Türkiye’de arazi geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar 

KAMU ÖZEL-TÜZEL KİŞİLER 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kooperatifler 

Belediyeler Kişi ya da Özel Şirketler 

İl Özel İdareleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü (MİLE)   

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK A.Ş.)   

Türkiye Emlak Katılım Bankası   

Kaynak geliştirme çalışmaları ile ön plana çıkan kamu kuruluşlarından Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut projeleri üretmekte süreci arsa temininden daire 

teslimine kadar yürütmektedir. Belediyeler ve il özel idareleri kendi bünyelerinde kaynak 

geliştirme çalışmaları yaparak yeni yatırımlara şehirlerinde yön vermiş ve konut, ticaret 

vb. ihtiyaçları bu yollarla gidermektedir. Türkiye Emlak Katılım Bankası uzun yıllar 

çalışmalarına son vermiş olup 2019 yılında EmlakBank adı ile yeniden kurularak başta 

inşaat sektöründe faaliyet göstermesi amaç edinilmiştir. Arazi geliştirme çalışmaları 

yapan bir diğer kurum İLBANK A.Ş.’nin hem kendi bünyesinde yaptığı çalışmalar hem 

de yerel yönetimlerle olan kaynak geliştirme çalışmalarının süreci 4.3. bölümde detaylı 

bir şekilde incelenmiştir. Birçok kurum tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaların 

koordineli ve sistematik bir şekilde ilerlemesi giderek önem kazanmaktadır. 

3.4. İLBANK A.Ş.‘de Arazi Geliştirme Süreci  

Arazi geliştirme süreci İLBANK A.Ş. bünyesinde Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

tarafından gerçekleştirilmekte olup arsa maliklerinin başvurusu üzerine başlatılmaktadır. 

Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri 4. bölümde detaylı bir şekilde 

anlatılmıştır. Bu bölümde sadece İLBANK A.Ş.’nin arazi geliştirme sürecine 

değinilmiştir. Arsa malikleri kurum/kuruluş, özel ve tüzel kişiler olmaktadır. Her bir 

başvuru için geçerli olan süreç Çizelge 3.9’da anlatılmıştır.  Başvuruların her biri için 

İLBANK A.Ş.’nin 18 bölgesi ile koordine olarak mahallinde inceleme gerçekleşmektedir. 

Söz konusu arsa ile ilgili gerekli tüm veriler ilgili kurumlardan toplanıp analiz aşamasına 

geçilmektedir. Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı personelleri ile başlatılan maliyet, 

karlılık analizleri, alternatif projelerin üretimi ve fizibilite raporunun tamamlanması 
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bağımsız bir kuruluştan alınan değerleme raporu ile desteklenmektedir. Arsa, 

gayrimenkul geliştirme çalışmalarına uygun bulunursa protokol ve sözleşme 

gerçekleştirilerek çalışmalara başlanılmaktadır. Arsanın imar planı değişikliğine ihtiyacı 

var ise arsa sahibi ile protokol yapılarak gerekli imar plan değişikliği hazırlanıp Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına doğrudan sunulmaktadır. Kesinleşen imar planları üzerinde proje 

geliştirme faaliyetlerine devam edilmektedir.  

Çizelge 3.9 Başvuru süreci (Anonim 2017a) 

1. AŞAMA 

Arsa Maliklerinin Başvurusu 

 Mahallinde inceleme 

 İlgili kurumlardan planlama, imar ve mülkiyet bilgilerinin edinilmesi 

 Taşınmaz ile ilgili değerleme raporunun hazırlanması ve raporun sunulması 

 Taşınmaz üzerinde fizibilite çalışmalarının yapılması 

 Arsa gayrimenkul geliştirme çalışmalarına uygun bulunursa protokol yapılması  

(Arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi vb.) 

2. AŞAMA 

 İmar Planı Ön Çalışması 

 Mahallinde inceleme 

 İlgili kurumlardan planlama, imar ve mülkiyet bilgilerinin edinilmesi 

 Arsanın geliştirmeye uygun olması için gerekli ise yeni İmar planı yapılması 

 İmar planı değişikliğinin hazırlanıp Bakanlığa (ÇŞB) sunulması  

 Süreç takibi 

Malik başvurusu olmadan Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından uygun 

bulunan arsa ve araziler için alım işlemleri gerçekleşmektedir. Bu aşamada satıcı ile 

görüşülerek uygunluk analizi yapılır ve uygun bulunursa alım işlemi gerçekleşmektedir. 

Alım süreci Çizelge 3.10 ‘de özetlenmiştir. 

Çizelge 3.10 Gayrimenkul alım işlemleri (Anonim 2017a) 

Gayrimenkul Alım İşlemi 

 Alım ihtiyacının tespiti 

 Satıcı ile ön görüşme yapılması 

 Alım yapılması düşünülen gayrimenkulle ilgili değerleme çalışması yapılması 

 Alternatif projeler geliştirilmesi 

 Maliyet ve karlılık analizlerinin yapılması 

 Uygun bulunursa alımın gerçekleşmesi 

 

Kaynak geliştirme çalışmalarına başvuru yapan yerel yönetimler ihtiyaçları olan yeterli 

kaynağın tamamını bu yolla sağlayamazlar ise kalan kısmı için İLBANK A.Ş.’ye kredi 
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başvurusunda bulunmaktadır. Kredi başvuru süreci İLBANK A.Ş.’nin Yatırım 

Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilmektedir. İLBANK A.Ş. altyapı, 

SUKAP projeleri, üstyapı, yenilenebilir enerji, kent bilgi sistemi, malzeme, araç gereç, 

kamulaştırma, imar planları, imar uygulaması, harita, jeolojik-jeoteknik etüt, nakit destek, 

nakit, Avrupa Birliği çevre yatırım projeleri, gayri nakdi krediler vermektedir. 

Çizelge 3.11 Kredilendirme süreci (Anonim 2016a) 

Kredilendirme Süreci 

 Kredi Kullanıcısının Bölge Müdürlüğüne Müracaatı 

 Bölge Müdürlüğünce Ön Değerlendirme 

 Genel Müdürlüğe iletilmesi  

 Ekonomik, Teknik, Mali Değerlendirme 

 Belgelerin Temin edilmesi 

 Kredi tahsisi 

Kaynak ihtiyacı bulunan yerel yönetimler İLBANK A.Ş.’nin 18 bölge müdürlüğünden 

ilgili olana müracaat ederek süreci başlatmaktadır. Bölge Müdürlüğü şekil yönünden 

inceleyip eksik belgeleri tespit edip daha sonra talebi Genel Müdürlüğe iletmektedir. İlgili 

daire başkanlıklarınca kredi talep edilen projeler teknik, ekonomik yönden analiz edilerek 

krediye onay verilmekte ya da reddedilmektedir. İLBANK A.Ş. yerel yönetimlere 

uluslararası finans kuruluşlarından da kredi tahsisi için aracılık yapmaktadır. Dış 

kredilendirme süreci (Çizelge 3.12) İLBANK A.Ş. ile koordineli olarak çalışan 

uluslararası finans kuruluşları ile kredi anlaşması imzalanarak başlamakta daha sonra bu 

kredileri talep eden belediyelerden talep toplanarak fizibilite raporları istenip ve analiz 

edilmektedir. Onaylanan raporlar Kalkınma Bakanlığı ve ilgili kuruluşa iletilerek uygun 

görüş alındıktan sonra yerel yönetim ile alt kredi anlaşması imzalanarak kredi tahsisi 

gerçekleşmektedir. 

Çizelge 3.12 Dış kredilendirme süreci (Anonim 2016a) 

Dış Kredilendirme Süreci 

 Uluslararası Finans kuruluşu ile kredi anlaşmasının imzalanması 

 Yerel yönetimlerin uluslararası krediler için talepleri toplanır. 

 Yerel yönetimlerin hazırlatacağı proje ve detaylı fizibilite raporlarının 

teknik ve mali incelemeleri yapılır. 

 Banka tarafından uygun bulunan başvurular Kalkınma Bakanlığı ve ilgili 

finans kuruluşundan uygun görüş alınır. 

 Alt kredi anlaşması imzalanır. 

 Kredi tahsisi gerçekleştirilir. 
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Burada önem kazanan bir diğer konu ise kredibilitenin ölçülmesidir. Yerel yönetimlerin 

kredibilitesi yasal payları, daha önce tahsis edilen kredilerin geri ödemesi, öz gelirleri ön 

planda tutularak hesaplanmaktadır (Anonim 2016a). 

Çizelge 3.13 İLBANK A.Ş. kredibilite analizi 

Aylık Ödeme Kabiliyeti 

Dış kaynaklı kredilerin aylık ödemesi 

Teminatlı kredilerin aylık ödemesi 

Belediyenin Muhtemel Giderleri 

Belediyenin Ortalama Gelirleri 

 

Kredibilite 

Aylık Maksimum Ödeme Gücü 

Toplam Teminat Mektubu 

Tahsis Edilebilecek Maksimum Kredi Miktarı 

 

Önemli Veriler 

Kredi ödemelerinde gecikme var mı? 

Vadesi geçen borcu var mı? 

Kredi talebi tahsis edilebilecek maksimum tutardan fazla mı? 

Yerel yönetimlerin talep ettikleri kredilerin tahsis sürecinde yapılan kredibilite 

analizlerinde belediyelerin aylık gelirleri ve muhtemel giderleri tahmin edilmekte, 

bankadan temin ettiği diğer kredilerin ödemeleri takip edilmektedir. Aylık maksimum 

kredi ödeme kapasitesi bu yolla belirlenerek verilecek yeni kredinin miktarı 

hesaplanmaktadır. Burada önem verilen bir diğer konu ise yerel yönetim biriminin daha 

önce aldığı kredilerde vadesi geçen ödemesinde gecikme olup olmadığıdır. Kredibilite 

analizinde yerel yönetim birimlerinin diğer bankalardan aldığı borçlar görülmemekte, 

gelir gider hesapları tahmini yapılmaktadır. Ayrıca yerel yönetim birimlerinin sahip 

olduğu gayrimenkuller teminat olarak gösterilmemektedir. 

Uluslararası kredilerde ise kreditör kuruluşların belirlediği finansal koşulların sağlanması 

gerekmektedir. Hazine Müsteşarlığı ile yerel yönetimlerin finansal kapasitesi ile ilgili 

görüş alınıp bunun yanında finansal durumu gösteren detaylı fizibilite raporu 

sunulmaktadır (Anonim 2016a). 



 

84 

 

4. TÜRKİYEDE YEREL YÖNETİM BANKASI ÖRNEĞİ: İLLER BANKASI 

ANONİM ŞİRKETİ 

Yerel yönetim bankasının kurulmasının gerekliliği Türkiye’de Kurtuluş savaşı sonrasında 

gündeme gelmiştir. Kurtuluş savaşı sırasında yıkıma uğrayan şehirlerin yeniden inşa 

edilmesi, kentsel ihtiyaçların karşılanması gerekmekteydi. Savaş sonrası ekonomisi kötü 

olan bir yönetimin bu ihtiyaçları karşılayabilmesi mümkün değildir. Yerel yönetimlerin 

kentsel ihtiyaçları karşılamaya kendi kaynakları ile başlaması, ek kaynağı ise kurulacak 

yerel yönetim bankasından alması düşüncesi bu dönemde ortaya çıkmıştır (Yaş 2011). 

Yerel yönetim bankası kurulma fikrinden önce yerel yönetimler finansmanlarını yüksek 

faizlerle özel ticari bankalardan sağlamaktaydı. Bu durum kamuyu zarara uğratmakta ve 

çözüm arayışlarına sokmuştur (Bolaç 2018). Ayrıca bu dönemde özel bankaların belediye 

yatırımlarını yeterince karlı bulmaması ve kredi vermekten kaçınması belediye 

hizmetlerini sekteye uğratmıştır (Yaş 2011). Bu duruma çözüm olarak kurulduğu ilk 

günden bugüne mali ve teknik destek bakımından birçok hizmet sunan yerel yönetim 

bankası 1933 yılında Belediyeler Bankası, 1947 yılında Belediyeler İmar Heyeti, 1945 

yılında İller Bankası ve 2011 yılında İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK A.Ş.) haline 

gelmiştir. 

4.1 Belediyeler Bankası ve Belediyeler İmar Heyeti Dönemi  

1945 yılında İller Bankası olan yerel yönetim bankasının temeli 1933 yılında 1580 sayılı 

Belediye Kanunu 17  madde 131 ile kurulan Belediyeler Bankasıdır. Belediyeler 

Bankası’nın kurulması için belediyelerin her yıl elde ettiği gelirin %5’inin yirmi yıl 

boyunca ayrı bir hesaba aktarılması istenmiştir. Belediyelerin ayırdıkları paylar bir buçuk 

yıl gibi kısa bir süre sonunda 1.5 milyon TL’ye ulaşmış ve sermayesi bu şekilde 

oluşturulan Belediyeler Bankası’nın kuruluşu gerçekleşmiştir (Yaş 2011). Yerel 

yönetimlere mali destek sağlamak Belediyeler Bankası’nın kuruluş amacıdır. Teknik 

destek sağlamak gibi bir amacı bulunmamaktadır. Ancak savaştan çıkan biran önce 

toparlanması gereken şehirlerin mali destekten fazlasına ihtiyacı olduğu ortaya çıkmış 

                                                 
17 T.C. Resmi Gazetesi Tarih: 14.04.1930 Sayı:1471 
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teknik destek sağlama zorunluluğu doğmuştur (Bolaç 2018). Yerel yönetimlerin altyapı 

yatırımlarını finanse etmek amacıyla 1947 yılında merkezi bir örgüt olarak kuruluş amacı 

“nüfusu on binden çok belediyelerin harita, imar planı, içme suyu ve kanalizasyon işleri 

ile spor alanları yapımını gerçekleştirmek” olan Belediyeler İmar Heyeti kurulmuştur 

(Güler 1996a). 

Belediyeler İmar Heyeti belediyelerde yapılmasını öngördüğü yatırımları belirlemiş ve 

bu yatırımların finansmanını Belediyeler Bankası’ndan sağlamıştır. Belediyeler Bankası 

bu yatırımları öz kaynaktan hibe olarak vermeyip her belediyeye kredi olarak vermiş ve 

belediyelerden geri ödeme olarak tahsil etmiştir (Güler 1996a). Belediyeler Bankası’nın 

dönemin mevzuatına göre yerel yönetim birimlerinden yalnızca belediyelere hizmet 

veriyor olmasının getirdiği olumsuzluklar, teknik ve mali destek sağlayan farklı 

birimlerin tek birim halinde daha işlevsel çalışacağı düşüncesi Bankada yeni bir 

yapılandırma döneminin başlamasına neden olmuştur (Yaş 2011). 

1945 yılında İller Bankası haline gelene kadar Belediyeler Bankası 20 milyon TL kredi 

temin etmiştir ve bu kredilerin geri ödemesi 7.6 milyon TL olmuştur. Borç olarak kalan 

12,4 milyon TL ise kurulan İller Bankası’na devredilmiştir (Güler 1996a). 1945 yılında 

İller Bankası kurulmuş ve bu bankanın sermayesinin % 40’ı il özel idareleri, % 30 u 

belediyeler ve % 30’u köyler tarafından karşılanmıştır. İki bankanın da sermayesinin 

temeli yerel yönetimlerin kaynaklarından oluşmuştur (Yaş 2011). İl özel idareleri ve 

köylerin Belediyeler Bankası tarafından desteklenememesi aynı zamanda nüfusun hızlı 

artışı, kentsel ihtiyaçların karşılanması için gerekli kredilerin artması yerel yönetim 

birimlerinin tamamını kapsayan İller Bankası’nın kurulmasını sağlamıştır (Keleş 2016). 

4.2 İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK A.Ş)’nin Ortaya Çıkış Süreci 

4.2.1 İller Bankası dönemi 

23.06.1945 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4759 sayılı Kanun’a 

göre yetki alanı il özel idareler, belediyeler ve köyleri kapsayan İller Bankası’nın 
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sermayesi 100 milyon TL olarak belirlenmiştir 18 . İller Bankası’nın 4759 sayılı 

Kanun’unda yer alan görev ve yetkileri kapsamında kentsel planlama çalışmaları ve 

altyapı projelerini yapmak, yaptırmak veya finanse etmek, yerel yönetimlerin çalışmaları 

için ihtiyaçları olan araç ve malzemeyi temin etmek, sigorta yapmak ve diğer Banka 

faaliyetlerini gerçekleştirmek bulunmaktadır (Serter 2015). Buna göre Belediyeler 

Bankası’nda elde edilen tecrübelerle sadece finansman sağlamanın yeterli olmadığı 

görülmüştür. İller Bankası finansman desteğinin yanı sıra altyapı yatırımlarında teknik 

destek sağlamakta görevleri arasında yer almıştır. Belediyeler adına bu yatırımların 

uygulanmasını üstlenerek yeni bir bankacılık boyutu ortaya çıkmıştır. İl özel idareleri ve 

köylerinde yaşadığı finansman ve teknik destek eksikliği İller Bankası’nın yeni 

olanaklarıyla tamamlanmıştır (Bolaç 2018). 

4.2.2 Yeniden yapılandırma çalışmaları 

İller Bankası çalışmalarına devam ederken karşılaştığı sorunlar, uluslararası kredi 

kuruluşlarının kredi alımı için koyduğu ön şartlar İller Bankası’nın görevlerini ve yapısını 

geliştirmeyi zorunlu hale getirmiştir (Güler 1996b). İller Bankası’nın yeniden 

yapılandırılması birçok kurum ve kuruluşun çalışmaları ile şekillenmiş ve günümüzdeki 

haline gelmiştir. Yapılandırılma ile ilgili çalışmalar Ernest Reuter tarafından hazırlanan 

raporlarla başlamıştır. İller Bankası’nın daha etkin bir kurum olması amacı ile hazırlanan 

OECD, Dünya Bankası ve İller Bankası’nın çalışmaları yapılandırma sürecinde önemli 

adımlar olmuştur (Çoker 1986). Bu bölümde yapılandırma ile ilgili oluşturulan raporlar 

ve çalışmalar incelenmiştir. 

1940’lı yıllarda hazırlanan Ernest Reuter’in Raporları; İller Bankası ile ilgili iki rapor 

hazırlayan Ernest Reuter, ilk raporunu 1942 yılında oluşturmuştur. Bu raporda 1933 

yılından itibaren faaliyet gösteren Belediyeler Bankası’nın çalışmalarını incelemiştir. 

Belediyeler Bankası’nın ülke için faydalı bir kurum olduğunu ancak varlığını 

sürdürebilmesi için çeşitli değişikliklerin yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Reuter, 

hazırladığı ikinci raporunda 1945 yılında faaliyete başlayan İller Bankası’nı ele almıştır. 

                                                 
18 T.C. Resmi Gazetesi Tarih:23.06.1945 Sayı:6039 
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İller Bankası’nın bir yıllık faaliyetlerinin analiz edildiği bu raporda Banka’nın Avrupa’da 

bir örneği olmadığı ancak Türkiye için varlığını mutlaka koruması gereken bir kurum 

olduğunu ifade etmiştir. Banka’nın yeniden yapılandırılması ile ilgili raporda yer alan 

öneriler incelendiğinde özet olarak; yerel yönetimlerin mali ve teknik desteğe ihtiyaç 

duyduğu altyapı, harita, imar planları gibi çalışmaları bankanın doğrudan yapması 

gerektiği, yerel yönetimlere sağlanan kredilerin faiz oranlarının düşük tutulması 

gerekliliği, yapılan tüm faaliyetlerin denetim altında olması gerekliliği vurgulanmıştır 

(Çoker 1986). 

İktisadi Devlet Teşekkülleri Raporu; İller Bankası’nı da kapsayan devlet teşebbüslerinin 

yeniden yapılandırılması amacıyla 1961 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı (OECD) tarafından tüm devlet teşebbüsleri incelenmiştir. Bu çalışmada yer alan 

OECD’nin Banka ile ilgili önerileri özetle Banka’nın bankacılık çalışmalarını geliştirmesi 

gerektiği, teknik personellerin yalnızca kredilendirilecek projeler hakkında bilgi vermesi 

amacı ile kalması gerektiği, siyasi baskılardan uzak kalması amacıyla özerk bir kurum 

haline getirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır (Çoker 1989). 

Çukurova Bölgesi Şehir Mühendislik Projesi; Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 

(IBRD) tarafından finanse edilen “Çukurova Bölgesi Şehir Mühendislik Projesi” 

kapsamında İller Bankası analiz edilmiştir. İncelemeler sonucunda Banka’nın dönüşüm 

süreci için getirilen öneriler özetle; Genel Müdürlük ve Yönetim kurulunun yeni bir 

düzenlemeye ihtiyaç duyduğu ve daha adil bir yapıya kavuşması gerektiği vurgulanmıştır. 

Sermaye yapısının mevcut durum ve artış miktarı açısından düzenlenmesi gerektiği, 

Yerel yönetimlerin elinde bulunan mevduatların İller Bankası’nda toplanmasını, ihale 

sisteminin güncellenerek projelerin uygulanmasında yaşanan gecikmelerin ve öngörülen 

maliyetlerin aşılmasının engellenmesi gerektiği ifade edilmiştir (Çoker 1986). 

İller Bankası Reorganizasyon Araştırması Raporu; 1993 yılında TODAİE tarafından 

hazırlanan bu raporda İller Bankası’nın yapısını inceleyerek yapılandırılmasına yönelik 

önerilerde bulunulmuştur. Özet olarak öneriler; özerkliğin sağlanması gerekliliği, teknik 

destek sağlanan belediyeler sınırlanmalı bu aşamada nüfus kriter olarak kullanılmalıdır, 

verilen düşük faizli kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı kontrol 
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edilmelidir, Banka’nın adının “Yerel Yönetim Bankası” olarak değiştirilmesi, yatırım 

süreci baştan sona yönetim birimi ile gerçekleştirilmeli, maliyet analizleri doğru bir 

şekilde yapılmalı, kaynak geliştirme çalışmalarına öncelik tanınması gerektiği, banka 

kredi işlemlerinde piyasanın gerektirdiği şekilde çalışmalı ve uygulamalıdır noktaları 

vurgulanmıştır (Anonim 1993b). Ayrıca raporda Banka’nın “Teknik Hizmetler ve 

Yatırım Genel Müdürlüğü” ve “Bankacılık ve Finansman Genel Müdürlüğü” adı altında 

iki genel müdürlüğe bölünmesini ve faaliyetlerinin ayrı olarak gerçekleşmesi gerektiği 

vurgulanmıştır (Anonim 1993b). 

Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Bankacılığı Araştırması; 1993 yılında TOKİ-UILA-

EMME ortak çalışması ile “Yerel Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi” programı 

kapsamında birçok bilimsel araştırma yapılmış, raporlar hazırlanmıştır. Yerel yönetim 

bankacılığını dünyada ve Türkiye’de inceleyen çalışma karşılaştırmalı bir yaklaşım 

sunarak İller Bankası’nın yapılandırılması sonucunda kapsaması gereken işlevleri 

özetlemiştir. Bu çalışmaya göre; yapılabilirliği kesin olan projelere finansman 

sağlanmalı, yerel yönetimler ve iştirakleri için bir rating sisteminin kurulması gerektiği, 

borçlanma ile elde edilen kaynakların yerinde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, 

yerel yönetimlerin özerkliğine özen gösterilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. 

Dünya Bankası’nın Yapılandırma Sürecine Yönelik Önerileri; 2002 yılında Hazine 

müsteşarlığı ve Dünya Bankası’nın ortaklığı ile “Belediye Sektör Analizi” adlı raporunda 

Banka’nın durumunu analiz ederek yapılandırma sürecini ele almıştır. Dünya Bankası 

tarafından bu süreç için getirilen öneriler özetle; Banka’nın kalkınma ve yatırım bankası 

olarak faaliyetlerine devam etmesi gerektiği, Banka’nın Bakanlığa bağlı bir kurum 

olmaması özerkliğinin sağlanması gerekliliği ve Banka sermayesinin mevcut değerini 

korumak amacıyla kredi faiz oranları ve koşulları Banka tarafından belirlenmelidir. 

Teknik destek sağladığı projeler sınırlanmalı yerel yönetimlere daha fazla sorumluluk 

verilmelidir. Genel olarak İller Bankasının belediyelere özel fon sağlamada etkin olacağı 

vurgulanmıştır (Anonim 2002). 

2006 yılında Dünya Bankası ile Belediye Hizmetleri Projesi’nin finansmanını sağlamak 

amacıyla İller Bankası, Hazine Müsteşarlığı’nın garantörlüğünde 212.900.000 Avro’luk 
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kredi anlaşmasını imzalamıştır. Bu anlaşma kapsamında İller Bankası’na teknik işlevlerin 

azaltılması gerektiği ağırlıklı olarak yatırım bankası çalışmaları yapmasının gerekliliği, 

özerk olması ve bağımsız bir yönetim kurulu tarafından yönetilmesi gerekliliği, 

faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için kendi kendine yetebilen bir sisteme sahip olması 

gerekliliği vurgulanmıştır (Anonim 2002). 

Belediyeler İstatistikî Veri Bankası Araştırması; 2003 yılında İller Bankası tarafından 

gerçekleştirilen bu araştırmada belediye başkanları ile anket çalışmaları gerçekleştirilerek 

ortaya çıkan görüşlere yönelik öneriler de bulunulmuştur. Buna göre İller Bankası’nın 

önceliği finansman hizmeti olması gerekliliği, belediyelerin yaşadığı kredilerin geri 

ödeme sorunu kaynak yetersizliğinden kaynaklandığı ve bu sorun belediyelerin dışarıdan 

sağlayacağı kredilere Banka’nın garantörlük yapması ile çözülebileceği belirtilmiştir 

(Anonim 2003). 

Kalkınma Planlarında Yapılandırma Sürecine Yönelik Hükümler; İller Bankası ile ilgili 

Kalkınma Planlarında birçok tespit yer almaktadır. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında 

İller Bankası’nın yapılandırma sürecine yönelik bir öneri bulunmamakta ancak henüz 

kalkınma bankası olma yolunda reorganizasyon ile ilgili sonuçlanan bir çalışma olmadığı 

vurgulanmıştır (Anonim 1989) 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), Banka’nın özerk bir banka olması ve 

gerçek bankacılık kurallarını uygulaması ve yatırım bankası olarak uzmanlaşması 

gerekliliği ifade edilmiştir (Anonim 1995) 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), İller Bankası’nın yeniden yapılandırma 

sürecinde iç ve dış kaynakların aktif kullanımı, merkezi yönetim ile yerel yönetim 

arasındaki mali transferlerin yönetimi, personel yönetimi konusunda yerel yönetimlere 

danışmanlık yapılması göz önünde bulundurularak gerçekleşmesi gerektiği 

vurgulanmıştır (Anonim 2000). 
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Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013), “Şehirleşme-Yerelleşme” özel 

ihtisas raporunda yer alan ifadeler özetle; özerk ve gerçek bankacılık kurallarını 

uygulamalı, yapılandırma çalışmaları teknik ve mali destek sağlaması yönünde 

gerçekleşmeli, yerel yönetim ve Banka personellerine hizmet içi eğitimler sağlanmalı, 

yerel yönetimlere uluslararası kaynakları kullanabilmesi yönünde teknik destek 

verilmelidir (Anonim 2006).  

1940’lı yıllarda başlayan ve 2011 yılına kadar devam eden bu araştırma ve raporların 

sonucu olarak İller Bankası’nın yapılandırılma süreci 2011 yılında “6107 sayılı İller 

Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun” yürürlüğe girerek Banka’nın kalkınma ve 

yatırım bankası niteliği almasını ve anonim şirket olmasını sağlamıştır. Banka’nın adı 

İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK A.Ş.) olarak değiştirilmiştir.  

4.2.3 İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK A.Ş.) dönemi 

08.02.2011 tarihli 27840 sayılı Resmi Gazete ‘de 6107 sayılı Kanun’un yayımlanması ile 

İller Bankası Anonim Şirketi kısaca İLBANK A.Ş. haline dönüşen Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Banka’nın genel yapısı detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’a bakıldığında 1940’lı yıllarda başlayan 

ve günümüze kadar süren bankanın yapılandırma çalışmalarının son halini 

yansıtmaktadır. Dünyada İLBANK A.Ş.’ye benzer bir yapıda kurum bulunmamaktadır 

(Anonim 2018g). 
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Şekil 4.1 Banka’nın tarihçesi ve logoları (Anonim 2016) 

6107 sayılı Kanun’da kalkınma ve yatırım bankasına dönüşen kurumun amacı mahalli 

birliklerine finansman desteği sağlamak, projeler geliştirmek, teknik destek ve 

danışmanlık yapmak, kar amaçlı gayrimenkul projeleri yapmak ve diğer bankacılık 

işlemlerini gerçekleştirmek olarak belirtilmiştir (Anonim 2016). 

Banka tanımlanan bu görevleri yerine getirirken kaynaklarını öz kaynaklar, yurtdışı 

finansman kaynakları, genel bütçeden bankaya aktarılan fonlar ve hibeler oluşturmaktadır 

(Anonim 2018g). Banka bu amaçları yerine getirmek üzere 1.480 yerel yönetim birimine 

destek sağlamaktadır. Bankanın yeni yapısı incelendiğinde köylerin ortaklıktan 

çıkarıldığı Banka’nın ortaklarının bu düzenleme ile il özel idareleri ve belediyeler olduğu 

görülmektedir (Anonim 2018g). Belediyeler Bankası döneminden İller Bankası Anonim 

Şirketi dönemine kadar yerel yönetimlerin mali ve teknik desteği sağlayan kurum, yeni 

düzenlemelerle daha etkin bir şekilde görevine devam etmektedir (Berk 2003). 6107 

sayılı Kanun ile birlikte 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümlerine göre faaliyet gösteren bir bankadır 

(Anonim 2018g). 
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Banka’nın Sermaye ve Gelir Kaynakları; Bakanlar Kurulu kararı ile beş katına kadar 

çıkarılabilen Banka sermayesi 2014 yılında 9 milyar TL’den 18 milyar TL’ye 

yükseltilmiştir (Anonim 2018g). Banka’nın sermaye kaynakları incelendiğinde ana 

kalemleri; genel bütçe vergi gelirlerinin yerel yönetim paylarının toplamından %2 

oranında aylık yapılan kesintiler, yıllık safi karın %30 u oranında ayrılan pay, sermayeye 

eklenmesi amacıyla yapılan bağış ve yardımlar, mevzuat hükümlerince ve banka 

sermayesine aktarılması uygun olan paralar’ın oluşturduğu görülmektedir (Anonim 

2016a).  

Banka’nın gelir kaynakları ise; “Kredilerden alınan faiz, komisyon ve fon gelirleri, 

kontrollük ve danışmanlık gelirleri, kaynak geliştirme faaliyetleri sonucunda elde edilen 

gelirler, İnterbank piyasalarından fon transferi yoluyla elde edilen faiz gelirleri” 

oluşturmaktadır (Anonim 2016a). Net karın dağıtımı ile ilgili olan İller Bankası Anonim 

Şirketi Ana Sözleşmesi’nin 27. maddesinde Banka genel kurulu tarafından onanan 

bilançoya göre ortaya çıkan net karın dağıtımı aşağıda verilmiştir (Çizelge 4.1).  

Çizelge 4.1 Net karın dağıtımı (Anonim 2016a) 

 

Sermayeye katkısı olmayan köylere %51 oranında net kazancın öncelikli köyler olmak 

üzere belediyelere dağıtılması dikkat çekmektedir (Yaş 2011). 

Banka’nın Teşkilat Yapısı; Banka’nın en üst yetkili organı olan Genel Kurul’un dışında 

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük, Daire Başkanlıkları ve Bölge 

Müdürlükleri’nden oluşan bir teşkilat yapısı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu gerekli 

Net Kar Oranı Kullanım Yeri

5% Kanuni yedek akçesine

30% Sermaye payı olarak sermaye hesabına

9% Personel ve yönetim kuruluna temettü dağıtılır.

İl özel idareleri tarafından köylerin altyapı ihtiyaçlarının finansmanına

Nüfusu 200.000'in altında olan belediyelerin planlama,altyapı gibi 

ihtiyaçlarının finansmanına

Nüfusu 25.000'in altında olan belediyelerin projelerinin finansmanında 

hibe olarak kullanımına

5% İhtiyari zorunlu akçe olarak ayrılır.

51%
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durumda hiyerarşik yapıda düzenlemeler yapmakla yetkilidir (Anonim 2011a). İller 

Bankası 18 Bölge Müdürlüğünden oluşmaktadır. Banka’nın teşkilat yapısı Şekil 4.2’de 

gösterilmektedir. Banka’nın 18 Bölge Müdürlüğü Şekil 4.3’te yer almaktadır. 

 

Şekil 4.2 İller Bankası organizasyon şeması (Anonim 2019c) 

 

Şekil 4.3 İLBANK A.Ş. bölge müdürlükleri (Anonim 2019c) 

Banka’nın Genel Kurulu; 6107 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrasına göre il genel 

meclisi üyelerinden seçilen 20 kişi il özel idarelerini temsilen, belediye başkanları 

arasından her ili temsilen seçilen 1 kişi belediyeleri temsilen, Hazine müsteşarlığı ve 

Maliye, Çevre ve Şehircilik, İçişleri Bakanlıklarını temsilen görevli 1 kişiden 
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oluşmaktadır. İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi’nde Genel Kurulun görevleri 

madde 9’da belirtilmiştir. Bu maddeye göre Genel Kurul’un görevleri denetim kurulunun 

oluşturduğu raporları ile yıllık faaliyet raporlarını kar-zarar ve bilanço kapsamında 

inceleyerek alacakların terkini sağlamak için karara bağlamak olarak tanımlanmıştır. 

Banka’nın Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl olup, Genel 

Müdür dâhil yedi üyeyi kapsamaktadır. Görev süreleri biten üyeler tekrar bu göreve 

atanabilirler. Yedi üyeden oluşan yönetim kurulunun dört üyesi Bakanlık tarafından 

atanmakta olup, iki üyesi ise İçişleri Bakanlığı tarafından önerilen Genel Kurul’a katılan 

belediye başkanları ve il özel idare temsilcileri arasından iki kat aday arasından Genel 

Kurul tarafından seçilmektedir (Anonim 2011b). 

İller Bankası Anonim Şirketinin Ana Sözleşmesi’nin 18. maddesine göre yönetim 

kurulunun görev ve yetkileri kapsamında kredilerin faiz oranları ve vade sürelerinin 

belirlenmesi, yeni kaynakların sağlanması için kararların alınması, iç ve dış piyasalardan 

kredilerin ve fonların alınması bulunmaktadır.  

Denetim Kurulu; 6107 sayılı Kanun 19  ile İller Bankası Anonim Şirketi Ana 

Sözleşmesi’ne göre Denetim Kurulu üyeleri ikisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, biri 

Maliye Bakanlığı tarafından atanmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır. 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu’nda yönetim kurulu üyeleri içinde aranan şartları taşımaları 

gerekmektedir. Görevini tamamlamış süresi dolan üyeler tekrar atanabilirler. İller 

Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi’nde denetim kurulunun görevleri madde 21’de 

belirtilmiştir. Buna göre denetim kurulu üyeleri bankanın defterlerini inceleyerek iş ve 

işlemlerini denetlemektedir. 

Banka’nın Genel Müdürü; Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanan, İLBANK 

A.Ş.’nin aktif ve sürdürülebilir faaliyetler yapmasını sağlamak için koordinasyondan 

sorumlu olan Genel Müdür’ün Banka Ana Sözleşmesi’nde yer alan görevleri arasında 

Banka kaynaklarını ve sermayesini bankanın kuruluş amacına uygun olarak kullanmak, 

                                                 
19 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih:08.02.2011, Sayı:29251 
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Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar ve Banka ile ilgili mevzuata uygun 

şekilde yönetmek, Banka’yı idare ve yargı mercilerin yanı sıra üçüncü kişilere karşı temsil 

etmek veya temsil yetkisini devretmek bulunmaktadır (Anonim 2011b). 

4.3 Banka Faaliyet Alanları ve Yeniden Yapılandırma Sonrası Yaşanan Değişimler  

İller Bankası Anonim Şirketi’nin Ana sözleşmesi Madde 6’da Bankanın amaçlarını yerine 

getirmek üzere faaliyet konuları kapsamında “taşıt, menkul ve gayrimenkul malları ile 

ilgili iş ve işlem yapmak, verilen kredi karşılığında teminat almak, talebe göre her türlü 

teknik destek ve danışmanlık sağlamak, mevcut kaynakları dışında finansmanı temin 

etmek ve kullandırmak, Bakanlık tarafından talep edilen özel projeler ve kentsel altyapı 

projelerini gerçekleştirmek, kâr amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar 

yapmak” bulunmaktadır (Anonim 2011b). 

Banka’nın amaç ve faaliyet konuları incelendiğinde yapılandırma sürecinin bu alanda da 

etkili olduğu daha çok bankacılık konusunda görevlere sahip olan Banka’nın kaynak 

geliştirme çalışmalarına odaklandığı görülmektedir. Daha önce belirtilen yapılandırma 

sürecinde yapılan çalışmalar ile Banka 1960 yılında KİT statüsünde iken 1990 yılında 

kalkınma bankası olmuştur. 2011 yılında ise kalkınma ve yatırım bankası halini almıştır. 

Öz kaynaklardan kredi vermek yerine ticari banka kredileri daha önemli bir miktara 

ulaşmaya başlamıştır (Güler 1997). Yabancı kaynaklardan kredi temini Banka’nın son 

dönemlerinde önemli bir hal almıştır. Dünya Bankası’ndan alınan Belediye Hizmetleri 

Projesi, Sürdürülebilir Şehirler Projesi Kredi Anlaşması; Japonya Uluslararası İşbirliği 

Ajansı (JICA)’dan alınan Belediye Kanalizasyon, Şebeke ve Atık Su Arıtma Tesislerinin 

Geliştirilmesi Projesi Kredi Anlaşması, Yerel Yönetimler Altyapı Geliştirme Projesi 

Kredi Anlaşması; Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile gerçekleştirilen Kentsel Altyapı 

Projeleri Kredi Anlaşması, İller Bankası Kentsel Ulaşım ve Çevre Kredisi Anlaşması; 

İslam Kalkınma Bankası ile yapılan Kent içi Ulaşım Projeleri Kredi Anlaşması yabancı 

kaynaklardan sağlanan kredileri oluşturmaktadır (Anonim 2018g).  

İller Bankası’nın İLBANK A.Ş. olma sürecinde yalnızca görevlerinde değişiklik olmamış 

kurumsal yapısında da düzenlemeler yapılmıştır. Görevleri arasında yer alan ve bu 
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değişikliklerin ana sebebi olan hüküm “Bankaya kaynak temin etmek üzere, proje 

kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kâr amaçlı 

gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapar veya yaptırır” olmuştur. Bu madde 

ile birlikte kaynak geliştirme, kentsel dönüşüm alanlarında daha etkin olmak öncelikli 

hedefler arasına alınmıştır.  

Önceki bölümlerde de tartışıldığı gibi Banka’nın faaliyetlerinin sürdürülebilir olması, 

yerel yönetimlerin finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yalnızca öz kaynaklar ile 

gerçekleştirilemez. Banka’nın geliştirilen faaliyet alanları arasında olan kaynak 

geliştirme çalışmalarını uygulaması kaçınılmazdır. Bu nedenle kurumsal yapıda 

gerçekleştirilen bir düzenleme ile Banka’da Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

kurulmuştur. 

4.3.1 İller Bankası Anonim Şirketinde kaynak geliştirme projeleri kapsamı  

İller Bankası Kanunu ve İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi’nde yer alan 

faaliyetler arasında “Bankaya kaynak temin etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir 

borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kâr amaçlı gayrimenkul yatırım 

projeleri ile uygulamalar yapar veya yaptırır” hükmü yer almaktadır. Buna göre Banka, 

mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, Banka’ya, gerçek/tüzel şahıslara 

ait olan arsalar üzerinde proje geliştirmekte, gerekli durumlarda imar iyileştirmesi 

yapmakta daha sonra ise alım, satım, kiralama, trampa işlemlerinde bulunmaktadır (Bolaç 

2018). Bankanın yaptığı analizler ile uygun gördüğü belediye gayrimenkullerinin satın 

alınması ya da bu gayrimenkuller üzerinde “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” 

yöntemiyle ortak uygulamalar yapılması Belediyelerin Banka’ya olan kredi borçlarının 

mahsup edilmesini mümkün kılmaktadır (Anonim 2016a). Kaynak geliştirme çalışmaları; 

özetle gayrimenkul alım-satım, imar iyileştirme, kentsel dönüşüm projeleri, belediyeler, 

kamu ve özel kuruluşlar ile yürütülen projeler, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihaleleri 

şeklinde gerçekleşmektedir. Bu çalışmalar gerçekleşirken “...herhangi bir borç ve şartlı 

yükümlülük altına girmemek kaydıyla…” hükmü gereğince Banka sadece kâr ortaklığı 

şeklinde sürece dâhil olmaktadır (Bolaç 2018).   
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Çizelge 4.2 İLBANK A.Ş’nin kaynak geliştirme çalışmalarına ayırdığı kaynaklar ve 

kullanım oranları (2012-2018 faaliyet raporları) 

  
Planlanan Kaynak 

Kullanım Tutarı 

Gerçekleşen 

Kaynak 

Kullanım Tutarı 

Kaynak 

Kullanım 

Oranı 

2012       

2013 1.000.000.000,0 141.963.000,0 0,142 

2014 400.000.000,0 2.372.000,0 0,006 

2015 250.000.000,0 165.746.000,0 0,663 

2016 250.000.000,0 186.137.000,0 0,745 

2017 250.000.000,0 141.000,0 0,001 

2018 75.000.000 468.000.000  6.240 

Yıllara göre kaynak geliştirme faaliyetlerine ayrılan miktar ve kullanım oranları 

değerlendirilmiştir (Çizelge 4.2). Her yıl değişken olan bu oranda bir standart henüz 

sağlanamamıştır. Ayrılan miktarın altı katının kullandırılmış olduğu görülmektedir. Bu 

durum İLBANK A.Ş.’nin yeni dönemlerde kaynak geliştirme çalışmalarına daha fazla 

önem verdiğini göstermektedir. 

Kentlerdeki hızlı nüfus artışı yerel yönetimler üzerindeki yükü artırmakta yatırımların 

kaliteli olmasının yanı sıra hızlı bir süreçte gerçekleşmesini zorunlu kılmaktadır. Hızlı 

kentleşme sürecinde ise Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu göz ardı eden 

yapılaşmalar oluşmaktadır. Depremin oluşturacağı zararı minimuma indirmek için bu 

sorunun sadece yerel yönetimlerle değil ulusal boyutta çözülmesini sağlamak 

gerekmektedir. Modern dayanıklı kentlerin oluşturulmasında yerel yönetimlerin gelirleri 

yetersizdir. Bu projelerin finansmanında merkezi yönetim önemli adımlar atmaktadır 

(Bolaç 2018). Kentsel dönüşüme 10. Kalkınma Planında “Kentsel dönüşümün 

planlanması ve uygulanmasında özellikle merkezi ve mahalli idarelerin teknik, mali ve 

idari kapasitelerinin hızlı ve yaygın şekilde güçlendirilmesi önem arz etmektedir” 

şeklinde yer almaktadır (Anonim 2013). 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 20 un 

öngördüğü hedeflerin gerçeklemesi için Dönüşüm Gelirleri Hesabına aktarılacak gelirler 

arasında “İller Bankası Anonim Şirketinin Hazine gelirleri ve faiz gelirleri dışındaki 

banka faaliyetleri ile 26.01.2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi 

                                                 
20 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih:31.05.2012 Sayı:28309 
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Hakkında Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapacağı faaliyetlerden elde 

edeceği karın yüzde ellisi” hükmü yer almaktadır (İnce 2016). Bu kanun çerçevesinde 

İLBANK A.Ş. tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul geliştirme projelerinden elde 

edilen gelirin %50’si dönüşüm gelirleri özel hesabına aktarılmaktadır. Bu projelerden 

elde edilen gelirin kalan kısmı 6107 sayılı kanunun 13. maddesi ve İller Bankası Anonim 

Şirketi Ana sözleşmesinin 27. maddesine göre (Çizelge 4.1) kentsel altyapı projelerinin 

finansmanında il özel idareleri ve belediyelere hibe olarak dönmektedir. Banka tarafından 

gerçekleştirilen kaynak geliştirme projelerinde elde edilen gelirin bir şekilde kamuya geri 

kazandırıldığı ve kamu yararına çalışmalarda bulunulduğu görülmektedir (İnce 2016). 

Belediyelerin ihtiyacı olan her türlü teknik ve mali desteği sağlamak amacıyla kurulan 

İller Bankası, kentsel dönüşüm projelerinde de yerel yönetimlerin ortağıdır. Dönemin 

Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki “İller Bankası’nın Kentsel Dönüşüm 

Bankası olacağını” ve aynı zamanda çalışmaların sürekliliğinin sağlanması için 

“dönüşüm yapan belediyelere sıfır faizle krediler verileceğini” belirtmiştir (Anonim 

2018k; Anonim 2017b). İLBANK A.Ş. yönetim kurulu başkanı Mücahit Demirtaş ise 

“Amacımız, düşük faizli yani neredeyse sıfır faizli olacak şekilde uzun vadeli 

borçlanmalar yaparak, belediyeleri kentsel dönüşüm alanlarının yenilenmesiyle ilgili 

daha aktif hale getirmek.” şeklinde bir röportaj vermiştir (Anonim 2019b). Bu 

kredilerinde İLBANK A.Ş. aracılığı ile gerçekleşmesi ve Banka’nın faaliyetlerinin 

sürdürülebilir olması için bir sisteme oturtulması gerekmektedir. Yerel yönetimlerin 

kaynak geliştirme çalışmaları incelendiğinde yeterli personellerinin bulunmadığı, doğru 

fizibilite çalışmalarının yapılmadığı, değerleme raporlarının güvenilir olmadığı 

gözlemlenmektedir. Belediyeler tarafından gerçekleştirilen birçok dönüşüm projesinin 

yanlış maliyet analizleri nedeni ile tamamlanamadığı görülmektedir. Yerel yönetimlerin 

birçok konuda olduğu gibi bu konuda da İLBANK A.Ş.’nin tecrübelerinden faydalanması 

gerekmektedir. İLBANK A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kaynak geliştirme ve kentsel 

dönüşüm çalışmalarını görmek için Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı detaylı bir 

şekilde anlatılmıştır. 
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4.3.2 Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı kuruluşu ve çalışmaları 

İller Bankası Anonim Şirketi’nin Organizasyon, Görev ve Yetki Yönergesi madde 9’da 

Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın görevleri sıralanmıştır. Bu maddeye göre 

Yönetim Kurulu Kararı ile daireye verilen görevler aşağıdaki gibidir (Çizelge 4.3):   

Çizelge 4.3 İLBANK A.Ş’nin Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görevleri (Anonim 

2011a) 

 

2011 yılında bu görevleri gerçekleştirmek üzere kurulan Kaynak Geliştirme Dairesi 

07.02.2019 tarihine kadar dört müdürlükten oluşmakta iken, bu tarihte yönetim kurulu 

kararı ile beş müdürlüğe çıkartılmıştır. Bu müdürlükler; Gayrimenkul Geliştirme 

Müdürlüğü, Finansman ve Satış Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 

Müdürlüğü, İmar ve Planlama Müdürlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü’dür. Satış ve 

Pazarlama Müdürlüğü henüz çalışmalarına başlamamış olduğundan diğer dört 

müdürlüğün faaliyetleri detaylandırılacaktır.  

1
Bankaya ait gayrimenkulleri satmak, kiraya vermek, yeni gayrimenkuller almak, kiralamak, trampa yapmak, 

ortaklıkların tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

2
Bankaya, ortaklarına, diğer kamu veya özel kuruluşlar ile şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde projeler 

geliştirmek, yapmak, yaptırmak veya arsa karşılığı gelir paylaşımı tesis etmek, 

3

Bakanlık tarafından talep edilen özel projeler ve kentsel altyapı projeleri ile kentsel dönüşüm kapsamındaki 

her türlü proje, yapım, satış ve pazarlama işlerini yapmak veya yaptırmak, bu amaçla Bakanlık tarafından 

aktarılan kaynakların kullanım, tahsisi, takip işlemlerini yürütmek, belirtilen işlemlere yönelik Daire 

Başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak. 

4
Bankaya kaynak sağlayıcı projeler kapsamında rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul 

mükellefiyetlerinin tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

5

Geliştirilecek gayrimenkul projeleri ile ilgili teknik ve hukuki çalışmaların yürütülmesi, idari ve teknik 

şartnamelerin hazırlanması ile pazarlama, tanıtım, ekspertiz, satış ve devir işlemlerini yürütmek, bu işlemlere 

ilişkin hizmet alımında bulunmak, geri dönüşleri takip etmek ve belirtilen işlemlere yönelik Daire 

Başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak, 

B

C

Ç

D

A

Bakanlık tarafından talep edilen özel projeler, kentsel altyapı projeleri ve yapım işleri ile Bankaya kaynak temin 

etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kar amaçlı 

gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapmak veya yaptırmak için; 

Bankaya ve ortaklarına ait gayrimenkullere ilişkin tespit çalışmalarını yürütmek, borçlu ortaklarının, gayrimenkul 

karşılığı bankaya olan borçlarının yapılandırılmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak, 

Bankanın iştirak veya bağlı ortaklık edinmesi, kurulması ve faaliyetlerine ilişkin süreçleri yönetmek, 

değerlendirmek ve izlemek, 

Banka varlıklarının ve öz kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek, 

İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak
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Gayrimenkul Geliştirme Müdürlüğü; Mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına, 

belediyelere, Banka’ya, gerçek/tüzel şahıslara ait olan arsalar üzerinde proje geliştirmek 

amacıyla fizibilite çalışmaları yapmak, gerekli yerlerde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansına sahip Gayrimenkul 

Değerleme Şirketlerinden hizmet alımı yöntemi ile değerleme raporları almak, değerleme 

raporları incelenerek raporlar doğrultusunda İLBANK A.Ş.’nin yapacağı faaliyetlere yön 

vererek alternatif çalışmalar yapmak ile görevlidir. Analiz süreci sonucunda Arsa Satışı 

Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesini gerçekleştirmek, yüklenicilerle sözleşme yapıp 

sözleşme gereklerini takip etmek görevleri arasındadır.  

Banka’ya belediyelerden ve şahıslardan gelen bağımsız başvuruların incelenmesi, 

gayrimenkul alım-satım-trampa işlemleri, gayrimenkul kiralama ve kiraya verme, yapılan 

projelerde bağımsız bölümlerin satış fiyatlarının belirlenmesinde gayrimenkul değerleme 

raporlarına başvurulmaktadır. 2012-2019 yıllarında gerçekleştirilen doğrudan satış, açık 

satış ve gelir paylaşımı ihaleleri aşağıda verilmiştir (Çizelge 4.4). Gayrimenkul 

Geliştirme Müdürlüğü tarafından doğrudan temin yöntemi ile ihale edilen hizmet alımı 

işlerinin adedi ise çizelge 4.5’de yer almaktadır. 
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Çizelge 4.4 2012-2019 yıllarında gerçekleştirilen doğrudan satış, açık satış ve gelir paylaşımı ihaleleri 

  Doğrudan Satış İhalesi Açık Satış Gelir Paylaşımı İhalesi 

2012       

2013 Lojmanların satışı  

  

*Elazığ Merkez ilçesinde gerçekleştirilmek üzere gelir paylaşımı ihalesi gerçekleştirilip sözleşme 

imzalanmıştır. 

*İstanbul Maltepe ilçesinde proje geliştirmek üzere gelir paylaşımı ihalesi gerçekleştirilip sözleşme 

imzalanmıştır. 

2014   

  

* Ankara Çankaya Büyükesat mahallesinde taşınmaz üzerinde proje geliştirmek üzere gelir paylaşımı 

ihalesi gerçekleştirilip sözleşme imzalanmıştır. 

*Ankara Çankaya Yıldızevler mahallesinde taşınmaz üzerinde proje geliştirmek üzere gelir paylaşımı 

ihalesi gerçekleştirilip sözleşme imzalanmıştır. 

*İstanbul Kartal Yukarı Mahalle’de yer alan taşınmaz üzerinde proje geliştirmek üzere gelir paylaşımı 

ihalesi gerçekleştirilip sözleşme imzalanmıştır. 

*Ankara Çankaya Yıldızevler mahallesinde taşınmaz üzerinde proje geliştirmek üzere gelir paylaşımı 

ihalesi gerçekleştirilip sözleşme imzalanmıştır. 

*Elazığ Merkez Sürsürü mahallesinde yer alan taşınmaz üzerinde proje geliştirmek üzere gelir paylaşımı 

ihalesi gerçekleştirilip sözleşme imzalanmıştır. 

2015   
  

*Ankara Gölbaşı Kızılcaşar’da yer alan taşınmaz üzerinde proje geliştirmek üzere gelir paylaşımı ihalesi 

gerçekleştirilip sözleşme imzalanmıştır. 

2016       

2017 Lojmanların satışı      

2018 
37 adet taşınmazın 

ihalesi 
30 adet taşınmaz ihalesi 

  

2019 

24 adet taşınmazın 

ihalesi  

23 adet taşınmazın 

ihalesi 

19 adet taşınmaz ihalesi 

*İstanbul Tuzla ve Ankara Yenimahalle’de yer alan 2 farklı taşınmazın üzerinde proje geliştirmek üzere 

gelir paylaşımı ihalesine çıkılmıştır.  

*İstanbul Tuzla’da yer alan taşınmaz üzerinde proje geliştirmek üzere gelir paylaşımı ihalesi 

gerçekleştirilip sözleşme imzalanmıştır. 
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Çizelge 4.5 Gayrimenkul Geliştirme Müdürlüğü tarafından doğrudan temin yöntemi ile 

ihale edilen hizmet alımı işlerinin adedi 

Doğrudan Temin Yöntemi ile İhale Edilen Hizmet Alımı İşlerinin Adedi 

Rapor Türü 
Yıllar 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019- 

Değerleme/Fizibilite 11 31 11 24 22 16 27 17 

Kentsel Tasarım   2 1           

İmar ve Planlama Müdürlüğü; Proje geliştirme çalışması yapılması yönünde karar alınan 

alanlar için öncelikle alan ile ilgili ön analizleri yapmaktadır. İmarsız olan bir alanı imarlı 

arsa haline getirmek, mevcut planlı alanlarda kaynak geliştirme projelerine imar 

iyileştirmelerini ve plan değişikliği çalışmalarını yapmak, gerekli hallerde ifraz-tevhit 

çalışmaları yapmak müdürlüğün görevleri arasındadır. Plan değişiklikleri yapılırken plan 

hiyerarşisinin gözetilmesi, plan onama, askı ve itiraz süreçlerinin takibi İmar ve Planlama 

müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. 2017-2018-2019 yıllarında İstanbul, 

Ankara, İzmir, Elazığ illerinde 14 plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teklif sunulmuş 

olup kesinleşmiş ve uygulamaya geçmiştir. Üzerinde dava olan planlar da bulunmaktadır. 

Planlama aşamasında 10 çalışma alanı bulunmaktadır. 

Finansman ve Satış Müdürlüğü; Banka mülkiyetinde olan ya da satın alınan veya protokol 

yoluyla Bankaya devredilen gayrimenkullerin alım ve satımı, kiraya verilmesi, 

kiralanması işlemlerini gerçekleştirmektedir. Alım, satım ve kiralama çalışmaları 

sonucunda ortaya çıkacak gelir ve giderleri hesaplayarak ekonomik fizibilite 

çalışmalarını yürütmektedir. Banka varlıklarını daha etkin ve verimli şekilde 

değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve “Kaynak geliştirici projeler 

kapsamında yerel yönetimlerin gayrimenkul karşılığında Bankaya olan borçlarının 

yapılandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek” görevleri arasındadır.  

Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 2012-2019 yılları aralığında 

gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde hasılat paylaşımı işleri, arsa satışları ve 

lojmanlardan elde edilen gelirlerin yanı sıra bu dönemde alınan taşınmazlar için 

ödemelerde yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucu elde edilen gelirlerin yerel 

yönetimlere kredi ve hibe olarak geri döndüğü düşünüldüğünde kaynak geliştirme 
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çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin borçlarının yapılandırılması 

ve bu yapılandırma sürecinin gayrimenkuller üzerinden gerçekleşmesi bu çalışmanın 

üzerinde durduğu önemli bir konudur.  

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü; Yerel yönetimlere aktarılan kaynağı arttırmak amacıyla 

şehirlerde Banka tarafından ya da yerel yönetim ortaklıkları ile uluslararası standartlarda 

kâr amaçlı prestij gayrimenkul projelerini gerçekleştirmek ve bu şekilde Banka’ya yeni 

kaynaklar yaratmak amaçları arasındadır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ilan edilen uygulama alanları, 5393 

sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi kapsamında ilan edilen kentsel dönüşüm ve 

gelişim alanları müdürlüğün çalışma kapsamındadır.   

İLBANK A.Ş. ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen müdürlük 

bünyesinde devam eden kentsel dönüşüm projeleri aşağıdaki gibidir: 

 İzmir Karabağlar Kentsel Dönüşüm Projesi 

 Silopi (Şırnak) Karşıkaya Mahallesi Rezerv Yapı Alanında Uygulanacak Olan 

Kentsel Dönüşüm Projesi 

 İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 

 Ağrı Patnos Kentsel Dönüşüm Projesi  

İLBANK A.Ş. Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2012-

2019 yıllarını kapsayan çalışmalar gayrimenkul alımı, belediyelerin borcuna mahsup arsa 

alımı, gayrimenkul satımı, kiralama/kiraya verme, trampa, imar plan değişiklikleri, gelir 

paylaşımı ihaleleri başlıkları altında Ek 1’de özetlenmiştir. 

4.4 Kamu Arazilerinin Değerlendirilmesinde Yerel Yönetimlerin Yaklaşımı 

Yerel yönetimlere ihtiyacı olan finansman desteğinin yanında teknik destek de sağlayan 

İLBANK A.Ş.’nin bu süreçteki önemli rolü önceki bölümlerde ortaya konulmuştur. 

İLBANK A.Ş.’nin yapılandırma sürecinde edindiği yeni görevler yerel yönetimlerin 



 

104 

 

ihtiyacı olan finansmanı daha hızlı ve kolay şekilde sağlamayı da amaç edinmektedir. 

Yerel yönetimler finansman ihtiyaçlarında kredi, hibe desteklerinin yetersiz kalması, yeni 

kredi başvuruları gerçekleştirememeleri gibi sebeplerle yeni kaynak arayışlarına girmiş 

ve kaynak geliştirme faaliyetlerini kendi bünyelerinde yapmaya başlamışlardır. İLBANK 

A.Ş. kaynak geliştirme faaliyetleri yaparken birçok farklı kamu kurumu da aynı 

faaliyetleri kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.  

Kaynak geliştirme çalışmaları bu konuda tecrübeli teknik personel ve analiz sürecine 

ihtiyaç duymaktadır. Çalışmanın bu bölümünde birçok farklı kurumun kendi bünyesinde 

gerçekleştirdiği kaynak geliştirme faaliyetlerinin İLBANK A.Ş.’de ki ele alınış biçimine 

ve yerel yönetimlere olası desteklerine, belediyeler açısından bakılmaktadır. İLBANK 

A.Ş.’nin kaynak geliştirme süreci ile yerel yönetimlerin kendi kaynak yaratma 

çalışmalarının birbirine entegre edilmesinin, kolaylaştırılmasının ve hızlandırılmasının 

mümkün olup olmadığını anlamak üzere yerel yönetimlere anket çalışması yapılmıştır.  

Bu çalışma kapsamında düşünülen önermeler şu şekildedir: 

 Belediyeler finansman ihtiyaçlarını öz kaynaklarından karşılayamamakta ve 

bunun için kredi çekmek durumundadır. Kaynak geliştirme faaliyetleri yeni 

yatırım ihtiyacının yanı sıra alternatif gelir kaynağı arayışı ile yapılmaktadır. 

 Belediyeler kaynak geliştirme süreçlerinde de İLBANK A.Ş.’nin teknik desteğine 

ihtiyaç duymaktadır. 

 İLBANK A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredibilite analizlerinde gayrimenkul 

envanterlerinin de dahil edilmesi gerekmektedir. 

 Kaynak geliştirme süreçleri İLBANK A.Ş.’nin denetiminde ya da belediyeler ile 

ortaklaşa yapılmalıdır.  

4.4.1 Araştırmanın yöntemi 

Anket; kaynak/gayrimenkul geliştirme projeleri, yatırım finansmanı, arsa/kat karşılığı 

hasılat paylaşımı projeleri, envanter analizi, kredibilite analizi konuları kapsamında 28 

soru ve 3 başlık altında toplanan 34 önerme içermektedir (Ek-2). Bu sorulardan ilk 5’i 
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belediyeyi ve anketi dolduran kişinin niteliklerini anlamayı amaçlamaktadır. Anketin 

diğer soruları ise belediyelerin finansman kaynaklarını, İLBANK A.Ş.’nin kredibilite 

analizleri ile ilgili görüşlerini, arsa/arazi envanter kaydı ve güncellemesini, teknik 

personel yeterliliğini, öncelikli gayrimenkul geliştirme çalışmalarını ve bu süreçte nelere 

ihtiyaç duyduklarını, İLBANK A.Ş.’nin bu süreçte nasıl ve ne kadar etkin olmasını 

istediklerini, farklı kurumlardan hangilerinin sürece katılması gerektiğini sorgulamayı 

amaçlamaktadır. 3 başlık altında toplam 34 önerme ile belediyelerden kendilerine en 

yakın olan “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum” ve 

“kesinlikle katılıyorum” seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenmiştir. 

4.4.2 Evren ve örneklem 

Anket çalışmasının kaynak geliştirme faaliyetleri yürüten belediyeler kapsamında 

büyükşehir, büyükşehir ilçe ve il belediyelerine uygulanmasının daha doğru sonuçlar 

vereceği düşünülmüştür. Bu kapsamda 30 büyükşehir, 51 il ve 519 büyükşehir ilçe 

belediyesi incelenmiştir. Bu belediyeler listelenmiş olup bu belediyeler arasından 

150.000 ve üstü nüfusa sahip olanlara anket çalışmasının gerçekleştirilmesi 

hedeflenmiştir. Bu belediyelere ek olarak turizm, sanayi, ticaret, kentsel dönüşüm 

kapsamında potansiyele sahip belediyeler de seçilerek 190 belediyeye anket 

uygulanmıştır. Anket formu gönderilen belediyelerin listesi Ek-3’de bulunmaktadır. 

Daha düşük nüfusa sahip ve kaynak geliştirme potansiyeli düşük olan belediyelerde 

anketi gerçekleştirmenin doğru sonuçlardan sapmaya neden olacağı düşünülmektedir. 

Anket sonuçları gerçekleşen 113 adet anket dönüşü üzerinden analiz edilmiştir. 

4.4.3 Veri analizi 

Çalışmada dönüşü sağlanmış 113 anket üzerinden elde edilen veriler SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) 

kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirliğini test etmek amacıyla “güvenilirlik analizi” 

yapılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 
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4.4.4 Araştırma sonuçları 

Ankette yer alan ilk 5 soru belediyeyi ve anketi dolduran katılımcıyı tanımak üzere 

hazırlanan sorulardır. Buna göre katılımcıların cevapları incelendiğinde aşağıdaki 

verilere ulaşılmaktadır. 

Çizelge 4.6 Araştırmada bulunan belediyelerin özelliklerine göre dağılımları  

  n % 

Belediyenin türü İlçe 90 79.6 

İl 8 7.1 

Büyükşehir 15 13.3 

Toplam 113 100.0 

Belediyenin sınırları 

içerisindeki nüfus 

10 bin - 50 bin arası 2 1.8 

50 bin - 250 bin arası 37 32.7 

250 bin ile 750 bin arası 55 48.7 

750 bin üstü 19 16.8 

Toplam 113 100.0 

Ankete katılan 113 belediyenin türlerine göre dağılımları incelendiğinde % 79.6’sının 

ilçe, % 7.1’inin il ve % 13.3’ünün büyükşehir belediyesi olduğu tespit edilmiştir. 

Belediyelerin sınırları içerisindeki nüfusları incelendiğinde ise % 1.8’inin 10 bin-50 bin 

arası, % 32.7’sinin 50 bin - 250 bin arası, % 48.72’sinin 250 bin ile 750 bin arası ve % 

16.8’inin 750 bin üstünde olduğu tespit edilmiştir. Nüfusu 250.000’i aşan belediyelerden 

anket katılımı % 65.5 oranına ulaşmış olması kaynak geliştirme potansiyeli yüksek olan 

belediyelerden dönüşlerin sağlandığını göstermektedir. 

Çizelge 4.7 Araştırmaya katılanların belediyedeki görevlerine göre dağılımları 

  n % 

Belediyedeki görev Belediye başkanı 2 1.8 

 Belediye başkan yardımcısı 2 1.8 

 Daire başkanı/daire başka yardımcısı 4 3.6 

 Müdür/ müdür yardımcısı 41 37.3 

 Uzman/mühendis 34 30.9 

 Diğer 27 24.5 

 Toplam 110 100.0 
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Çizelge 4.7 Araştırmaya katılanların belediyedeki görevlerine göre dağılımları (Devamı) 

  n % 

Diğeri işaretleyenlerin 

görevleri 

Büro Personeli 1 4.76 

Emlak Yöneticisi 1 4.76 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 1 4.76 

Harita Teknisyeni 2 9.52 

İnşaat Teknikeri 1 4.76 

İşçi/Büro Personeli 1 4.76 

Kamulaştırma Birim Sorumlusu 1 4.76 

Kamulaştırma Şefi 1 4.76 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 1 4.76 

Memur 2 9.52 

Muhasebe Görevlisi 1 4.76 

Raportör 1 4.76 

Şehir Plancısı 4 19.05 

Tekniker 3 4.76 

Toplam 21 100.0 

Araştırmaya katılan katılımcıların belediyedeki görevlerine göre dağılımları tabloda 

verilmiştir. Buna göre katılımcıların % 1.8’i belediye başkanı, % 1.8’i belediye başkan 

yardımcısı, % 3.6’sı daire başkanı/daire başkan yardımcısı, % 37.3’ü müdür/müdür 

yardımcısı, % 30.9’u uzman/mühendis ve % 24.5’i diğer görevlerde çalışmaktadır. 

Belediyelerde diğer görevlerde bulunan katılımcıların % 4.76’sı büro personeli, % 4.76’sı 

emlak yöneticisi, % 4.76’sı gayrimenkul değerleme uzmanı, % 9.52’si harita teknisyeni, 

% 4.76’sı inşaat teknikeri, % 4.76’sı işçi/büro personeli, % 4.76’sı kamulaştırma birim 

sorumlusu, % 4.76’sı kamulaştırma şefi, % 4.76’sı mali hizmetler uzman yardımcısı, % 

9.52’si memur, %4.76’sı muhasebe görevlisi, % 4.76’sı raportör, % 19.05’i şehir plancısı 

ve % 4.76’sı tekniker olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Buna göre gayrimenkul geliştirme 

projeleri ile yakından ilgilenen personellerin ankete katıldığı söylenebilir. Katılımcıların 

görev dağılımlarına bakıldığında genel olarak konuya hâkim olan ilgili birimler 

tarafından anket dönüşü sağlandığı görülmektedir. 

Katılımcıların belediyede çalışma sürelerine göre dağılımları (Şekil 4.4) incelendiğinde; 

% 24.5’inin 1-5 yıl, % 26.4’ünün 5-10 yıl, % 16.4’ünün 10-15 yıl, % 32.7’sinin 15 yıl ve 

üzeri süredir belediyede çalıştıkları tespit edilmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun 
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deneyimli personeller olduğu düşünüldüğünde çalıştıkları başkanlıklar ile ilgili bilgilerin 

doğruyu yansıttığı kabul edilmiştir.  

 

Şekil 4.4 Çalışanların belediyede çalışma sürelerine göre dağılımları 

Anketin 6., 7. ve 8. Soruları, belediyelerin finansman kaynaklarını, gayrimenkul 

envanterlerini ve kredibilite kriterlerini sorgulama için hazırlanmıştır. Bu sorulara verilen 

yanıtların analizi aşağıda özetlenmiştir:  

Çizelge 4.8 Belediye yatırımlarının finansman kaynakları 

  n % 

Finansman kaynağı Tamamı Öz Kaynaklar 34 31.78 

 Tamamı İLBANK Kredisi 5 4.67 

 Tamamı Kamu Mevduat Bankası Kredisi 0 0.0 

 Tamamı Özel Mevduat Bankası Kredisi 0 0.0 

 Bir Kısmı Kredi Bir Kısmı Özkaynak 60 56.07 

 Diğer 8 7.48 

 Toplam 107 100.0 

Diğer Oka-Bakanlıklar 1 12.5 

 Yikob, Doka 4 50.0 

 Dönüşüm İçin Bakanlıktan Aktarılan Hibe 2 25.0 

 Kira Geliri, Arsa Satış Geliri 1 12.5 

 Toplam 8 100.0 

Belediye tarafından yapılan yatırımların finansman kaynaklarına göre dağılımları Çizelge 

4.8’de verilmiştir. Buna göre katılımcıların % 34.3’ü tamamı öz kaynaklar, % 5.1’i 

tamamı İLBANK kredisi, % 60.6’sı bir kısmı kredi ve bir kısmı öz kaynak cevabını 
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verirken, tamamı kamu mevduat bankası kredisi ve tamamı özel mevduat bankası kredisi 

cevabını veren olmadığı tespit edilmiştir. Tamamı öz kaynakları kullanan belediyelerin 

%34,3’te kalması belediyelerin dış kaynaklara duyduğu ihtiyacın oldukça fazla olduğunu 

göstermektedir. Belediyelerin hibeler dışında kaynak arayışlarında, kredi ihtiyaçlarında 

öncelikli olarak İLBANK A.Ş.’ye başvurdukları daha sonra diğer banka, fon vb. yollara 

başvurdukları dikkati çekmektedir.  

 

Şekil 4.5 İLBANK A.Ş.’den talep edilen kredilerin ön analizlerinde belediyeler açısından 

dikkat edilmesi gerekenler 

Araştırmada İLBANK A.Ş.’den talep edilen kredilerin ön analizinde belediyeler 

açısından nelere dikkat edileceği incelenmiş ve katılımcıların verdikleri cevaplara göre 

dağılımları Şekil 4.5’de verilmiştir. Buna göre katılımcıların % 47.3’ü belediye 

sınırlarında yer alan nüfusa, % 60’ı kredi geri ödeme düzenine, % 17.3’ü gayrimenkul 

envanter fazlalığına, % 65.5’i planlanan yatırımların fizibilite raporlarına evet, %31.8’i 

bölgenin yapısına da bakılması gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların % 7.3’ü ise 

diğer seçeneğini işaretlemişlerdir. Diğer seçeneğini seçen katılımcılar “günlük nüfus 

yoğunluğuna göre, kredi değil hibe şeklinde verilmelidir, mevcut borç durumu, ön onay, 

son 2-3 yıl içinde yapılan yapılması düşünülen ödemelere” dikkat edilmesi gerektiğini 

ifade etmişlerdir.  
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Şekil 4.6 Belediyelerin gayrimenkul envanterleri ve güncelleme 

Araştırmaya katılanların kurumlarında arazi, arsa ve yapıların envanteri incelendiğinde; 

% 92,9’unun bu envanteri tuttuğu ve kalan % 7,1’inin ise yapmadığı saptanmıştır. 

Güncelleme durumlarına göre dağılımları incelendiğinde % 22’sinin günlük, % 28’i 

aylık, % 36’sının yılda 1 envanterleri güncellediği anlaşılmaktadır. Katılımcıların % 14’ü 

diğer seçeneğini işaretlemiştir. Diğer seçeneğini seçenlerin % 8.33’ünün 3 ayda 1, % 

8.33’ünün 6 ayda 1, % 83.32’sinin işlem gerçekleştikçe % 8.33’ünün envanter tipine göre 

günlük veya haftalık yapılmaktadır, cevaplarını verdikleri görülmüştür. Katılımcıların 

anket cevaplarına göre belediyelerde envanter çalışmalarının yüksek oranda 

tamamlandığı görülmektedir. Ancak Sayıştay raporlarına bakıldığında; yapılan 

çalışmaların doğru şekilde tamamlanmadığı görülmektedir. Bu durum, belediyelerin 

%93’ünün envanter kayıtları tuttuğu düşünüldüğünde bu envanterlerin standart bir 

şekilde kaydedilip kontrol edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. 

Çizelge 4.9 Gayrimenkul geliştirme projelerini geliştirmek üzere kurulan birimler ve 

isimleri  

Gayrimenkul geliştirme projelerini geliştirmek üzere birim var mı? % 

Birim Var 26 23.6 

 Yok 84 76.4 

 Toplam 110 100.0 

Katılımcıların birimlerine göre dağılımı n % 

Birimin adı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü 20 71.44 
 Harita Servisi 1 3.57 
 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2 7.14 
 İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 1 3.57 
 Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 3.57 
 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü  1 3.57 
 Mali hizmetler 1 3.57 
 Strateji Geliştirme 1 3.57 
 Toplam 28 100.0 
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Araştırmaya katılan katılımcıların gayrimenkul geliştirme projelerini geliştirmek üzere 

birimlerinin olup olmadığı sorulmuş %76.4’ünde olmadığı görülmüştür. Evet cevabı 

verenlerin birimlerine göre dağılımları incelendiğinde katılımcıların %71.44’ü Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, %3.57’si Harita Servisi, %7.14’ü İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, %3.57’si İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, %3.57’si 

Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü, %3.57’si Kentsel Dönüşüm 

Müdürlüğü, %3.57’si Mali Hizmetler ve %3.57’si Strateji Geliştirme gibi birimlerinde 

gayrimenkul geliştirme ile ilgili çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. 

Çizelge 4.10 Gayrimenkul geliştirme projelerinde yer alan personeller ve durumu 

  n % 

Gayrimenkul geliştirme projelerinde 

fizibilite/değerleme raporlarını inceleyen 

personel var mı? 

Evet 25 23.8 

Hayır 80 76.2 

Toplam 105 100.0 

Çalışan personelin sayısı 

 

1 5 23.81 

2 2 9.52 

3 6 28.57 

4 3 14.29 

6 2 9.52 

10 1 4.76 

12 1 4.76 

14 1 4.76 

Toplam 21 100.0 

Katılımcılara çalıştıkları belediyelerde gayrimenkul geliştirme projelerinde 

fizibilite/değerleme raporlarını inceleyen, risk analizi yapan teknik servisin olup olmadığı 

sorulmuş ve cevaplara göre dağılım incelendiğinde % 23.8’inde olduğu, % 76.2’sinde ise 

olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada gayrimenkul geliştirme projelerinde çalışan 

personellerin sayısı incelendiğinde % 85.72’sinde 10’dan az ve %14.28’inin ise 10’dan 

fazla personeli olduğu görülmektedir.  
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Şekil 4.7 Belediyelerin gayrimenkul geliştirme projelerine ihtiyaç duymasının nedenleri 

Araştırmada katılımcıların gayrimenkul geliştirme projelerine neden ihtiyaç duyduğuna 

dair sorulan soruda birden çok madde işaretlemeleri istenmiştir. Bu durumda 

katılımcıların % 59.1’i mali sıkıntılara alternatif gelir kaynağı aranması, % 56.4’ü 

belediyelere yeni yatırımlara ihtiyaç duyması, % 4.5’i siyasi/politik nedenler, % 5.5’i 

diğer seçeneklerini işaretlemişlerdir. Yerel yönetimlerin hem kaynak arayışına hem de 

beklenen yatırım performansına göre gayrimenkul geliştirme projeleri yapmaya yöneldiği 

görülmektedir.  

 Diğer seçeneğini seçen katılımcıların; 

%16.67’si Bölge halkının ihtiyaç ve talepleri,  

%16.67’si çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak, hem dönüşüm yapmak hem de 

ihtiyaç gidermek,  

%16.67’si emlak piyasasını hareketlendirmek ve kamuya kaynak oluşturmak,  

%16.67’si Taşınmazların etkin ve verimli kullanılması, plan düzeyinde gerekli 

çalışmaların yapılması 

%33.34’ü gayrimenkul geliştirme projeleri olmadığını ve ihtiyaç duymadıklarını, 

iletmişlerdir.  

Verilen cevaplar kaynak geliştirme çalışmalarını artırmanın belediyelerin yeni yatırım 

ihtiyacının ve bölge halkının taleplerinin karşılanmasını, kentsel dönüşümün hızlı bir 
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şekilde sağlanmasını, taşınmazların verimli kullanılmasını sağlayacağına işaret 

etmektedir. 

 

Şekil 4.8 Gayrimenkul geliştirme projelerinde ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları 

Katılımcılara gayrimenkul geliştirme projelerinde en çok ihtiyaç duyulan uzmanlık 

alanları sorulmuş birden fazla cevap vermeleri istenmiştir. Katılımcıların % 80.9’unun 

gayrimenkul geliştirme uzmanı, % 52.3’ünün şehir plancısı, % 38.5’inin mimar, % 

42.2’sinin mühendis, % 15.6’sının avukat ve % 5.5’inin ise diğer cevaplarını verdikleri 

tespit edilmiştir.  

 

Şekil 4.9 Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında kullanılan yöntemler 
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Katılımcıların gayrimenkul geliştirmede kullandıkları yöntemlerin önem sırası tabloda 

verilmiştir. Buna göre kiralama yöntemini katılımcıların %51.3’ü, doğrudan satış 

yöntemini katılımcıların %32.9’u, trampa yöntemini katılımcıların %5.3’ü, arsa satışı 

karşılığı gelir paylaşımı yöntemini katılımcıların %15’i, plan iyileştirme yöntemini 

katılımcıların %22.2’si, kentsel dönüşüm yöntemini katılımcıların %14.5’i birinci sıraya 

koymuşlardır. Diğer seçeneğini seçen katılımcıların %25’i 3194 sayılı kanunun 17. 

maddesi gereği hisseli satış, %50’si herhangi bir yöntem uygulanmamaktadır ve %25’i 

tarım arazilerinde direkt gelir yöntemi cevaplarını verdikleri belirlenmiştir. Gayrimenkul 

geliştirme çalışmalarında halen için en çok kullanılan yöntemin kiralama yöntemi olduğu 

tespit edilmiştir. 

Çizelge 4.11 Gayrimenkul geliştirme sürecinde yaşanan zorluklar 

  n % 

3996 sayılı kanun gereği Yap-işlet-devlet iç işleri 

bakanlığı onayı 

Evet 10 9.3 

Yüksek planlama kurulu kararı alma zorunluluğu Evet 7 6.5 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre satışı 

karşılığında gelir paylaşımı yönetim zorunluluğu 

Evet 24 22.2 

Maliyetlerin yüksek olması  Evet 45 41.7 

Geliştirme sürecinde yeterli deneyim/personelin 

olmaması 

Evet 39 36.1 

Ülkenin sahip olduğu ekonomik ve siyasi riskler Evet 47 43.5 

Plan iptalleri ve değişkenliklerinin sıklıkla olması Evet 40 37.0 

Prosedürlerin uzun olması Evet 46 42.6 

Alternatif geliştirme yöntemlerinin kısıtlı olması  Evet 28 25.9 

Diğer Evet 2 1.9 

Diğer Sayıştay’ın Belediyeler 

2886/51g Uygulayamaz 

Görüşü 

2 66.7 

 Yeterli Gayrimenkulün 

Bulunmaması 

1 33.3 

 Toplam 3 100.0 

Araştırmaya katılan katılımcıların gayrimenkul geliştirme sürecinde karşılarına çıkan 

zorluklar sorulmuş ve birden fazla cevabı işaretlemeleri istenmiştir. Buna göre anket 

cevaplarının dağılımları incelendiğinde katılımcıların % 9.3’ü 3996 sayılı kanun gereği 

Yap-işlet-devlet iç işleri bakanlığı onayı, % 6.5’i Yüksek planlama kurulu kararı alma 

zorunluluğu, % 22.2’si 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre satışı karşılığında gelir 

paylaşımı yönetim zorunluluğu, % 41.7’si maliyetlerin yüksek olması, %36.1’i geliştirme 
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sürecinde yeterli deneyim/personelin olmaması, %43.5’i ülkenin sahip olduğu ekonomik 

ve siyasi riskleri, % 37’si plan iptalleri ve değişkenliklerinin sıklıkla olması, % 42.6’sı 

prosedürlerin uzun olması, % 25.9’u alternatif geliştirme yöntemlerinin kısıtlı olması ve 

%1.9’u diğer seçeneğini işaretlemişlerdir. Diğer cevabını işaretleyenlerin %66.6’sı 

Sayıştay’ın belediyelerin 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesini uygulayamayacağı 

yönündeki görüşü ve %33.3’ü yeterli ve uygun niteliklere sahip gayrimenkulün 

bulunmaması cevaplarını verdikleri dikkati çekmektedir.   

 

Şekil 4.10 Yerel yönetimlerin gayrimenkul geliştirme projelerini başarılı ve kısa sürede 

gerçekleştirebilmesi için gerekli olanlar 

Katılımcıların yerel yönetimlerin gayrimenkul geliştirme projelerini başarılı ve kısa 

sürede gerçekleştirebilmesi için gerekli olan nedenlere göre sıralamaları istenmiştir. Bu 

sıralamaya göre katılımcılar %38.9’u teknik personel, %41.5’i finansman, %15.7’si hızlı 

bürokratik süreç, %6.8’i halk/kurum katılımı, %1.8’i mali denetim, %11.4’ü siyasi 

etkinin azaltılması maddelerini birinci sıraya koymuştur. Katılımcıların %6.7’sine göre 

sözleşme yönetim ekibine birinci sıra yer verilmemiştir. Diğer nedenlere ise bir kişinin 

uygun arsa/arazi nedenine gerekli olduğu cevabını verdiği görülmektedir. Belediyelerin 

öncelikli önem verilmesini düşündüğü konuların başında bürokratik engeller ve teknik 

personelin yeterliliği olduğu söylenebilir. 

 

38,90%
41,50%

15,17%

6,80%

1,80%

11,40%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Teknik

Personel

Finansman Hızlı

Bürokratik

Süreç

Halk/Kurum

katılımı

Mali

Denetim

Siyasi

Etkinin

Azaltılması

1. Sıra



 

116 

 

Çizelge 4.12 Tamamlanan, şu anda yürütülen ya da proje aşamasında olan gayrimenkul 

geliştirme çalışmaları 

  n % 

Tamamlanan, şu anda yürütülen ya da proje 

aşamasında olan gayrimenkul geliştirme 

çalışmalarınız var mı? 

Evet 20 19.2 

Hayır 84 80.8 

Toplam 104 100.0 

Tamamlanan proje 1 6 40.0 

2 2 13.3 

3 4 26.7 

5 3 20.0 

Toplam 15 100.0 

Araştırmaya katılan katılımcılar tamamlanan, şu anda yürütülen ya da proje aşamasında 

olan gayrimenkul geliştirme çalışmaları olup olmadıkları sorulmuş ve verilen cevaplar 

incelendiğinde %9.2’sinde olduğu, % 80.8’inde ise olmadığı tespit edilmiştir. Projeleri 

olan katılımcıların % 40’ının bir, % 13.3’ünin iki, % 26.7’sinin üç ve % 20’sinin ise beş 

projesi olduğu saptanmıştır. Yerel yönetimlerin kaynak geliştirme projelerinin oldukça az 

olduğu tamamlanan projelerin de çoğunun dönüşüm odaklı olduğu görülmüştür. 

 

Şekil 4.11 Kredibilite analizlerinde gayrimenkul envanterleri dahil edilerek kredi 

puanının belirlenmesi doğru bir yaklaşım mıdır? 

Kredibilite analizlerinde gayrimenkul envanterleri dâhil edilerek kredi puanının 

belirlenmesinin daha doğru bir yaklaşım olup olmadığı yönündeki soruya katılımcıların 

%86.3’ü daha doğru bir yaklaşım değerlendirmesi yapmış ve %13.7’si ise söz konusu 

görüşün doğru veya uygun olmadığını ifade etmiştir. İncelenen soruya olumsuz cevap 

verenlerin dağılımları incelendiğinde; söz konusu cevabı verenlerin %16.7’si 

belediyelerin tek gelir kaynaklarının gayrimenkuller olmadığı, %16.7’si ekonomik 
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nedenlerden ötürü gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri üzerinden satış işlemlerinin 

yapılamadığı, %16.7’si envanter değil projelerin önemli olduğu, %16.7’si gayrimenkul 

azlığı ya da fazlalığının ilgili belediyenin finans ihtiyaçları ile doğru orantılı olmadığı, 

%16.7’si gayrimenkul değerlerinin bölgelere göre farklılık göstermesi nedeni ile envanter 

üzerinden değerleme yapılmasının doğru olmayacağı ve kalan %16.7’si ise SSK, Maliye 

ve kişi hacizlerinin olması nedeni ile kredi puanları ve risk derecelerinin ölçülmesinde 

gayrimenkul envanteri ve varlığının etkin olarak kullanımı mümkün olamayacaktır. 

Belediyelerin kredibilite analizlerinde gayrimenkul envanterlerinin fazlalığına bakılması 

katılımcıların % 17.3’ü tarafından kabul görmüştür. Burada soru daha özelleştirilerek 

sorulmuş ve katılımcıların %86.30’una ulaşmıştır (Şekil 4.5)).  

Çizelge 4.13 İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

çalışmalarından haberdar olma 

  n % 

İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Kaynak Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı çalışmalarından 

haberdar mısınız? 

Evet 15 13.8 

Hayır 94 86.2 

Toplam 109 100.0 

Kuruma bu konuda daha önce 

başvuru yaptınız mı? 

Evet 4 11.8 

Hayır 30 88.2 

Toplam 34 100.0 

Başvuru içeriği Altyapı Mali Kaynak Talebi 1 50.0 

 Altyapı ve Üstyapı Yatırımları 1 25.0 

 Ekipman, Malzeme, Taşıt Alımları, İnşaat ve 

Yapım İşleri Etüd ve Proje Giderleri 

1 25.0 

 Toplam 4 100.0 

İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı çalışmalarından 

haberdar olup olmadıkları incelendiğinde; katılımcıların % 13.8’inin haberdar olduğu ve 

% 86.2’sinin ise haberdar olmadığı ortaya konulmuştur. Katılımcıların kuruma bu konuda 

daha önce başvuru yapıp yapmadıkları incelendiğinde; % 11.8’inin yaptığı ve % 

88.2’sinin ise yapmadığı tespit edilmiştir. Başvuru yapan katılımcıların başvuru içerikleri 

incelendiğinde; %50’sinin altyapı mali kaynak talebi, %25’inin altyapı ve üstyapı 

yatırımları ve %25’inin ekipman, malzeme, taşıt alımları, inşaat ve yapım işleri etüd ve 

proje giderleri oldukları görülmüştür. Kaynak geliştirme çalışmaları konusunda 

başvurunun yapılmadığı görülmektedir. İLBANK A.Ş. Kaynak Geliştirme Dairesi 
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Başkanlığı’nın varlığı ve faaliyetlerinin belediyeler tarafından yeterince bilinmediği 

görülmüştür. 

 

Şekil 4.12 Yerel yönetimlerin kaynak geliştirme/ gayrimenkul geliştirme sürecinde 

İLBANK A.Ş.’nin konumu  

Yerel yönetimlerin kaynak geliştirme veya daha somut olarak gayrimenkul geliştirme 

sürecinde İLBANK A.Ş.’nin konumunun ne olması gerektiği sorulduğunda katılımcıların 

% 66.7’si belediyeler ile ortaklaşa çalışma yapılması, % 14.3’ü garantör konumunda 

olması, %1.9’u sadece ihale sürecini yönetmesi, %6.7’si denetleyici olması ve %10.5’i 

ise belediyelerin her aşamayı kendilerinin yapması gerektiği yönünde cevaplar 

vermişlerdir. Belediyelerin ortaklaşa çalışmak istemesinin İLBANK A.Ş.’ni bu konuda 

yetkin görmesi ve çalışmalarını artırmak istemesi olarak değerlendirilmiştir. 
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Şekil 4.13 Gayrimenkul geliştirme projelerini yapması gereken kurum veya kurumlar  

Katılımcıların gayrimenkul geliştirme projelerinin hangi kurum kuruluşlar tarafından 

gerçekleştirilmesi sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcıların % 62.5 

İLBANK A.Ş. , % 69.6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, % 17 Ekonomi Bakanlığı, % 45.5 

TOKİ, % 34.8 Emlak Konut, % 75.9 belediyeler, % 23.2’si üniversitelere ve % 3.6’sı 

diğer seçeneğini tercih ettikleri tespit edilmiştir. Diğer seçeneğini seçen katılımcıların ise 

özel sektör cevaplarını verdikleri saptanmıştır. Belediyelerin % 75,9 oranında kendi 

kaynak geliştirme projelerini yapmak istemesi önümüzdeki dönemlerde geliştirilmesi 

gereken önemli bir alan olduğunun göstergesidir. Bu oranı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ve İLBANK A.Ş.‘nin takip etmesi, söz konusu kurumların bir arada çalışması 

gerekliliğini ve bu konuda çalışmalar yapılmasını öne çıkarmaktadır. 

Çizelge 4.14 Anketin güvenirliği 

Anket  Soru Sayısı Cronbach 

Alfa 

Gayrimenkul geliştirme projeleri hakkında genel görüşler  17 0.917 

Kurumunuz çalışmaları ile ilgili görüşler  4 0.550 

Öneriler  13 0.829 

Anketin geneli  34 0.905 

Araştırmada kullanılan Anketin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı tüm anket için, 

gayrimenkul geliştirme projeleri hakkında genel görüşler, kurumunuz çalışmaları ile ilgili 

görüşler ve öneriler anketleri için hesaplanmıştır (Çizelge 4.21). Anketin genelinin 
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Cronbach Alfa güvenilirlik değeri 0.905, Gayrimenkul geliştirme projeleri hakkında 

genel görüşler için oluşturulan anketin Cronbach Alfa güvenilirlik değeri 0.917, 

Kurumunuz çalışmaları ile ilgili görüşler için oluşturulan anketin Cronbach Alfa 

güvenilirlik değeri 0.550, Öneriler için oluşturulan anketin Cronbach Alfa güvenilirlik 

değeri 0.829 olarak bulunmuştur. Chronbach Alfa değerlerinin 0.50’den büyük olması, 

kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu da çalışmada kullanılan 

ölçeğin içsel tutarlılıklarının iyi olduğunu göstermektedir. 

Ankette yer verilen 29., 30. ve 31. sorular toplam 34 adet önermeden oluşmuştur. 

Belediyelerin mevcut durumu ve çalışma sonucunda önerilerin getirilmesi adına cevaplar 

önemlidir bu nedenle her bir önermenin oranları tablolar halinde verilmiştir: 

Çizelge 4.15 Gayrimenkul geliştirme projeleri hakkında genel görüşler 

Gayrimenkul Geliştirme Projeleri Hakkında Genel Görüşler 

Gayrimenkul geliştirme projeleri bütün 

belediyelerde uygulanmalıdır. 

Gayrimenkul geliştirme çalışmaları ile ilgili 

yeni yasal düzenlemeler gereklidir. 

  

Yerel yönetimler gayrimenkul geliştirme 

çalışmalarına önem vermelidirler. 

Gelirin artması belediye hizmetlerini de 

artıracaktır. 
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Gayrimenkul geliştirme projelerinin bütün belediyelerde uygulanması gerektiği 

önermesine katılımcıların % 46,02 katılıyorum derken, % 34,51 kesinlikte katıldığını 

belirtmiştir. Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında yeni yasal düzenlemelerinin 

yapılması önermesi katılımcıların % 64.6’sı tarafından gerekli görülmüştür. Yerel 

yönetimlerin gayrimenkul çalışmalarına yoğunlaşmasının % 87.61 oranında gerekli 

olduğu düşünülmektedir. Yerel yönetimlerin gelirlerinin artmasının hizmet artışına da 

neden olacağı önermesi % 89.38 oranında kabul görmüştür. Yerel yönetimlerin 

hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde olması için gayrimenkul geliştirme 

çalışmalarının mevzuat, belediyelerde uygulanabilirlik alanlarında güncelleme 

ihtiyacının olduğu görülmüştür (Çizelge 4.15). 

Çizelge 4.16 Kurum çalışmaları ile ilgili görüşler 

Kurum Çalışmaları ile İlgili Görüşler 

Şu ana kadar yaptığımız gayrimenkul geliştirme 

çalışmaları sonucu memnun edicidir 

Gayrimenkul geliştirme projelerini yürüten teknik 

personellerimiz yeterlidir. 

  

Sözleşme yönetimi için tecrübeli personele 

ihtiyaç vardır. 

Risk analizi, fizibilite çalışmalarını yerel yönetim 

birimimizce yeterli bir şekilde yapılmaktadır. 
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Kurumların kendi gayrimenkul geliştirme çalışmalarına bakıldığında teknik personellerin 

yeterli olmadığı katılımcıların % 40.71’i tarafından ifade edilmektedir. Gayrimenkul 

geliştirme sürecinin önemli bir bölümü olan sözleşme yönetimi sürecinde tecrübeli 

personel % 69.02’si tarafından gerekli görülmemektedir. Belediyelerde risk analizi ve 

fizibilite çalışmaları % 28.31 katılımcı tarafından yeterli görülmektedir. Bütün bu veriler 

teknik personellerin yeterliliği ve eğitimi hakkındaki konulara önem verilmesi 

gerektiğinin göstergesidir. 

Çizelge 4.17 Katılımcılara göre başlıca öneriler 

Öneriler 

Belediye gelirlerinin nüfusla ilişkilendirilmesi 

yanlış bir yaklaşımdır. 

Belediyelerin kredi kabiliyeti (kredibilite) 

kriterleri güncellenmelidir. 

  

Gayrimenkul geliştirme projelerinin tüm süreçleri 

söz konusu alan ile ilgili belediyeler tarafından 

gerçekleştirilmelidir. 

Gayrimenkul geliştirme projeleri yerel 

yönetimler ve yerel yönetim bankası olan 

İLBANK A.Ş. ile ortaklaşa gerçekleştirilmelidir. 
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Çizelge 4.17 Katılımcılara göre başlıca öneriler (Devamı) 

Yerel yönetim birimleri taşınmaz geliştirme 

çalışmalarının her sürecini yürütecek 

birim/birimler kurmalıdır. 

İLBANK A.Ş.’nin daha önce yürüttüğü 

gayrimenkul geliştirme çalışmalarından elde 

ettikleri tecrübelerden faydalanılmalıdır. 

  

Her yerel yönetim birimi için arsa envanterinin ve 

değer haritasının oluşturulması gerekmektedir. 

Yerel yönetim birimleri gayrimenkul geliştirme 

çalışmalarının başvurusu ve uygulanması aşamasında 

personellerinin eğitimlerine önem vermelidir. 

  

Yerel yönetimlere gayrimenkul geliştirme 

çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. 

İLBANK A.Ş.  tarafından kaynak geliştirme 

çalışmaları ile ilgili yerel yönetimlere 

bilgilendirme/eğitim/seminer yapılmalıdır. 

 
 

Yerel yönetimler ve İLBANK A.Ş. nin ortak bir 

gayrimenkul veri sistemi oluşturulmalıdır. 
Ortak sistem üzerinden İLBANK A.Ş. 

ödenemeyen borca mahsup edilmek üzere arsa 

alımı, proje geliştirme teklifinde bulunulabilir. 
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Çizelge 4.17 Katılımcılara göre başlıca öneriler (Devamı) 

Daha hızlı bir süreç için İLBANK web sitesi üzerinden ulaşılan Belediye Bilgi ve Veri Bankası 

uygulamasından ön inceleme raporları – ön başvuru oluşturulması belediyeler açısından kolaylık 

sağlar. 

 

Belediye gelirlerinin nüfusla ilişkilendirilmesi katılımcıların % 46.01’sı tarafından yanlış 

yaklaşım olarak görülmektedir. Belediyelerin kredi başvurularında kullanılan kredibilite 

kriterlerinin değişmesi ve güncellenmesi gerekliliği katılımcıların % 73.45 gibi yüksek 

bir oranla kabul edilmektedir. Belediyelerin gayrimenkul geliştirme çalışmalarını 

İLBANK A.Ş. ile ortaklaşa yapmaları katılımcıların % 59.29’u tarafından istenmektedir. 

Yerel yönetimlerde gayrimenkul/taşınmaz geliştirme süreçlerini başından sonuna kadar 

yürütebilecek bir birimin kurulması % 84.07 oranında istenmektedir. Belediyelerin her 

birinin arsa envanterinin ve değer haritalarının oluşturulması gerekliliği % 86.73 oranında 

kabul görmektedir. İLBANK A.Ş.‘nin kaynak geliştirme çalışmaları ile ilgili yerel 

yönetimlerin bilgilendirme/eğitim istemi % 88.49 oranındadır. Sürecin daha hızlı işlemesi 

ve ortak bir sistem üzerinden ilerlemesini katılımcıların % 68.14’ü istemektedir. Bu 

oranlara göre çalışmanın sonucunda verilen öneriler şekillendirilmiş, katılımcı 

yaklaşımın üzerinde durulmuştur. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yerel yönetimlerin merkezi yönetime idari ve mali yönden bağlı olması özerk olmalarını 

kısıtlamakta ve merkezi yönetimin yönlendirdiği projelere odaklanmalarını zorunlu 

kılmaktadır. Dünyadaki yerel yönetim sistemleri incelendiğinde yerel yönetim 

birimlerinin gelirlerinin büyük bir kısmının vergiden oluştuğu görülmektedir. Yerel 

yönetimlerin vergi oranını belirleme ve vergi koyma yetkilerinin olması mali 

özerkliklerini sağlamaktadır. Ancak, salt bu vergiler aracılığıyla yerel yönetimlerin 

ihtiyaçları olan finansmanı sağlamada yetersiz kaldıkları görülmektedir. Finansman 

sorunları içerisinde mevcut olan kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması önem 

kazanmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye’nin, para ve sermaye 

piyasalarının değişkenliği göz önüne alındığında hizmetlerin finansmanını sağlayan yerel 

yönetim bankası olarak faaliyetini sürdüren İLBANK A.Ş.’nin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Araştırmada dünyada ve Türkiye’de yer alan yerel yönetim bankalarının karşılaştırması 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; Türkiye’de yerel yönetim bankacılığının 

diğer ülkelerin yerel yönetim bankalarının kuruluş yıllarına oranla daha yeni bir kavram 

olduğu ortaya konulmuştur. 1933 yılında Belediyeler Bankası olarak kurulan 2011 yılına 

kadar yaşadığı yapılandırmalar sonucunda mevcut halini alan İller Bankası Anonim 

Şirketi ülkenin içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayarak gelişmeye devam etmektedir. 

Çeşitli ülkelerde yer alan yerel yönetim bankaları incelendiğinde; bu bankaların 

bankacılık kısmının ön plana çıktığı görülmektedir. İLBANK A.Ş. ise kalkınma ve 

yatırım bankası niteliğiyle teknik destek ve danışmanlık veren bir kurum olarak ön plana 

çıkmaktadır. İLBANK A.Ş.’nin yapılandırma sürecinde hazırlanan çoğu çalışmanın 

önerilerinde yalnızca yatırım bankası olması, teknik faaliyetlerinin görev kapsamı dışına 

çıkarılması bulunmaktadır. Burada dikkate alınması gereken İLBANK A.Ş.’nin yerel 

yönetimlere vermiş olduğu mali ve teknik danışmanlığın Türkiye’de alternatifi 

bulunmadığıdır. Bu nedenle danışmanlık özelliğini uzun bir süre daha koruyarak 

yapılacak yeni yatırımların daha hızlı gerçekleşmesinde önemli roller üstlenmelidir. Bu 

durumda İLBANK A.Ş.’nin içinde olduğu yapılandırma sürecinde kentlere ve 

oluşturulmaya çalışılan bölge sistemine iyi bir şekilde uyum sağlaması, işbirliği 

olanaklarını ve kapasitesini arttırması gerekmektedir. Bunun için yerel yönetim 
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bankasının yapılandırılmasının yanı sıra yerel yönetimlerin yönetsel dönüşümü de 

gerekmektedir.  

İLBANK A.Ş.; öz sermaye ve diğer kredi imkânlarını kullanarak yerel yönetimlere 

kaynak sağlamaktadır. Bankanın öz sermayeden ve yüksek faizler ile yabancı 

kaynaklardan alınarak temin ettiği kredilerin düşük faizlerle yerel yönetim birimlerine 

verildiği düşünüldüğünde Banka çalışmalarının sürdürülebilir olması zorlaşmaktadır. Bu 

durum İLBANK A.Ş.’nde düzenli sermaye artırımının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

İLBANK A.Ş.’nin dünyada çeşitli ülkelerin yerel yönetim bankalarında görüldüğü gibi, 

kendi kaynaklarını yaratan ve geliştiren bir yapıya sahip olması gerektiği düşünülmüştür. 

Son zamanlarda kentsel dönüşüm sürecinde İLBANK A.Ş.’nin faizsiz kredi vermesi 

gündeme gelmiştir. Bu kredilerin İLBANK A.Ş. aracılığı ile gerçekleşmesi ve Banka’nın 

faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için bir sisteme oturtulması gerekmektedir. Yerel 

yönetimlerin finansman ihtiyaçları yalnızca öz kaynaklar ile gerçekleştirilememektedir. 

Piyasa koşullarına göre belirlenen faiz oranlarının kullanılmasına çalışılmalı, Banka kredi 

piyasasında rekabete açılmak için hazırlanmalıdır. Bu amaçla, fon teminine 2018 yılında 

başlanmış olup öz sermaye dışında kaynak yaratma çalışmaları sürdürülmektedir. Bu 

çalışmaların bir sonucu olarak 2011 yılında Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

kurulmuştur. Bugüne kadar faaliyetlerini artırarak devam ettiren birim yerel yönetimlerin 

başvurularına mali ve ekonomik analizlerin uygun olduğu sürece olumlu yanıt 

vermektedir. Ancak yerel yönetimlerin bu konudaki teknik bilgi ve birikimlerinin 

yetersizliği sürecin yavaş işlemesine sebep olmaktadır. 

Türkiye’de yerel yönetimlerin gelir yapılarına ve borçlanma durumlarına bakıldığında, 

gelirlerin hizmetleri karşılayamadığı ve mutlaka borçlanma yoluna gidildiği ortaya 

çıkmaktadır. Borçlanmanın artışı ile birlikte finansman arayışı da artmaktadır. Kaynak 

geliştirme çalışmaları yerel yönetim birimlerinin çoğunda yapılmaya başlanmıştır. 

İstihdamın artırılması, üretimin geliştirilmesi ve bunun ülkenin bütün bölgelerinde 

dengeli biçimde gerçekleştirilmesi için yeni yatırımlar teşvik edilmektedir. Bu 

yatırımların gerçekleştirilmesinde en önemli unsur yer tahsisinin sağlanmasıdır. Kamu 

arazileri ve bu arazilerin değerlendirilme aşamaları ekonomik gelişme süreci için oldukça 

önemli olup etkin ve verimli kullanılması gerekmektedir. Sahip olunan kamu arazilerinin 
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iyi bir şekilde yönetilmesi, kaynakların optimum şekilde kullanılması, yatırımların teşvik 

edilerek yer tahsisi sağlanması ekonomik kalkınmanın sağlanmasına destek olacaktır. 

Birçok kurumun kendi bünyesinde yaptığı yatırım ve kaynak geliştirme çalışmalarını elde 

bulunan bu alanlara odaklayarak yapması süreci hızlandıracak yer arayışına son 

verecektir. Yerel yönetimlerin sahip oldukları taşınmazları bu sisteme entegre etmesi aynı 

süreci yürüten diğer kurumlarla birlikte çalışması kaynak geliştirme proje sürecini 

hızlandıracağı düşünülmüştür.  

Yerel yönetimlerin ihtiyaçları, finansman sorunları, envanter çalışmaları, kaynak 

geliştirme projeleri, kamu arazilerini yönetme şekillerini anlamak üzere çalışma 

kapsamında belediyelere uygulanan anket çalışmasında elde edilen veriler, bu sürecin 

etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için yol gösterici niteliğindedir. Bu çalışmada 

elde edilen verilere ve analiz sonuçlarına göre öneriler sıralanmıştır. Öncelikle anket 

katılımcılarına belediye yatırımlarının finansmanının karşılanmasında kullanılan araçlar 

sorulmuştur. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplara göre tamamı öz kaynakları 

kullanan belediyelerin %34,3’te kalması belediyelerin dış kaynaklara duyduğu ihtiyacın 

oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Yerel yönetimlerin İLBANK A.Ş.‘den kredi 

alamadıkları durumlarda diğer bankalara yönelmekte ya da gayrimenkul satışı yoluyla 

çözüm üretmeye çalışmaktadırlar.  

İLBANK A.Ş.‘den kredi talep ettiklerinde belediyelerin kredi kabiliyeti ölçülmektedir. 

Kredibilite analizlerinde belediyelerin aylık gelirleri görülmekte ve muhtemel giderleri 

ise tahmin edilmektedir. İLBANK A.Ş.’den temin ettikleri diğer kredilerin ödemeleri 

izlemektedir. Aylık maksimum kredi ödeme kapasitesi bu yolla belirlenerek verilecek 

yeni kredinin miktarı hesaplanmaktadır. Burada önem verilen bir diğer konu ise yerel 

yönetim biriminin daha önce aldığı kredilerde vadesi geçmiş ödemesinde gecikme olan 

kredilerin olup olmamasıdır. Kredibilite analizinde yerel yönetim birimlerinin diğer 

bankalardan aldığı borçlar görülmemekte, gelir gider hesapları tahmini yapılmaktadır. 

Ayrıca yerel yönetim birimlerinin sahip olduğu gayrimenkuller teminat olarak 

gösterilmemektedir. Belediyelerin kredi başvurularında kullanılan kredibilite kriterlerinin 

değişmesi ve güncellenmesi gerekliliği katılımcılar tarafından %73.45 gibi yüksek bir 

oranla kabul edilmektedir. Bu aşamada katılımcılara İLBANK A.Ş.’den talep edilen 
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kredilerin ön analizinde belediyeler açısından nelere dikkat edilmesi gerektiği sorulmuş 

ve diğer seçeneğini işaretleyenlerin açıklamaları üzerinde durulmuştur. Verilen cevaplar 

incelendiğinde belirtilen öneriler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Belediyelerin diğer kurum/kuruluşlara olan borçlarının incelenmesi gerekmektedir. 

 Bazı belediyelerde ise yaşayan nüfus az olsa bile iş merkezi olduğu için günlük nüfus 

ve ihtiyaçlar fazladır bu göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur.  

Kredi geri ödeme düzeni mevcutta kontrol edilen bir sistemdir. Planlanan yatırımların 

fizibilite açısından uygun olup olmamasına göre kredi verilmesi kaynak/gayrimenkul 

geliştirme sürecinde önemli bir noktadır. Belediye gelirlerinin nüfusla ilişkilendirilmesi 

katılımcıların % 46.01’i tarafından yanlış bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu orana 

göre gelirlerin nüfusa göre dağıtılması bu süreçte devam edecek bir yaklaşımdır. 

Katılımcılara kredibilite analizlerinde gayrimenkul envanterleri dahil edilerek kredi 

puanının belirlenmesinin daha doğru bir yaklaşım olup olmadığı sorulduğunda 

%86.3’üne göre daha doğru bir yaklaşım olduğu ve %13.7’sine göre ise olmadığı tespit 

edilmiştir. İLBANK A.Ş.’nin bu konu üzerine detaylı araştırmalar yaparak talebe cevap 

verebilecek uygulamaları hayata geçirmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bunun 

için her bir belediyenin gayrimenkul envanterlerinin çıkartılmış ve hazır olması 

gerekmektedir. Araştırmaya katılanların kurumlarında arazi, arsa ve yapılara ilişkin 

yapılan incelemede % 92,9’nda envanter tutulduğu ve % 7,1’nde ise tutulmadığı 

anlaşılmaktır. Envanteri tutulmayan veya düzenli aralıklarla güncellenmeyen belediyeler 

ile gayrimenkuller üzerine ortak çalışmak oldukça güç olacaktır. Belediyelerin her birinin 

arsa envanterinin ve değer haritalarının oluşturulması gerekliliği % 86.73 oranında kabul 

görmektedir. Öncelikle tamamlanması gereken konu envanterlerin tam ve doğru olarak 

çıkartılması, düzenli olarak güncellenmesi ve değerlerinin doğru olarak 

muhasebeleştirilmesi gerekli olmaktadır. 

Mali sıkıntıların yanı sıra araştırmada gayrimenkul geliştirme projelerine neden ihtiyaç 

duyulduğuna dair soruya katılımcıların % 59.1’i mali sıkıntılara alternatif gelir kaynağı 

aranması, % 56.4’ü belediyelerin yeni yatırımlara ihtiyaç duyması, % 4.5’i siyasi/politik 
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nedenler ve % 5.5’i ise diğer cevaplarını verdikleri görülmektedir. Yerel yönetimlerin 

hem kaynak arayışına, hem de beklenen yatırım performansına göre gayrimenkul 

geliştirme projeleri yapmaya yöneldikleri ortaya çıkmaktadır.   

Katılımcılara çalıştıkları kurumlarda tamamlanan, anket aşamasında yürütülmekte olan 

ya da proje aşamasında olan gayrimenkul geliştirme çalışmaları olup olmadığı sorulmuş 

% 9.2’sinde gayrimenkul geliştirme projelerinin olduğu, % 80.8’inde ise olmadığı tespit 

edilmiştir. Yerel yönetimlerin kaynak yaratmak amacıyla gayrimenkul geliştirme 

çalışmalarına oldukça az başvurdukları görülmektedir. Yerel yönetimlerin gayrimenkul 

geliştirme süreçlerinde en fazla kiralama ve doğrudan satış yöntemlerini kullandıkları 

saptanmıştır. Bu durumda yerel yönetimlerin kaynak geliştirme çalışmalarını arttırması 

gerekliliği doğmaktadır. Kaynak geliştirme sürecinde yer alan diğer yöntemlerinde 

kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların gayrimenkul geliştirme sürecinde karşılarına çıkan 

zorluklarda maliyetlerin yüksek olması, geliştirme sürecinde yeterli deneyim/personelin 

olmaması, ülkenin sahip olduğu ekonomik ve siyasi riskleri, plan iptalleri ve 

değişikliklerinin sıklıkla olması, prosedürlerin uzun olmasına, alternatif geliştirme 

yöntemlerinin kısıtlı olması cevaplarını alınmıştır. Değişken bir piyasa sahip olan 

Türkiye’de maliyetlerin sürekli artmasının yanı sıra bürokratik zorluklarında çıkması 

kaynak geliştirme sürecini kötü etkilemektedir. Yeni yasal düzenlemelerin gerekliliği 

burada açıkça görülmektedir. Deneyimli teknik personel yetersizliği aralarında en hızlı 

çözülebilecek konu olduğu düşünülmüştür. 

Katılımcılara yerel yönetimlerin gayrimenkul geliştirme projelerini başarılı ve kısa sürede 

gerçekleştirebilmesi için nelere ihtiyaç duydukları sorulmuş, katılımcılar teknik personel, 

finansman, hızlı bürokratik süreç cevaplarını ilk sıraya koymuştur. Bu cevaplardan da 

anlaşılacağı üzere kaynak geliştirme süreçlerinde başarıya ulaşmak için konusunda 

uzman ve yeterli sayıda teknik personele, yeni finansman modellerine ve bürokratik 

sürecin hızlandırılmasına öncelik verilmelidir.  
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Katılımcılara yerel yönetimlerin kaynak geliştirme veya gayrimenkul geliştirme 

sürecinde İLBANK A.Ş.’nin konumunun ne olması gerektiğine ilişkin sorular yöneltilmiş 

olup, alınan cevapların politika geliştirme açısından yararlı olabileceği düşünülmektedir. 

Katılımcıların % 66.7’si belediyeler ile ortaklaşa çalışma yapılması ve % 14.3’ü garantör 

konumunda olması gerektiği cevapları öne çıkmıştır. Anket katılımcılarının İLBANK 

A.Ş. Genel Müdürlüğü Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı çalışmalarından haberdar 

olup olmadıkları sorulduğunda % 13.8’inin haberdar olduğu ve % 86.2’sinin ise olmadığı 

tespit edilmiştir. Katılımcılara kuruma bu konuda daha önce başvuru yapıp yapmadıkları 

sorulduğunda % 11.8’inin yaptığı ve % 88.2’sinin ise yapmadığı saptanmıştır. Başvuru 

yapanlar arasında ise kaynak geliştirme çalışmaları konusunda başvurunun yapılmadığı 

görülmektedir. İLBANK A.Ş.’nin kaynak geliştirme çalışmaları ile ilgili yerel 

yönetimlerin bilgilendirme/eğitim istemi % 88.49 oranında olup, bu oranın oldukça 

yüksek düzeyde bulunduğu açıkça dikkati çekmektedir. Sürecin daha hızlı işlemesi ve 

ortak bir sistem üzerinden ilerlemesini katılımcıların % 68.14’ü istemektedir. İLBANK 

A.Ş.’nin çözüm ortağı olan belediyelere daha fazla tanıtımının yapılması ve Kaynak 

Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın yetki ve görevlerinin anlatılması gerekmektedir. 

İLBANK A.Ş. ile belediyelerin ortaklaşa çalışmalar yapabilmesi için bu öncelikli 

yapılması gereken adım olarak görülmüştür. 

İncelenen kurumlarda gayrimenkul geliştirme projelerini geliştirmek üzere 

yapılandırılmış birim olmayan kurumların oranı %76.4 gibi oldukça yüksek düzeyde 

bulunmaktadır. Birimleri olduğunu söyleyen katılımcıların %71.44’ü Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü cevabı verdikleri görülmüştür. Katılımcı belediyelerin 

hiçbirinde ayrı bir gayrimenkul geliştirme birimi bulunmamaktadır. Katılımcılara 

gayrimenkul geliştirme projelerinde fizibilite/değerleme raporlarını inceleyen, risk 

analizi yapan teknik servisin olup olmadığı sorulmuş ve verilen cevapların dağılımı 

incelendiğinde sadece % 23.8’inde böyle bir servisin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların % 40.71’i tarafından kurumlarının kendi gayrimenkul geliştirme 

çalışmalarında teknik personellerin yetersiz olduğu düşünülmektedir. Belediyelerde risk 

analizi ve fizibilite çalışmaları katılımcıların % 28.31’i tarafından yeterli görülmektedir. 

Yerel yönetimlerin yapılan kaynak geliştirme çalışmaları incelendiğinde yeterli 

personellerinin bulunmadığı, doğru fizibilite çalışmalarının yapılmadığı, değerleme 
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raporlarının güvenilir olmadığı gözlemlenmektedir. Belediyeler tarafından 

gerçekleştirilen birçok dönüşüm projesinin yanlış maliyet analizleri nedeni ile yarıda 

kaldığı görülmektedir. Yerel yönetimlerin birçok konuda olduğu gibi bu konuda da 

İLBANK A.Ş.’nin tecrübelerinden faydalanması gerektiği düşünülmektedir. Kaynak 

geliştirme çalışmalarında finansal analizlerin, pazar araştırmalarının üzerinde durulması 

gerekmektedir. Gayrimenkul geliştirmenin gerektirdiği zorunlu analizler eksiksiz 

yapılmalıdır. Yerel yönetimler ihtiyaçları olan bu analizleri de diğer teknik destekler gibi 

İLBANK A.Ş.’den alabilmelidir. Bu aşamaya üniversiteler de dâhil edilerek, 

belediyelerle birlikte katılımcı bir sistemin kurulması gerektiği düşünülmüştür. 

Katılımcılara gayrimenkul geliştirme projelerinde en fazla ihtiyaç duyulan uzmanlık 

alanları sorulmuş birden fazla cevap vermeleri istenmiştir. Katılımcıların % 80.9’u 

gayrimenkul geliştirme uzmanı, % 52.3’ü şehir plancısı, % 38.5’i mimar, % 42.2’si 

mühendis, % 15.6’sı avukat ve % 5.5’i ise diğer cevabını vermişlerdir. Bu sonuçlardan 

anlaşılacağı üzere belediyelerin İLBANK A.Ş. ve diğer kurumlar ile ortak çalışmalar 

yapmak üzere kendi bünyelerinde gayrimenkul geliştirme birimleri kurması ve bu 

birimlerde gayrimenkul geliştirme/değerleme uzmanlarına yer vermesinin faydalı bir 

yaklaşım olacağı anlaşılmıştır. Mevcut personellerin bu yönde eğitim alması teşvik 

edilmelidir. Bu birimlerle İLBANK A.Ş. ve diğer kurumların kaynak geliştirme birimleri 

birlikte çalışmalıdır. Belediyelerin gayrimenkul geliştirme çalışmalarını İLBANK A.Ş. 

ile ortaklaşa yapmaları katılımcıların % 59.29’u tarafından istenmektedir. Ortak bir 

kaynak geliştirme sisteminin yapılmasının ardından yerel yönetimler bu sistemler 

üzerinden proje geliştirme tekliflerini ve analizlerini içeren dosyaları iletebilecektir. 

Böylece yerel yönetim birimlerinin yatırımları finanse etmek için kaynak arayışı 

sürecinde elden çıkarmak istedikleri arsa/arazi stokları için ön inceleme Banka tarafından 

yapılabilecektir. Bu şekilde söz konusu gayrimenkuller için temin edilen değerleme 

raporlarının doğruluğu kontrol edilerek gayrimenkullerin özel sektöre geçmeden kamu 

eliyle değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığına bakılabilecektir. Sonuç olarak, 

kamu arazilerinden elde edilebilecek rantın yine kamuya dönüşünün sağlanması hedefine 

ulaşılması da mümkün olacaktır.  
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EK 1 Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığında Gerçekleştirilen Çalışmalar (2012-2019) 

 Gayrimenkul alımı 
Belediyelerin borcuna mahsup 

arsa alımı 
Gayrimenkul satımı Trampa Kiraya verme İmar Planı Protokolü Gelir Paylaşımı Protokolü 

2012 

*İstanbul Bölge Müdürlüğü 

binası yapılmak üzere 1 adet 

parsel alımı 

  * Erzurum’da 1 adet taşınmaz satışı   *Samsun - 

kiraya verme 

    

2013 

*İstanbul’da yer alan 10 adet 

parselin alımı 

*İstanbul’da yer alan 1 adet 

taşınmazın alımı 

*Ankara’da yer alan 1 adet 

taşınmazın alımı 

*İstanbul - 1 adet taşınmaz alımı 

belediye borçlarına mahsuben 

gerçekleşmiş artan miktar 

Belediyeye ödenmiştir. 

*Banka mülkiyetinde bulunan 339 adet 

lojmanın satışı gerçekleşmiştir. 

Ankara - Belediye ile yapılan protokol 

çerçevesinde 4 adet taşınmaz ile Banka 

mülkiyetindeki 43 adet taşınmazın trampası 

  *Ankara ‘da yer alan taşınmaz için “teknik 

danışmanlık hizmeti” protokolü 

*Aydın Kuşadası’nda yer alan taşınmaz 

için “teknik danışmanlık hizmeti” 

protokolü 

*Muğla Bodrum’da yer alan taşınmaz için 

“teknik danışmanlık hizmeti” protokolü 

*İzmir Seferihisar’da yer alan 6 adet 

taşınmaz için “teknik danışmanlık hizmeti” 

protokolü 

*Ankara Gölbaşında yer alan taşınmaz için 

“teknik danışmanlık hizmeti” protokolü 

*Bursa’da yer alan 2 adet taşınmaz üzerinde 

proje geliştirmek amacıyla protokol ve mülkiyet 

devri 

*Elazığ’da gerçekleştirilmek üzere gelir 

paylaşımı ihalesi gerçekleştirilip sözleşme 

imzalanmıştır. 

*İstanbul’da proje geliştirmek üzere gelir 

paylaşımı ihalesi gerçekleştirilip sözleşme 

imzalanmıştır. 

2014 

    Diyarbakır’da yer alan 40 adet lojmanın 

satışı  

* Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Bankamız 

arasında Ankara ve İstanbul’da yer alan arsalara 

karşılık Ankara’da yer alan arsa trampa edilmiştir.  

* Elazığ kiraya 

verme 

*Ankara Yenimahalle Ballı Kuyumcu’da 

yer alan taşınmaz için “teknik danışmanlık 

hizmeti” protokolü 

*Ankara Yenimahalle Alacaatlı’da yer alan 

6 adet taşınmaz için “teknik danışmanlık 

hizmeti” protokolü 

*Ankara Çankaya Lodumu’da yer alan 

taşınmazların taşınmaz için “teknik 

danışmanlık hizmeti” protokolü 

*Ankara Çankaya Lodumu’da yer alan 

muhtelif ada ve parsellerde yer alan 

taşınmaz için “teknik danışmanlık hizmeti” 

protokolü 

*Ankara Çankaya Lodumu’da yer alan 

taşınmaz için “teknik danışmanlık hizmeti” 

protokolü 

*Ankara’da taşınmaz üzerinde proje geliştirmek 

üzere gelir paylaşımı ihalesi gerçekleştirilip 

sözleşme imzalanmıştır. 

*Ankara’da mahallesinde taşınmaz üzerinde 

proje geliştirmek üzere gelir paylaşımı ihalesi 

gerçekleştirilip sözleşme imzalanmıştır. 

*İstanbul’da yer alan taşınmaz üzerinde proje 

geliştirmek üzere gelir paylaşımı ihalesi 

gerçekleştirilip sözleşme imzalanmıştır. 

*Ankara’da taşınmaz üzerinde proje geliştirmek 

üzere gelir paylaşımı ihalesi gerçekleştirilip 

sözleşme imzalanmıştır. 

*Elazığ’da yer alan taşınmaz üzerinde proje 

geliştirmek üzere gelir paylaşımı ihalesi 

gerçekleştirilip sözleşme imzalanmıştır. 
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EK 1 Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığında Gerçekleştirilen Çalışmalar (2012-2019) (Devamı) 

 Gayrimenkul alımı 

Belediyelerin 

borcuna 

mahsup arsa 

alımı 

Gayrimenkul satımı Trampa 
Kiraya 

verme 
İmar Planı Protokolü Gelir Paylaşımı Protokolü 

2015 

*Trabzon’da yer alan 8 adet taşınmaz satın 

alınmıştır. 

*Ankara’da yer alan taşınmaz satın 

alınmıştır. 

    * Konya ve Mersin’de yer alan 2 adet taşınmaza 

karşılık Ankara’da yer alan 5 adet taşınmaz 

trampa edilmiştir. 

  *Ankara’da yer alan taşınmaz için “teknik 

danışmanlık hizmeti” protokolü 

*İzmir’de yer alan taşınmaz için “teknik 

danışmanlık hizmeti” protokolü 

*Ankara’da yer alan taşınmaz üzerinde proje 

geliştrimek üzere gelir paylaşımı ihalesi 

gerçekleştirilip sözleşme imzalanmıştır. 

2017 

    *Adana’da yer alan 8 adet lojman açık 

arttırma ihalesi ile satılmıştır. 

*Ankara’da yer alan 10 adet lojman açık 

arttırma ihalesi ile satılmıştır. 

*Ankara, Adana ve Gaziantep illerinde yer 

alan 22 adet lojman açık artırma ile ihale 

edilmiştir.  

*Banka mülkiyetinde olan Şırnak’ta yer alan 

taşınmazlar İstanbul ve Ankara’da yer alan 

taşınmazlar ile trampa edilmiştir. 

  *İzmir’de yer alan taşınmaz için “teknik 

danışmanlık hizmeti” protokolü 

* İzmir’de mahallesinde yer alan taşınmaz 

için “teknik danışmanlık hizmeti” protokolü 

*Ankara’da yer alan taşınmaz için “teknik 

danışmanlık hizmeti” protokolü 

  

2018 

*İzmir yer alan taşınmazlar alınmıştır. 

*Ankara’da yer alan taşınmazlar Banka 

mülkiyetine alınmıştır. 

*Maliye hazinesine ait farklı şehirlerde yer 

alan 26 adet taşınmaz satın alınmıştır. 

  *Ankara’da yer alan parselin satışı 

gerçekleşmiştir. 

*Erzurum’da yer alan arsanın satışı 

gerçekleşmiştir. 

*İstanbul’da yer alan arsa ve arsa üzerindeki 

binanın satışı gerçekleşmiştir. 

*Elazığ’da yer alan taşınmaz satılmıştır. 

*Trabzon ve Ankara’da yer alan 3 adet 

taşınmaz satılmıştır.  

*Ankara’da yer alan 2 adet taşınmaz 

satılmıştır. 

        

2019 

  *Açık satışta tutulan Ankara’da yer alan 

taşınmazlar satılmıştır. 

*Ankara’da yer alan taşınmazın satışı 

gerçekleşmiştir. 

*Doğrudan satış ihalesi ile 5 adet taşınmaz 

satılmıştır. 

*Açık satışta İstanbul’da yer alan 1 adet 

parsel satılmıştır. 

   İstanbul Tuzlada yer alan taşınmaz üzerinde proje 

geliştirmek üzere gelir paylaşımı işi için sözleşme 

imzalanmıştır. 
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EK 2 Anket Formu 
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EK 2 Anket Formu (Devamı)  
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EK 2 Anket Formu (Devamı)  
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EK 2 Anket Formu (Devamı)  
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EK 2 Anket Formu (Devamı)  
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EK 2 Anket Formu (Devamı)  
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EK 2 Anket Formu (Devamı) 
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EK 2 Anket Formu (Devamı) 

  



 

150 

 

EK 2 Anket Formu (Devamı) 
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EK 2 Anket Formu (Devamı) 
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EK 3 Anket Gönderilen Belediyeler Listesi 
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EK 3 Anket Gönderilen Belediyeler Listesi (Devamı) 
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EK 3 Anket Gönderilen Belediyeler Listesi (Devamı) 
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EK 3 Anket Gönderilen Belediyeler Listesi (Devamı) 
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