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Yönetici Özeti
1. “Türkiye’de yerel yönetim yerel kredi sisteminin güçlendirilmesi” raporu UNDP Türkiye ofisinin
AB tarafından finanse edilen Yerel Yönetimler Reformu Projesi III kapsamında hazırlanmıştır. Bu
rapor, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının işbirliğinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı ile koordineli bir şekilde taslak mevzuatın geliştirilmesini desteklemeyi
amaçlamaktadır.
2. Raporu iki temel amacı bulunmaktadır: (i) Türkiye’deki borçlanma uygulamalarını ve kredi
sistemlerini değerlendirmek ve (ii) Avrupa Birliği üyesi beş ülkedeki belediye borçlanması
uygulamalarını incelemek.
3. Raporumuzda “borç” kavramı gelecekte ödeme yapma yükümlülüğü taşıyan her türlü finansal
borçları kapsayacak biçimde daha geniş şekilde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, bu terim kredileri,
belediyelerin ertelenmiş ödemelerini ve tedarikçilere, yüklenicilere ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına yapacakları ödemeleri, belediye teminatlarını ve şarta bağlı yükümlülüklerini
kapsamaktadır. Bu yaklaşım, belediyenin kredibilitesini sadece finansal kredileri kapsayan yaklaşıma
kıyasla daha kapsamlı biçimde ortaya koymaktadır.
I.

Türkiye’de belediye kredi sistemi

Belediye borçlanma baskısı
4. Belediye borçlanma ihtiyaçlarının arkasında hızlı şehirleşme, büyük şehirlere göç, sosyal
transferler, belediye mevzuatındaki değişiklikler, altyapı ihtiyaçları ve çevre dostu yatırımlar gibi
çeşitli dışsal faktörler vardır. Belediyelerin sorumlulukları artarken gelirleri aynı seviyede kalmakta ve
bu gelirlerin büyük kısmını da merkezi bütçe gelirlerinden paylar teşkil etmektedir. Dikey olarak
dengesiz yerel finansman koşullarında, belediyelerin önemli bir kısmı yakın zamanda kredi alabilme
kabiliyetlerini yitirecek; kamu ve özel sektöre olan ödenmemiş yükümlülükleri ise artacaktır.
5. Sabit sermaye (yatırım) harcamaları belediye bütçelerinde önemli paya sahiptir. 2015 yılına kadar
belediyelerin merkezden aktarılan gelirlerinin yarısı yatırımlara harcanmış olup, izleyen dönemde bu
oran artmaya devam etmektedir. Merkeze bağımlılık açısından bakıldığında, büyükşehir ve il
belediyelerinin, merkezi bütçe paylarına diğer belediyelerden daha fazla bağımlı olduğu
görülmektedir.
Belediye borçlanmasının sınırları
6. İç ve dış borçlanmalar farklı mevzuata tabidirler. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi iç
borçlanmaları düzenlerken, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun belediyeler açısından dış borçlanmaları düzenlemektedir. Belediyeler, iç
piyasalardaki kredi alma enstrümanları arasında seçim yapmakta serbesttirler.
7. Belediye bütçe gelirlerinin %10’unu aşan iç borçlanma için sayısal bir limit bulunmaktadır ve bu
limiti aşmak için salt çoğunlukla alınacak Meclis kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı
gerekmektedir. İç ve dış toplam borç stoku, önceki yılın kesinleşen bütçe gelirlerinin yeniden
değerleme katsayısı oranında artırılan miktarını aşamaz (büyükşehir belediyelerinde %150’si). Aynı
kural belediyeye bağlı kuruluşlar ve çoğunluk hissesi belediyeye ait olan belediye şirketleri için de
geçerlidir. Bununla birlikte, uygulamada borç limitlerini hesaplamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın farklı yöntemleri kullandığı görülmektedir.
8. Dış borçlanma ve belediye tahvili ihracı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın izni gerekmektedir.
Kamu-Özel Ortaklıklarına ise Cumhurbaşkanı tarafından izin verilmektedir.
İlbank’ın rolü
9. İlbank’tan yatırım kredileri veya nakit kredileri alan belediyelerin geri ödeme planlarını bankaya
sunmaları gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık
7

yatırım programında yer alan projeler için hazine garantisi alınabilir. İlbank belediye faiz ve anapara
geri ödemelerini bir emanet hesabında toplamakta ve aracılık ettiği yabancı kredilerden temin edilen
fonları izlemektedir. İlbank aynı zamanda gelir paylaşımı ile aktarılan vergileri belediye kredileri için
teminat olarak kullanmaktadır (kesinti tutarı paylaşıma konu olan gelirlerin %40’ına kadar
çıkmaktadır).
Belediyelerin kredi alımlarındaki artışlar
10. Yerel yönetimlerin toplam borç stoku 2006 yılında 12,1 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve 2017
yılı sonunda 49,3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Daha geniş borç tanımı kullanıldığında ise toplam borç
tutarı 2017 yılı sonu itibariyle 107 milyar TL'ye ulaşmaktadır. Belediyelerin mevcut borçlarının büyük
kısmı uzun vadeli borç niteliğindedir. 2011 yılındaki borç yeniden yapılandırılmasının ardından,
belediye borçlarının kompozisyonu değişmiş; vergi ve kamu kesimi alacakları göreli olarak azalırken
banka kredileri belirgin biçimde artmıştır.
11. Toplam borcun (dar anlamda) belediye gelirlerine oranı mevcut durumda yüksektir (%48). En
büyük on büyükşehir belediyesi toplam iç borcun %62'sinden fazlasına sahiptir. Üç büyük şehirde su
ve kanalizasyon idarelerinin borçları yaklaşık 4,7 milyar TL'dir (en büyük üç büyükşehir belediyesinin
toplam iç borcunun beşte biri).
Borçlanma prosedürleri
12. Türkiye, cari açığı finanse etmek için yabancı tasarrufları kullanmaktadır. Kriz dönemleri hariç
yıllık ortalama cari işlemler açığı GSYH’nin %3-5'i arasında değişmektedir. Toplam finansal varlıklar
2,4 trilyon TL'dir (2017). Milli gelire kıyasla bu miktar nispeten düşüktür (GSYH'nin %76,3'ü). Bu
miktarın önemli bir kısmı mevduattan (toplamın %70'i) oluşmaktadır. Mevduatın %43'ü ise döviz
cinsindendir. Finans sektörü, kredi vermek için daha sınırlı kaynağa sahiptir ve kredi/mevduat oranı
%120'nin üzerindedir. Gelişmiş ekonomilere kıyasla, tahvil piyasası Hazine'nin hakimiyetinde olup
daha sığdır. Hem Hazine hem de İlbank, belediyelere yönelik proje finansmanını desteklemektedirler.
Söz konusu iki kurum, proje finansmanı konusunda köklü deneyime sahip olup süreçte güçlü iş birliği
içinde çalışmaktadırlar.
II. AB Ülkelerinde Kredi Sistemi
13. Yerel yönetim borçlanması yaygın olarak belediyelerin finansmanı için kullanılmaktadır: Bu
finansman; (i) sabit sermaye yatırımlarının maliyetlerini mevcut ve gelecekteki altyapı yararlanıcıları
arasında tahsis etmeye yardım etmekte, (ii) kredilerle modern teknolojilere yatırım yaparak tasarruf
sağlamakta ve (iii) yine dönemsel belediye gelir akışı ile düzenli operasyonel harcama
yükümlülüklerini dengelemek için kısa vadeli kredilere karşılık kullanılmakta.
14. 2008/2009 ekonomik krizinden sonraki dönemde hem yerel sabit sermaye harcamaları hem de
yerel net borçlanma azalmıştır. Avrupa Birliği ortalamasında brüt sermaye harcamaları toplam yerel
harcamaların %11'ine karşılık gelmektedir (Türkiye'de %29). Türkiye'de belirgin artış göstererek 2017
yılında toplam belediye harcamalarının %11'ine ulaşan net borçlanma büyüklüğü, Avrupa Birliğinde
toplam bütçenin %2-3'ü seviyesine gerçekleşmiştir.
15. Türkiye tarafından da onaylanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, bazı koşullarla sermaye
piyasalarına erişim olması gerektiğini ifade etmektedir. Borçlanma, sermaye nitelikli yatırımları için
olmalı ve ulusal sermaye piyasasına yerel erişim yasalarla düzenlenmelidir.
16. Beş ülke örneği deneyimi, 2008/2009 mali krizini takiben birçok ülkede yeniden mali
merkezileşme eğiliminin başladığını göstermektedir. Avrupa Birliğinde borçlanma meselesi, bütçe
açığının GSYH'nin %3'ü, devlet borçları ise GSYH’nin %60 ile düzenlenmektedir. Bu sınırların
üstünde olan ülkeler borçlarını azaltmak için orantılı olarak tedbirler almak durumundadırlar.
17. Burada incelenen beş ülke arasında, nüfus büyüklüğü bakımından karşılaştırılabilir ülke
Almanya'dır. Türkiye'deki ekonomik gelişmişlik düzeyi (kişi başına düşen GSYH olarak ölçülen)
seçilen iki Orta Avrupa ülkesine (Macaristan, Polonya) daha yakındır. Diğer iki ülke ise (Danimarka,
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İngiltere), kişi başına düşen GSYH'si 2,5 kat daha yüksek olan Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri
arasında bulunmaktadır.
Belediye Borçlanma Uygulamaları
18. Üniter ülkeler grubunda yerel yönetim borçlanması yerelleşme kapsamı ile uyumludur. Daha
gevşek merkezi yönetim olan ülkelerdeki belediyeler daha fazla borç biriktirme eğilimindedir.
Türkiye, bu ülke grubuyla karşılaştırıldığında daha düşük seviyede ademi merkeziyetçi ülkeler
grubunda yer almaktadır: yerel harcamalar GSYH’nin %3,6'sı ve yerel yönetim borcu GSYH’nin
sadece %1,6'sı seviyesindedir.
19. Yerel borçlanma ekonomik gelişmişlik seviyesi, altyapı talebi ile altyapı ve kamu hizmetleri için
mevcut kaynakların yeterli olmasından etkilenmektedir. Yerel yönetim özerkliğinin seviyesi ve
yönetimler arası mali ilişkiler de, kredilerin belediyelerin finansmanında nasıl kullanıldığı üzerinde
etkilidir.
20. Bankacılık sektörünün gelişmesi ve çeşitli finansal araçların kullanımı konusundaki geleneksel
uygulamalar da önemli faktörlerdir. İncelenen ülkelerde yerel sermaye yatırımlarını ve bütçe açığının
finansmanı için banka kredilerinin dışında, diğer uygulamaların yanı sıra, belediye tahvili de
kullanılmaktadır. Avrupa ile kıyaslandığında borcun içinde hizmet sağlayanlara ve kurumlara olan
borcun payı (borç bakiyeleri, ödenmemiş faturalar, tedarikçilere borçlar) Türkiye'de oldukça yüksektir
(toplam belediye borcunun yaklaşık %39'u).
21. Yerel yönetim kredi sistemleri, belediyeler tarafından verilen teminatlara göre de belirlenmektedir.
Bunlar, bir yandan doğrudan ve şarta bağlı (potansiyel) borçlar olarak sınıflandırılan, diğer yandan
açık olarak ve doğrudan yasal yükümlülükler veya siyasi (örtük) taahhüt olarak belirtilen yerel
yönetim borçlarının bir parçasıdırlar.
Mali Çerçeve Konuları
22. Birçok Avrupa ülkesinde daha geniş yerel yönetim sorumlulukları ve faaliyetleri, borçlanmaya
olan ihtiyacı artırmaktadır. Belediyeler hiçbir maliyeti olmadan dış fonlamaya erişebildiğinden,
yumuşak bütçe kısıtlamaları ile birleşen yüksek hibe bağımlılığı, kredi finansmanını
desteklememektedir. Daha düşük ademi merkeziyetçi sistemlerde, genellikle çeşitli devlet kurumları
tarafından yapılan tüm işlemlerin önceden onaylanması şeklindeki idari kontroller söz konusudur.
Ademi merkeziyetçi sistemler ise yerel meclislerin yetkileri ve iç kontrol sistemleri ve harcama
sonrası bütçe denetimleri ile desteklenen diğer hesap verebilirlik mekanizmalarını daha fazla
kullanmaktadırlar.
23. Raporda incelenen beş ülke oldukça farklı yerel borçlanma modellerini temsil etmektedir; bunlar
tamamen ticari banka bazlı liberal sistemlerden (Macaristan, Polonya), Danimarka ve Almanya'nın
belirli yerelleşmiş modellerine ve Birleşik Krallıktaki gibi ulusal hükümet kontrolü altında tek bir
belediye kredi kanalı uygulamasına kadar uzanmaktadır. Bu beş ülke örneği, tarihsel olarak farklı
siyasi ve idari sistemler altında geliştirilen model çeşitliliğini ortaya koymaktadır.
Mali kurallar
24. Kapsamlı kamu sektörü ve yerel yönetim borçlanmasına sahip ülkeler, borç sürdürülebilirliğini
sağlamak için hem borçlanmada altın kuralı, borç ve kredi limitlerini, idari izinleri, devlet kademeleri
arasında işbirliği anlaşmaları gibi borçlanma öncesi düzenlemeleri hem de borçlanma sonrası
düzenlemeleri (iflas yönetimi için idari veya mahkeme temelli kuralar) geliştirmişlerdir.
25. Diğer yerel yönetim borçlanma düzenlemeleri ise, çalışmaya konu ülkelerde belediye
borçlanmasına ilişkin bazı zorunlu sınırlamalar getirmiştir. Sayısal limitler borçlanmanın idari onayı
ile birleştirilmektedir (Macaristan). Bütçenin denk olmasına yönelik uzun vadeli yaklaşım, yerel hesap
verebilirlik ve ulusal kontrol mekanizmalarının bir araya getirilmesiyle birleştirilmiştir: devlet
denetimi (Polonya), kendi kendini denetleme ve üst limiti olan toplam borç kapsamında sınırlı
bakanlık takdir yetkisi (Danimarka), üst düzey onay (Almanya, Birleşik Krallık) şeklinde
örneklendirilebilir.
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Ödeme aczinin düzenlenmesi
26. Temerrüde (ödeyememe durumu) düşmeye ilişkin düzenlemeler benzer borçlanma modeline ve
düzenleyici sistemlerde dahi farklılaşmaktadır. Macaristan, belediye iflasını önleyici sistemi
mahkeme-temelli olan tek ülkedir. Diğer ülkelerin kesin temerrüt düzenlemeleri yoktur (Polonya)
veya vadesi geçmiş borcu olan belediyelere çeşitli finansal yardım biçimleriyle özel müdahalelerde
bulunmaktadır (Almanya, Birleşik Krallık).
III. Belediyelerin Kredi Sisteminin Güçlendirilmesi için Öneriler
27. Bu raporda incelenen uluslararası örnekler, Türkiye'deki kredi sisteminin iyileştirilmesi için
doğrudan (hap niteliğinde) uygulanabilir bir çözüm sunmamaktadır. Herhangi bir teknik
yöntemin uyarlanması, uygulayıcı ülkedeki kurumsal koşulların dikkatlice değerlendirilmesini
gerektirmektedir.
I. Yönetimler Arası Finansman Reformu
28. Artan belediye hizmet ihtiyaçlarının karşılanması için, yerel gelir artırma kapasitelerinin, artan
belediye hizmetleri ihtiyaçları ile eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu dikey mali denge, devredilmiş
belediye fonksiyonlarının yeniden değerlendirilmesi ve yerel yönetimlere tahsis edilen gelirlerin
yeniden tasarlanması ile iyileştirilebilir. İstikrarlı ve önemli seviyede olan öz gelirler veya gelir
paylaşımı sonucu elde edilen gelirler (güçlü bir denkleştirme mekanizması ile) borçlanma ihtiyacını
sınırlayacak ve aşırı borç riskini ortadan kaldıracaktır. Açık ve kesin yerel borçlanma onay
mekanizmalarıyla, kalkınma planı, sermaye yatırım stratejisi tasarımı, birikmiş ve ödenmeyen
yükümlülüklerin şeffaf yönetimini temel alan orta vadeli bütçe planlamasını desteklemek için kamu
mali yönetimi reformlarına ihtiyaç bulunmaktadır.
2. Borçlanma Mevzuatı ve Uygulamalarının İyileştirilmesi
29. Belediye borcunun kapsamlı sorunları, yerel kredi sistemlerinin gelecekteki iyileştirme alanlarının
odağında yer almalıdır. İlbank kredi temini programı, İngiliz modeline benzer şekilde, doğrudan ulusal
bütçe ve Hazine aracılığıyla dış finansman yoluyla sağlanabilir. Takvimlendirilmiş bir kamu kesimi
kurtarma planı yapılması halinde, aşırı borçlu belediyelerin konsolidasyonu önerilmemektedir. Yerel
borçlanma piyasasını geliştirmek için finansal hizmetlerin zorunlu kamu ihale yoluyla alınması
önerilmektedir.
30. Alternatif yeni belediye borçlanma biçimleri, belediye sermaye yatırımları için finansman
fırsatlarını genişletecektir. Bunlar belediye tahvili ve Kamu Özel Ortaklığı programlarıdır. Bu
alanlardaki yeni düzenlemeler Sosyal Etki Tahvillerini teşvik edebilir. Önerilen diğer değişiklikler,
teminat olarak kullanılan belediye varlıklarının belirlenmesi, borç limitlerinin daha iyi izlenmesi ve
uygulanması ve iyileştirilmiş risk değerlendirme yöntemleridir. Bu alternatif uygulamaların
geliştirilmesi, belediye idaresinin ve karar vericilerin teknik kapasitelerinin iyileştirilmesini
gerektirmektedir.
31. Belediye borçlanma mevzuatı, borç geri ödemesine ilişkin limitlerle desteklenmelidir. Basit sayısal
sınırlamalardan uzaklaşarak borç ödenmesine karşı uzun vadeli net operasyonel fazla
değerlendirmesine aşamalı olarak geçmek, kredibilite analizini daha güvenilir hale getirecektir. Bu
durum cari ve yatırım bütçelerinin açıkça ayrılmasını gerektirmektedir: borç ölçümüne brüt yaklaşım,
tüm yerel harcamaların ve gelirlerin konsolidasyonu bu anlamda önemli hale gelmektedir.
32. Banka kredisi finansmanına alternatiflerin daha geniş kullanımı, yerli belediye derecelendirme
kuruluşları ve kapasitelerine olan ihtiyacı artıracaktır. Öncelikle finansal zorluklar yaşayan belediyeler
tarafından izlenecek süreci hedefleyerek vadesi geçmiş borcu yönetmek için prosedürler
geliştirilmelidir. Ayrıca, bunlar belediye finansmanı hakkında kamuoyuna bilgi vermelidirler ve
şeffaflık yerel hesap verebilirliği artıracaktır.
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3. Kurumsal Kapasite Geliştirme
33. Yerel yönetimlerde sermaye yatırım planlaması ve borç yönetimi stratejisi ile desteklenen strateji
tasarımı, etkili kamu mali yönetim sisteminin kilit unsurlarıdır. Uzun vadeli finansal planla
birleştirilmiş sermaye yatırım planları, bütçe denkliği uygulaması için gereklidir. Hem belediye
personeli hem de seçilen resmi sorumlular için belediye borçlanmasına ve sağlam borç yönetimine
ilişkin teknik destek ve merkezi profesyonel yardım gereklidir. Daha verimli yerel kredi sistemleri
için, kredi alımı ve borç yönetiminin birim olarak ayrıldığı yeni kurumsal düzenlemelere ihtiyaç
bulunmaktadır.
4. Yasal Konular
Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde, faiz ödemelerini stok tanımının dışında bırakmak ve yıllık borç
limiti hesaplamalarının daha net tanımlanması gibi temel bazı değişikliklere bu dönemde ihtiyaç
duyulmaktadır.
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Giriş: Kapsam ve Yöntem
Bu rapor, AB tarafından finanse edilen, UNDP Türkiye Ofisi tarafından yürütülen “Yerel Yönetim
Reformu III” Projesi kapsamında hazırlanmıştır. YYR projesinin halihazırdaki üçüncü aşamasında,
belediye kredi sisteminin güçlendirilmesi öncelikli faaliyetlerden biridir. Bu faaliyeti, öz gelirlerin
artırılması, belediye şirketlerinin ve bağlı hizmet kurumlarının yönetimi gibi yakından ilgili birkaç
başka faaliyet takip edecektir.
Yerel kredi sistemi üzerine hazırlanan bu taslak rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
İçişleri
Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, İller Bankası ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığının eşgüdümü ile geliştirilecek mevzuat tasarısının hazırlanmasına destek olmayı
amaçlamaktadır. Bu sözleşme çerçevesinde özellikle, beş Avrupa Birliği üyesi ülkenin belediye
borçlanma uygulamaları incelenmektir (Gabor Peteri tarafından hazırlanan bölümler). Buna paralel
olarak, borçlanma uygulamaları ve kredi sistemleri de çalışma kapsamında değerlendirilmiştir (R.
Hakan Özyıldız tarafından).
Bu iki rapor birbiriyle ilintilidir, dolayısıyla Türk sisteminin analizinde ortaya konulan başlıca
sorunlar, uluslararası karşılaştırmalar yoluyla incelenmiştir. Türkiye üzerine olan bölüm daha ayrıntılı
bir şekilde ele alınmıştır. Diğer beş ülkede bilgiye erişimimiz daha kısıtlı olduğu için, çoğunlukla
uluslararası kuruluşların (OECD, Eurostat) bilgi kaynakları kullanılmıştır. Kredi sistemleri ile ilgili
mevcut mevzuat, tüzük ve usuller ikincil bilgi kaynakları vasıtasıyla çalışılmıştır (yazarın yaşamakta
olduğu Macaristan hariç).
Raporun sonunda oluşturulan politika önerileri, iki yazarın başlangıç niteliğinde önerileridir.
Çalışmamızın bu aşamasında, bu öneriler gelecekte yapılacak olası eylemlere işaret etmektedir.
Türkiye hakkındaki raporun bulguları ve üzerinde çalışılan beş ülkedeki uygulamalardan alınan
derslerden yararlanılmıştır.
Ortak raporun hazırlanmasına YYR-III proje yönetimi önemli destek sağlamıştır. Proje tasarım
aşamasında bize rehberlik ettikleri ve Türk yerel yönetimleriyle ilgili veri ve bilgi yardımında
bulundukları için Ferhat Emil bey ve H. Hakan Yilmaz beye müteşekkiriz. Çalışmamızın birinci
aşamasında, yararlanıcı iki bakanlıktan ve İlbank’tan bilgi alınmıştır. Diğer paydaşlarla ve seçilen
belediyelerle yapılan çalıştay ile Türkiye’deki belediyelerin borçlanması hakkında daha derin bilgi
edinilmiştir. İlk taslak rapor, 2019 Haziran ayında düzenlenen iki çalıştayda belediye temsilcileriyle
tartışılmıştır.
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Türkiye’de belediye kredi sistemi: Yapı ve sorunlar

I.

Borçlanma gereksinimi
Türkiye, iç tasarruf yetersizliğinin sürekli sorun olduğu gelişen bir piyasa ekonomisine sahiptir. Bu
nedenle, borç ve borç ödemeleri ekonomideki tüm sektörleri etkilemektedir. Bu konular, geçmiş
deneyimlerin de gösterdiği gibi, kalkınmanın yönünü etkilemektedir. Dış borçlanma 1950’lerde
artmaya başlamış ve yıllar geçtikçe özellikle 1980’den sonra sermaye hesaplarının serbestleştirilmesi,
büyüyen bütçe açıklarıyla birleşerek yükselmiş; ve döviz arzı krizleri nedeniyle zaman içinde
ekonomiyi olumsuz etkilemiştir.
Hazine’ye borç veren kamu ve özel mali kurumlar çok boyutlu finansal sorunlarla karşılaşmış;
sonuçta, bu sorunlar ekonomiyi Türkiye’de 2001 krizine taşımıştır. Diğer bir deyişle, temel sorun
kamu sektöründeki yaşanan borçlanma baskısı olmuştur. Kapsamlı yapısal reformları takip eden
dönemde , kamu açığını karşılamak için, merkezi hükümetin (Hazine) borçlanma gereksinimi önemli
ölçüde azalmıştır.
Tablo 1- Kamu Sektörü Borçlanma Gereksinimleri (GSYH payı olarak, 2000-2018)
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Kaynak: SBB (erişim tarihi: 2 Ağustos 2019)

Ancak bu reformlar, yerel yönetim maliyesinin yapısal sorunlarını çözmeyi hedeflememiştir çünkü
ağırlıklı olarak o dönemde asıl endişe nedeni olan merkezi hükümetin borçlarına odaklanılmıştır.
Diğer bir deyişle, yerel yönetimler, o zamanki reform gündeminde üst sırada yer almamıştır. Gelinen
noktada ise yerel yönetimlerin borç yükü, özellikle de büyükşehir belediyeleri için sürekli nitelik
taşıyansorun haline gelmiştir. Bu gelişmenin ardındaki temel faktörler, büyükşehirlere göç, artan
sosyal transferler ile yeni görevler yükleyen ancak yeterli kaynaklarla belediyeleri desteklemeyen
belediye mevzuatı değişiklikleridir. Hızlı şehirleşme sürecinde altyapı ve çevre dostu yatırım ihtiyacı
göz ardı edilemeyeceğinden, bu durum yerel yönetimlerde ve özellikle de devam eden tüm projeleri
için, dış finansmanı (kredi almayı) zorunlu gören belediyelerde sermaye yatırımı talebine yol açmıştır.
Öte yandan, giderler artarken gelir artışları aynı hızda seyretmemiştir. Bu durum, diğerlerinin yanı
sıra, iki temel faktöre atfedilebilir: Öz gelirlerini tahsilde yetersizlik ve bazı giderleri azaltmada
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isteksizlik.1 Sonuç olarak bu gelişmeler , yerel yönetimlerin toplam borç yükünde artışa sebep
olmuştur.
Borç mu, kredi mi: Terminolojinin açıklığa kavuşturulması
Yerel yönetimin kredi alması ve diğer borçlanma biçimleri halen toplumda çeşitli tartışmalara konu
olmaktadır. Konuyla ilgili daha derine inmeden önce, “borç” ve “kredi” arasındaki terminolojik farkı
netleştirmek faydalı olacaktır. Makroekonomik istatistik sisteminde, “borç”un tanımı çok daha geniş
kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Bu geniş tanım gelecekte ödeme yapma zorunluluğu taşıyan tüm
mali borçları içerir. Tüm yerel aktörler (belediyeler, bağlı kuruluşlar, belediye şirketleri) tarafından
alınan çeşitli türlerdeki belediye borçlanmasının ötesine geçer. Borç kapsamında krediler,
belediyelerin gecikmiş ödemeleri ve tedarikçilere, üstlenicilere, diğer kamu kurumlarına ödenecek
tutarlar, belediye teminatları ve şarta bağlı yükümlülükler vardır. 2014 IMF Devlet Mali İstatistikleri
Elkitabı da aynı terimi “Borçlanma Araçları” olarak tanımlar; kredileri (devredilemez araçlar),
ödenmemiş yükümlülükler, iç ve dış tahvil ihraçları (devredilebilir araçlar) vb uygulamaları içerir.
“Borç” ve “kredi” arasında böylesine bir ayrım yapmak, herhangi bir kamu kurumunun mali tutum
seviyesini daha geniş bakış açısından kavramayı gözden kaçırma riskini taşıyabilir. Bu bakış, kamu
makamlarının riskleri tespit etmeleri ve kredi alım faaliyetlerini en az maliyetle düzgün biçimde
yapmaları için yanıltıcı olabilir. Çünkü kredi verenler, kredi değerlendirme süreçleri boyunca kredi
alanların her koşuldaki tam mali konumlarını, hem merkezi yönetim hazinesi hem de belediyeleri
kapsayacak şekilde kredibilitelerini ölçme açısından dikkate almaktadırlar.
Bu yüzdendir ki raporun ana konusu kredi alma ve belediyelerin kredi geri ödemeleri olsa da bu
kavramların birbirinden ayrılamaz oldukları akılda tutulmalıdır. Yöneticilerin belediye kredi
meselelerine daha geniş bakış açısından yaklaşmalarına destek olmak için borç yönetimi ve kredi alma
arasındaki bağlantılara dikkat çekmek amacıyla arada bir atıflarda bulunulacaktır. Vergi dairesi veya
sosyal güvenlik kurumu gibi diğer kamu kurumlarına borçların konsolidasyonu ve yeniden
yapılandırılması Türkiye’de iyi bilinen uygulamalardır (ayrıca bkz. Kutu 1).
Aşağıda Tablo 2, üç temel yerel kamu aktörünün hem sermaye yatırımları hem de işletme, bakım onarım giderleri için halihazırdaki kredi finansman seçeneklerini özetlemektedir. Kredi sistemleri
üzerine olan bu raporda, tüm dış finansman seçeneklerine odaklanmaktayız.
Tablo 2. Yerel kredi ve borç finansmanı seçenekleri: kamu bütçesi ve cari bütçe
Kredi Finansmanı Belediye
Bağlı kuruluşlar
Belediye şirketleri
Sübvansiyonlar
ve
1. Sermaye
İç ve dış krediler, belediye teminatları, iç Öz sermaye
yatırımı
tahviller, KÖO
ve dış krediler
hizmetleri,
Mal
ve
hizmet Altyapı
gecikmiş vergi dairesi ve diğer
2. Cari
bütçe alımlarında
kurum
ve Belgesiz
ödemeler
ve
vergi kamu
(likidite)
dairesine
yönelik kuruluşlarına yönelik
gecikmiş ödemeler
gecikmiş ödemeler

Belediye bütçe eğilimleri – genel bakış
Belediye Bütçe Dengesi
Gelir elde etmedeki yapısal sorunlar ve belediyelerin harcama kültürü kredi almak için baskı yaratan
en büyük etkenlerdir. Mali yönetim meselelerinin yanı sıra, 6360 sayılı Kanun ve kırsaldan kentsel

Öz gelirlerin artırılması, YYR-III projesi kapsamında yürütülen başka bir faaliyettir ve konuya ilişkin
çalışmada ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
1
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alanlara göç ve özellikle de son beş yılda Güneydoğu Anadolu’daki Suriyeli göçü daha fazla
finansman darboğazlarına neden olmuştur.
2012 yılında onaylanan 6360 sayılı Kanun2, büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanını il sınırına
kadar genişletmiştir. Hizmet alanları genişlemiş ve sosyal transferler kadar yatırımlar da
yoğunlaşmıştır.
Bununla birlikte, endişe verici iki temel konu özel ilgi gerektirmektedir. Merkezi yönetim ile yerel
yönetimler arasında öncelikle sosyal harcamalar üzerinde eşitsizlikler bulunmaktadır. Birincisi, dikey
eşitsizlik: İki idari kademe arasında görev ve sorumlulukların paylaşımı zorlayıcıdır. Örneğin, merkezi
yönetim okullaşmadan sorumludur. Fakat belediyelerin sınıfları temizlemesi ve bazı iç alan
bakımlarını yapması genel bir uygulama olagelmiştir. Belediyelerin aynı zamanda okul temizlik
hizmetlerini sağlamaya başlamasıyla görevleri de artmıştır. Dikey eşitsizliğin ikinci yönü de merkezi
bütçeden gelen gelir paylarının belediyeler arasında onların genişletilen görevlerine göre
dağıtılmamasıdır.
Şekil 1 Belediye Gelir Dağılımı, 2018
0.4%
9.3%

Taxes

13.1%

Property income
10.5%

Grants, aids, special Revenues
1.8%

Interest, shares, fines
Capital revenues

64.9%

Collection from Loans

[Grafikte sağda yukarıdan aşağıya sıralı ibareler: Vergiler – Gayrimenkul geliri – Bağışlar, yardımlar ve özel gelirler – Faiz,
hisseler, ceza bedelleri – Sermaye gelirleri – Kredi tahsilatı]
Kaynak: Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (erişim tarihi: 2 Ağustos 2019)

“Sosyal devlet” anayasal hüküm olupve tüm kamu harcamalarını etkilemektedir. Son yıllarda yapılan
seçimlerin de etkisiyle, sosyal harcamalar artmıştır. Eylül 2010 - Mart 2019 tarihleri arasında
referandum, yerel seçimler, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere Türkiye’de
toplamda dokuz kez seçim yapılmıştır.
Sorumluluklar artarken gelirler aynı düzeyde kalmıştır. Belediyelere merkezi bütçeden verilen gelir
payları, toplam belediye gelirlerinin neredeyse üçte ikisini oluşturmaktadır (yukarıda, Şekil 1.).
Dolaysıyla, merkezi bütçe gelirleri ekonomik durgunluk ya da daralma zamanlarında düşüşe geçmeye
başladığında, merkezi yönetimden gelen gelir payları azaldığı için borçlanma yükü artış eğilimi
göstermektedir.
Belediyelerin kaygısı, gelirleri ve merkezi bütçeden aldıkları gelir payı aynı kaldığı sürece borçlanma
baskısının da devam edeceğidir. Merkezi bütçeden alınan gelir payları artırılmazsa, belediyelerin çoğu

3

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6360.pdf
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yakında kredi alma yeteneklerini ve kredibilitelerini yitirecektir. Bu durumbelediyelerin özel sektör ve
kamu sektörüne ödenmemiş borçlarını, özellikle kamu altyapı hizmeti şirketlerine, vergi dairelerine ve
sosyal güvenlik kurumlarına geciken ödemeler şeklinde artışı zorlayacaktır. Bu tür gelişmeler,
sermaye yatırımları tamamlanır tamamlanmaz işletim maliyetlerini artırmak için oluşan baskıyı daha
da gerekçelendirmektedir. Sermaye yatırım planlaması sürecinde işletim ve bakım giderleri yeterince
dikkate alınmamaktadır. Özellikle küçük belediyeler, daha yüksek işletim giderleriyle mücadele
etmektedirler.
Aşağıdaki Şekil 2, belediyelerin 2009-2018 aralığındaki bütçe dengelerini göstermektedir.3
Belediyelerin bütçe dengeleri 2011’den önce ve sonra olmak üzere iki döneme ayrılabilir. (Daha
ayrıntılı veri için bkz. Ek 1. Tablo A).
Şekil 2. Belediye bütçesi, 2009-2018
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[Grafik içinde sırasıyla : Giderler – Gelirler – Bütçe Dengesi]
Kaynak: Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (erişim tarihi: 2 Ağustos 2019)

Kutu 1. 2011 Borçların yeniden yapılandırılması
6111 sayılı Kanun 31 Aralık 2010’a kadar teyit edilmesi gereken gelir, kurumlar, katma değer ve özel tüketim
vergilerini içermektedir. Bu kanunla, TÜFE ile güncelleyerek vergi borçlarını ödeyen mükelleflerin borçları
sonlandırılmıştır. Buna ek olarak, gecikme faizi ve vade farkı olan vergi matrahından kaynaklanan para
cezalarının tümü silinmiştir.

2011-2015 yılları arasında, belediyelerin mali dengeleri makul açıklar vermiştir. Buna büyük ölçüde
neden olan, belediyelerin ödenmemiş vergi borçlarını yeniden yapılandırmak için yapılan yasal
düzenlemelerdir. 2009’daki Küresel Kriz’in etkilerini azaltmak için çıkarılan 6111 sayılı Kanun4,
2011’de belediyelerinki de dahil olmak üzere tüm iktisadi kuruluşların ertelenmiş vergi
yükümlülüklerini yeniden yapılandırmıştır. Bu yeniden yapılandırmayla, gecikme cezaları üzerindeki
para cezalarının faiz oranları azaltılmış ve borç taksitleri mümkün olduğunca düşürülüp zamana
yayılmıştır. Bu değişim belediyelerin giderlerini kısmen hafifletmiş ve bütçe açıklarını azaltmıştır. Bu
sayede 2010, 2011 ve 2012 bütçe dengeleri pozitif düzeye erişmiştir.

Belediyelerin bütçe verileri iki kaynaktan elde edilmiştir. İlki, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
diğeri ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’dır. Bu raporda ilk kaynak standardizasyon bütçesi ve
borç stoku rakamları için kullanılmaktadır.
4

4

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6111&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
&Tur=1&Tertip=5&No=6111
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Ancak, özellikle 2015 yılından sonra, mali yapı hızlı biçimde bozulmuştur. Bütçe açıkları hızla
artmaya başlarken, gelirlerdeki artış aynı performansı göstermemiştir. 2018 sonunda tüm belediyelerin
bütçe açığı 21,1 milyar TL olmuştur.
Belediye bütçe gider ve gelirlerinin yapısı, bütçe dengesindeki değişimleri açıklamaktadır (Tablo 2).
Giderlerde iki kalem baskın şekilde öne çıkmaktadır: Mal ve hizmet alımı (2018’de %41,3) ve
yatırımlar (%36,1). Bu iki kalemin toplamı, giderlerin hemen hemen %80’ine tekabül etmektedir.
Personel giderlerinin toplam giderlerdeki payı yıllar geçtikçe azalmaktadır: 2009 yılında %20,7’den
2018 yılında %11,7’ye düşmüştür.
Gelirlerde de benzer bir yapı mevcuttur. 2018’de emlak vergileri, gelirlerin %10,5’ini oluştururken
merkezi bütçeden gelen gelir payları da toplam gelirlerin %59,7’sine karşılık gelmiştir. Üzerinde
çalışılan zaman aralığında, paylaşılan gelirler toplam belediye gelirlerinin %50,3’ü (2009) ila %59,1’i
(2015) arasında değişmiştir. Diğer bir deyişle, merkezi bütçeden gelen kaynaklar belediye bütçelerinin
ana kaynakları olup büyükşehir belediyelerinde toplam gelirin %70’ine ulaşan oranlardadır. (bkz. Ek
1, Tablo B.)
Tablo 3. Belediye gelir ve giderlerinin yapısı, 2009-2018
% Dağılım Tablosu
2009
Harcamalar

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

20.7

20.2

18.4

17.5

15.1

15.6

14.7

13.5

11.5

11.1

3.2

3.5

3.1

2.8

2.4

2.5

2.4

2.2

1.9

1.8

33.8

35.5

37.2

39.5

38.3

39.3

42.9

42.2

41.2

41.3

Faiz Harcamaları

3.2

3.0

2.6

2.5

1.9

2.4

2.3

2.1

2.6

3.4

Cari Transferler

5.2

5.7

4.6

4.0

3.8

4.2

4.2

4.1

3.8

4.0

27.9

27.7

27.7

29.5

33.9

32.4

30.2

32.5

36.5

36.1

Sermaye Transferleri

1.7

0.3

2.1

1.1

1.1

1.3

1.4

1.0

1.0

1.0

Borç Verme

4.3

4.1

4.3

3.1

3.4

2.3

1.9

2.5

1.5

1.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Vergi Gelirleri

13.5

17.1

16.9

16.0

15.2

14.8

15.0

15.1

13.6

13.1

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

15.4

14.1

13.2

14.4

14.8

10.8

10.4

10.4

11.9

10.5

1.4

1.3

1.5

1.4

1.5

1.8

2.0

2.0

2.0

1.8

62.5

59.6

59.9

60.8

59.1

61.9

65.6

64.4

64.0

64.9

Personel Giderleri
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
Mal ve Hizmet Alımları

Sermaye Giderleri

Gelirler

Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel.
Faizler, Paylar ve Cezalar
Merkez Gelir Payı

50.3

51.2

51.4

52.5

51.6

55.0

59.1

58.1

57.3

59.7

Sermaye Gelirleri

4.6

7.4

8.2

6.6

9.2

5.5

6.8

7.2

8.1

9.3

Alacaklardan Tahsilatlar

2.5

0.5

0.3

0.7

0.2

5.2

0.2

0.9

0.4

0.4

Kaynak: Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ( erişim tarihi: 2 Ağustos 2019)

Tablo 4. Sermaye giderleri ve bütçe dengesi, 2009-2018

Milyon TL

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Bütçe
dengesi
-4 167,2
-241,1
-392,5
-1 856,6
-6 033,2
-721,4
-1 597,1
-10 275,6
-14 899,1
-21 071,6

Sermaye
giderleri
hariç bütçe
dengesi
4 482,9
9 307,1
11 006,1
11 992,9
14 313,6
19 757,5
20 701,9
19 359,8
25 959,6
26 618,8

Paylaşılan
Toplam gelirlerde
gelirlerde
sermaye
sermaye
giderlerinin
%
giderlerinin
oranı
oranı
32,2
27,9
28,0
30,7
37,7
32,7
30,9
36,6
42,1
43,0

%
51,5
46,8
46,7
50,5
63,8
52,9
47,1
56,8
65,7
72,1

Kaynak: Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ( erişim tarihi: 2 Ağustos 2019)
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Yapıyı anlamak için, bütçedeki bazı kalemlere daha yakından bakmak gerekmektedir. Örneğin, Tablo
4 ve Şekil 3’te görüleceği üzere sermaye giderleri dışarda bırakıldığında bütçe dengesi fazla vermekte
olup dönem boyunca artmaktadır (Ayrıca bkz. Ek 1. Tablo A.-D.). Sermaye giderlerinin merkezi
bütçeden gelir paylarına olan oranı, gelir paylarının hemen hemen yarısının 2015’e kadar yatırımlar
için harcandığını ve sonradan bu oranın artışa geçtiğini göstermektedir.
Belediyelerin topladıkları vergiler, personelin ödemelerine karşılık gelecek seviyede değildir..
Belediyeler merkezi yönetim bütçesinden aldıkları vergi payları ve çoğunlukla İlbank’tan aldıkları
kredilerle yatırım yapmakta, hizmet üretmekte ve personele ilişkin ödemelerini gerçekleştirmektedir.
Şekil 3 Bütçe Dengesi, Cari Bütçe Dengesi ve Sermaye Giderleri (milyar TL)
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Cari Bütçe Dengesi

Sermaye Harcamaları

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe ve belde belediyeleri için daha ayrıntılı mali bilgiler ve
tablolar Ek 1’de verilmiştir.
Büyükşehir ve il belediyelerinin verileri göstermektedir ki bu belediyelerin merkezi bütçe gelir
paylarına bağımlılığı diğer tür belediyelerden daha büyüktür. Maaş ve ücretleri kendi öz gelirleriyle
karşılayamamaktadırlar. Cari bütçe dengesi belediyelerin tüm grupları için pozitiftir. Şekil 3’te
görüldüğü üzere, özellikle 6360 sayılı Kanun’dan sonra sermaye giderleri ile belediyelerdeki bütçe
dengesi arasında güçlü ilişki oluşmuştur; bu durum temel olarak büyükşehir belediyelerinin sermaye
gider artışından kaynaklanmaktadır.

Borçlanma Kuralları ve Uygulamalar
Kredi alma kuralları ve sınırları
Böyle bir belediye bütçe yapısı, önceki bölümde açıklandığı gibi, borçlanma üzerinde baskı
yaratmaktadır. Türkiye’de belediyelerin borçlanması 2000’lerin ilk yıllarından itibaren kurallar ve
sınırlamalara tabi tutulmuştur. Kredi almayı incelerken öncelikle bu yasal düzenlemelere değinmek
faydalı olacaktır. Bu yapıyı anlamayı kolaylaştırmak için, iç ve dış borçlanma/kredi alma ile ilgili
yasal düzenlemeler arasında ayrım yapmak gerekmektedir. Bu ayrımın temel nedeni, her iki kredinin
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de farklı türde mevzuata tabi olmasıdır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun5 68. Maddesi esas olarak iç
kredi almayı düzenlemekte ve kredi almanın sınırlarını çizmektedir. Öte yandan, 4749 sayılı Kamu
Borç Yönetimi ve Dış Borçlanma Borç Yönetimi’nin Düzenlenmesi Hakkında Kanun6 (buradan
itibaren 4749 sayılı Kanun) ise belediyelerin dış kredi alma kurallarını ve sürecini belirlemektedir.
5393 sayılı Kanun’un 68. Maddesi’ne göre, Türkiye’de belediyeler kredi almak için üç temel kaynağa
dayanmaktadır: İller Bankası, banka kredileri ve yatırım programı kapsamındaki projeleri fonlamak
için tahvil ihracı.
İç Kredi Alma
Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi’nin ilk fıkrası “Belediyeler görev ve hizmetlerinin gerektirdiği
giderleri karşılamak için belirlenen usul ve easaslarla uyumlu şekilde borçlanabileceğini ve tahvil
çıkarabileceğini” düzenlemektedir.
İç borçlanma, Bankalardan Kredi Alma + İlbank (İller Bankası) + İç Sermaye Piyasalarına Tahvil
Çıkarma toplamı şeklinde özetlenebilir.
Bu açıdan bakıldığında, belediyelere iç piyasalarda kredi alma araçları seçerken sınırlama
getirilmemiştir. Aynı kanun maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre, İlbank’tan yatırım kredisi ve
nakit kredisi kullanan teminatlandıran bir belediyenin, geri ödeme planını İlbank’a sunmakla
yükümlüdür. İlbank eğer belediyenin geri ödeme planı yeterli bulmazsa belediyenin talebi reddedilir.
Bununla birlikte, borçlanma araçlarını sınırlamayan yasa koyucu, borçlanma miktarına üst limit
getirmiştir.7
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi’nin ilk fıkrasının (e) bendi “Belediye ve bağlı
kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son
kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme
oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye
meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt
çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir” hükmünü getirmektedir..
5393 sayılı Kanunu’nun 68. Maddesi’nin ilk fıkrasının (d) bendine göre faiz ödemeleriyle birlikte iç
ve dış borç stokunun toplamı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen yeniden değerleme
oranı ile artırılacak olan en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin toplam miktarını geçemez. Bu artırılan
miktar, büyükşehir belediyeleri için bir buçuk (1,5) kat olarak uygulanacaktır.8
Bu durum aynı zamanda ASKİ, İSKİ, EGO, İETT9 gibi belediye iştirakleri ve %50’den fazla belediye
hissesi olan şirketler için de geçerlidir. Belediye şirketlerinin borç stokunun üst limiti, belediyeler ve
onların iştiraklerinin toplamı olarak hesaplanmaktadır. Su ve kanalizasyon idareleri belediyelere borç
verebilmektedir. Ancak, bu uygulamaya belediye iktisadi teşebbüsleri için izin verilmemektedir; yani
bu iktisadi teşebbüsler bağlı oldukları belediyelere borç verememektedirler.
Her ne kadar kanun borçlanmaya sınırlamalar koysa da Sayıştay denetçileri 2018’de büyükşehir
belediyelerinin borç yönetimi üzerine hazırladıkları ayrıntılı raporda (bu rapor hazırlanırken, anılan
Sayıştay raporu henüz yayımlanmamış taslak durumundadır). büyükşehir belediyelerinin borçlanma
ve kredi uygulamalarında muhasebe, raporlama sorunlarını, borç limitinin uygulanmasını ve mali
işlem raporlarının kamu kurumlarının hesaplarıyla tutarlılığı gibi konuları analiz etmiştir. Sayıştay’ın
5

https://mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5393.pdf

6

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2018/12/Law-on-Regulating-Public-Finance-and-Debt-ManagementLaw-no.-4749.pdf
1993’te kurulan İlbank belediyeler bankasıdır. Temel görevi, belediyelerin ve iştiraklerinin projelerine teknik
ve mali destek sağlamaktır. Belediye projelerinin ana finansörü olan İlbank, belediyelere uzun vadeli ve düşük
faizli krediler vermektedir.
7

Verilen örneklerde de açıklandığı üzere, “normal” belediyelerin almasına izin verilecek maksimum borç limiti
geçen yılki gelir miktarının yeniden değerleme oranıyla çarpımından elde edilmektedir. Büyükşehir
belediyelerinin alabileceği maksimum borç limiti, geçen yılki gelir miktarı*(1+yeniden değerlenme oranı) * 1,5
8

9

Kamu hizmeti şirketleri, su ve kanalizasyon sistemi, doğalgaz, toplu taşımacılık.
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2017 Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda,10 (sayfa 72) belediyelerin iç borçlanma için
konulan sınırlamaya rağmen İçişleri Bakanlığı’nın iznini almadan ve11 borç almaya devam
ettiklerinden bahsedilmektedir. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile değişen yeni yapıda borçlanma
limiti konusunda izin verme yetkisi artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır.
Dış borçlanma
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi’nin ilk fıkrasının (a) bendinde “Dış kredi alımı 4749
sayılı ‘Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’ndaki kurallara uyumlu biçimde ve sadece
yatırım programındaki projeleri fonlamak için gerçekleştirilebilir” ifadesi yer almaktadır.
Kanun ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkan
Sağlamasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkanın İzlenmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde
Dış borçlanma için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın izni gerekmektedir. Diğer bir deyişle, kamu
sektöründe dış borçlanma yetkisini kullanan Bakanlık, sermaye yatırım projeleri için belediyelerin
dövizle borç alma yetkilerini sınırlamaktadır.
Belediyenin, dış borçlanma için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayını almadan önce, ilk olarak
belediye meclisi kararı çıkarması gerekmektedir. Yasal süreç, dış piyasalardan kredi almaktan ziyade
Eurobond belediye tahvili çıkarmaya çok benzerlik göstermektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi’nin ilk fıkrasının (c) bendi açıkça: “Tahviller, yatırım
programına dahil edilen projelerin fonlanması ile ilgili mevzuata uygun şekilde çıkarılacağı” hükmünü
getirmektedir. Belediyelerin dış tahvil ihracı ile ilgili ilke ve usuller, 25 Aralık 2014 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan Dış Finansman Yönetmeliği12 ile düzenlenmektedir.
Hazine Garantisi
Hazine 30 yıldan daha fazla bir süredir dır garanti vermektedir. Garanti alabilmek için, projelerin
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Yıllık Yatırım Programı’nda yer
alması gerekmektedir. Fakat, belediyelerin garantili borcu geri ödemede uzun süren zorluk
yaşamalarından sonra İlbank Hazine tarafından belediyelere mukabil teminatlandırılmış garanti (kontrgaranti) vermekle görevlendirilmiştir. Bu anlamda, İlbank belediyeler için Uluslararası Finans
Kuruluşlarından (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, JICA, İslami Kalkınma Bankası, AFD,
KfW) kredi almak ve Hazine Garantisinden yararlanmada tek merkez konumuna gelmiştir.
Son dönemde Hazine belediyelere artık doğrudan garanti sağlamamaktadır. Hazine belediyeye
doğrudan garanti sağlamak yerine İlbank taahhüdü aramaktadır. Bu yolla, Hazine kredi taksitlerini
doğrudan İlbank’tan tahsil etmektedir.
Dış borçlanmada İlbank’ın önemli rol oynamasının ana nedeni borç hizmetini teminatlandırmasıdır;
İlbank belediyelerin faiz ve anapara geri ödemelerini bir emanet hesabına yatırmalarına izin
vermektedir. İlbank dış kredilere hizmet vermek amacıyla emanet hesabındaki fonları da
izlemektedir. Ayrıca İlbank, belediye kredilerinin vergi paylarını merkezi yönetim ile yerel yönetimler
arasında gelir paylaşma programı altında belediye kredileri için güvence olarak kullanmaktadır. Diğer
taraftan, Hazine Garantisini kullanmayan belediyeler EBRD, IFC gibi uluslararası diğer mali
kurumların doğrudan finansman imkanlarından faydalanabilirler. Fakat yine de her durumda Hazine
izni almak durumundadırlar.
Tahvil ihracı
Dış tahvil ihracı için Belediye Meclisi kararı alınması zorunludur. Dış Finansman Yönetmeliği’nin 5.
Maddesi’nin üçüncü fıkrasına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyelerin yabancı tahvil ihraç
10

https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&CategoryId=97

68. Madde’nin belediye başkanı ve çalışanları izin almaksızın borçlanma limitini aşarlarsa cezalandırıcı
tedbirler öngörmesine rağmen bu durum yaşanmaktadır.
11

12

“4749 sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
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taleplerini onaylama yetkisini haizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayından sonra belediyeler,
tahvil ihraç etmek üzere gerekli onayı almak için Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmak
zorundadırlar.
İç piyasalarda da belediyelerin tahvil ihracına izin verilmektedir. İç tahvil ihracı, 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nca düzenlenmektedir ve bu kanunun 68. Maddesi’nin ilk fıkrasının (c) bendinde, “Tahviller,
yatırım programına dahil edilen projelerin finansmanı için ilgili mevzuata uygun olarak çıkarılır”
hükmü yer almaktadır. Tahvil çıkarmaya yönelik çerçeve düzenleme 15 Aralık 2012 tarihli Resmi
Gazete’de13 (Tahvil Yönetmeliği) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan mevzuat ile
düzenlenmektedir.
Tahvil Yönetmeliği’nin 4. Maddesi’ne göre belediyeler iç piyasalarda tahvil çıkarmak için Hazine ve
Maliye Bakanlığı’na başvurmalıdırlar. Tahvil Yönetmeliği’nin 4. Maddesi’nin birinci fıkrası aynı
zamanda, “Bu Yönetmelik kapsamında iç piyasalarda çıkarılan tahviller Müsteşarlığın14 iznine tabi
olduğunu,. Müsteşarlık tarafından verilen iznin Hazine Garantisi’nin verildiği anlamına
gelmeyeceğini” hüküm altına almaktadır.
Şimdiye kadar, Ankara, İstanbul ve son dönemde Antalya olmak üzere belediyeler tahvil çıkarmak
için girişimlerde bulunmuşlardır. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1990 ve 1991 yıllarında Japon ve
Alman sermaye piyasalarına tahvil çıkarmıştır. Fakat, 1994 yılında yaşanan mali dalgalanma
nedeniyle garanti verilmemiş olmasına rağmen Hazine daha sonra tahvillerin geri ödeme
sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tahvil çıkarma girişimde bulunmuş fakat tahvil için yeterli talep
gelmemiştir. En son 2017 yılında, Antalya Belediyesi, Belediye Meclisi kararıyla, çeşitli sermaye
yatırım ihtiyaçları için tahvil çıkarmaya karar vermiştir. Fakat daha sonra mali yönetim zorlukları ve
tahvil çıkarma sürecindeki teknik sorunlar nedeniyle Belediye bu karardan vazgeçmiştir.
İzleyen bölümlerde Türk Belediyeleri tarafından yapılan tahvil çıkarma girişimleri ayrıntılı
incelenecektir.
Kamu Özel Ortaklıkları
KÖO kamu projeleri finansmanında kullanılan bir başka finansman modelidir. Genellikle yüksek gelir
üretme potansiyeli olan projelerde tercih edilen bu yöntem, uzun dönem finansman risklerini azaltmak
için yoğun kamu garantisini gerektirmektedir. Özellikle gelişmiş ekonomilerde, ülkenin uzun vadeli
sermaye yatırım gerekleri göz önünde bulundurulduğunda, istenilen teminatların maliyetlerini
küçültmenin piyasa riski bazen elde edilen faydalardan daha yüksek olabilmektedir. Kısa vadede, bu
tür riskleri hesaplamak kolay olmadığı için kamudaki karar alıcılar da istenen her garantiyi ayrıntılı
risk değerlendirmesi yapmadan verme eğilimi gösterirler.
KÖO modeli Türkiye’de 1990’lardan beri uygulanmaktadır. İlk yıllarda enerji projeleri bu finansman
modelinin temel hedefi olmuştur. Yasal altyapı, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşletDevret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun15 ile düzenlenmiştir.
Bu kanun aşağıda belirtilen projeleri (diğerlerine ilaveten) kapsamaktadır:
a- Köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon,
b- İletişim, kongre merkezi, kültürel yatırımlar ve turizm yatırımları, ticari yapı ve tesisler, spor
tesisleri, yurtlar,
c- Eğlence parkları, balıkçı barınakları, hangarlar ve depolar,
d- Tesisler, jeotermal ve atık ısıya dayalı tesisler,
e- Çevre yatırımları,
f- Gar kompleksi ve istasyonları, teleferik ve telesiyej tesisleri,
g- Yeraltı ve yer üstü otoparklar,
13

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2018/12/Regulation-on-the-Procedures-and-Principles-of-thePermission-Process-of-Domestic-Market-Bond-Issuances-of-Local-Governments.pdf
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü

15

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3996.pdf
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h- Milli park, tabiat parkı, tabiatı ve yabani hayatı koruma alanı.
Belediyeler de dahil olmak üzere tüm kamu kurumları YİD finansmanı için cumhurbaşkanı onayı
almak zorundadırlar. KÖO uzun vadeli bir proje finansman planıdır. Ama, bu raporda da birkaç kez de
değinildiği üzere, Türk finansal sisteminde uzun vadeli fonlar çok nadir görülmektedir. Diğer taraftan,
hesaplaması çoğu zaman kolay olmayan bazı piyasa riskleri ve başka riskler taşımaktadır. Bu sorunu
aşmak için, alacaklılar kamu kurumlarından her türde garanti talep etmektedir. Garanti seçenekleri
kullanılan girdileri, ürünün fiyatını ya da alımını hedefleyebilmektedir.
3996 sayılı Kanunu’nun 11A maddesinde KÖO projeleri için sağlanacak dış finansmana kredi
üstlenim taahhüdü sağlanabilmesine yönelik aşağıdaki hüküm yer almaktadır.
“Genel bütçe dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklar ve mahalli idareler tarafından
gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere yönelik sözleşmelerde sözleşmelerin süresinden önce
feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınmasının öngörülmesi hâlinde, yatırım ve
hizmetlerin finansmanı amacıyla temin edilen yurt dışından sağlanan finansmanı ve varsa bu
finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere mali
yükümlülükleri üstlenmeye söz konusu idare yetkilidir.”
Bu çerçevede, belediyeler yasal olarak KÖO projelerine erişim sağlayabilmekte ve uygulamada
belediyelerin bazı katı atık sahaları özel yükleniciler tarafından, atıktan enerji üretme çerçevesinde
KÖO projesi altında işlettiği bilinmektedir. 2886 sayılı eski Devlet İhale Kanunu’nun “mülkiyetin
gayri ayni hak tesisi” olarak adlandırılan yasal belge vasıtasıyla bu tür projeler için kullanıldığı
bilinmektedir. Fakat, şimdiye kadar, belediyeler tarafından başlatılan KÖO’lerin tam bir listesi mevcut
olmamış ve tarafların sözleşme yükümlülükleri ve teminat koşulları, varsa bile, kamuya
açıklanmamıştır. Dolaysıyla, belediyelerin başlattığı KÖO projelerinin tam ve şeffaf bir envanterini
hazırlamak ve içinde risk taşıyıp taşımadığı ve tüm belediye mali sisteminin gücüne tehdit oluşturup
oluşturmadığını değerlendirmek gerekmektedir.16

Belediye borç stoku
Genel görünüm
İlgili Kanun’da borç stokunun başka bir ifadeyle toplam finansal yükümlülüğün açık bir tanımı yoktur.
Fakat, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi’nin (d) fıkrası üstü kapalı bir tanım
yapmaktadır, “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip
oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını
aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır..”
Kanunun getirdiği genel nitelikteki borç tanımının açık olmaması nedeniyle belediyelerin borçlarının
hesaplanmasında vergi dairesi, SGK gibi kamu kurumlarına olan yükümlülüklerin borç stokuna dahile
dilip edilmemesi hususu tartışılan bir konu niteliğindedir.
Mali tanım17 temel olarak banka kredisi, kamu idarelerine mali borç ve dış borç gibi mali
yükümlülükleri kapsamaktadır. Bununla birlikte borç stokunun hesaplanması konusunda uygulamada
farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu raporda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve mevcut en büyük veri kaynağı olan bilanço
verilerine18 atıfta bulunulmuştur. Diğer veriler karşılaştırma amacıyla Ek 2.de sunulmuştur.
Borç limiti aşımı izninin uygulanması sürecinde birkaç borç stoku tanımı mevcuttur. ÇŞB örneği
izleyen Kutu 2’de görülmektedir. Kutu 3’te ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tanımı verilmiştir.

Çalıştaylarda, bazı belediyelerin temsilcileri bu uygulamada hiçbir görünür risk deneyimlemediklerini öne
sürdüler.
16
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Ayrıntılı bilgi için bkz. Güngör, 2015, s. 8
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https://en.hmb.gov.tr/local-government
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Kutu:2 Borç stoku tanımı
Belediye temsilcileriyle yapılan toplantıda ortaya çıktığı üzere, “borç stoku” tanımı açığa
kavuşturulmalıdır.. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden bir katılımcı bu konunun önemli
olduğunu vurgulamıştır: İlbank, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sayıştay için ayrı borç stoku
beyanları hazırladıklarını söylemiştir. Uygulamadan anlaşılan , Sayıştay ve Bakanlık daha
kapsamlı mali borç stoku tanımını kullanmakta ve buna göre belediyelerin borç stoklarını
hesaplamaktadır.
Aşağıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 2005 tarihli genelgeye göre talep edilen
yükümlülüklerin listesi yer almaktadır.
Borç limitine dahil edilen yükümlülükler
1. Hazine ve Maliye Bakanlığı:
a. Mevcut dış borç durumu
b. Devlete cari vergi yükümlülükleri
2. Sosyal Güvenlik İdaresi’ne Yükümlülükler
a. Personelden kaynaklanan (4.a, b, c)
b. Diğer
3. İlbank’a borçlar
4. Elektrik idaresine borç
5. Personele ve piyasaya yükümlülükler
Bütçe geliri (bkz. tam hesaplar çizelgesi - net tahsil) ve bilanço yakın geçmişte belediyelerden
talep edilmiştir. Belediye meclisi kararı (borçlanma yetkisi) alınmaktadır. Bağlı kurumlardan
ilgili belgeler eklenmelidir:
Borç limitinin haricinde tutulan yükümlülükler
1. SUKAP
2. Bütçe Kanunu’nda (2019/13) yer alan şartlarla uluslararası kuruluşlardan (İlbank) krediler
3. Kıdem tazminatları
4. Hazine tarafından garanti edilen yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar 2019 stokuna dahil
edilmektedir. Bu yükümlülük aynı zamanda 5393 sayılı Kanunun 68. Maddesi ile
uygulanmaktaydı.
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Kutu 3: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borç stoku tanımı
A1- BELEDİYELERİN BORÇ STOKU MİKTARI
1- Hazine’ye olan borçlar
2- Diğer kamu kurumlarına olan yükümlülükler (her kuruluşun yükümlülükleri ayrı ayrı
gösterilecektir)
3- İlbank’a olan borçlar
4- Diğer yurt içi bankalara olan borçlar
5- Dış alacaklılara olan borçlar
6- Diğer borçlar
TOPLAM BELEDİYE BORÇ STOKU
7- Gelecek yılların borçlarından kaynaklanan faiz ödemelerinin toplam miktarı
TOPLAM (Stok + Faiz) (A)
A2- İŞTİRAKLERİN BORÇ STOKU MİKTARLARI
1- İştiraklerin borç yükümlülükleri, iştiraklerin toplam borç stoku (iştirakler ve şirketler
ayrı ayrı yazılacaktır)
İŞTİRAKLERİN TOPLAM BORÇ STOKU
2- Gelecek yıllardan kaynaklanan borç stoku faiz ödemelerinin toplam miktarı
(iştirakler için) (iştirakler ve şirketler ayrı ayrı yazılacaktır)
TOPLAM (Stok + Faiz) (B)
Belediyelerin, iştiraklerinin ve sermayesinin %50’den fazlası belediyeye ait olan
şirketlerin iç ve dış borçları dahil toplam borç stoku. (A+B)

Öte yandan Sayıştay denetçileri dönemsel denetimleri sırasında değişik borç stoku tanımları
kullanmışlardır. Bazıları 3 – Kısa Vadeli Dış Yükümlülükler ve 4 – Uzun Vadeli Dış Yükümlülükler
gibi daha geniş hesap kodları kullanmışlardır. Tüm kalemler bu iki temel hesap başlığı altında
kategorize edilerek hesaplamaya dahil edilmiştir. İlginç olan , bazı Sayıştay denetim raporlarında bu
iki temel hesabın dikkate alınması ve faiz ödemelerinin borç stoku hesaplamalarından çıkartılmış
olmasıdır. Birkaçı da sadece 300 ve 400 kodlu hesapları toplam borç olarak kullanmıştır (bkz.
Hayrettin Güngör hesap sayıları özeti Tablo 4). Bununla birlikte son dönem denetim raporları
Sayıştay’ın geniş anlamda (Hazine bve Maliye Bakanlığı tanımına benzer şekilde) borç stoku tanımını
kullanmaya başladığını bize göstermektedir.
Bu yaklaşımla, 2006-2017 yıllarını kapsayan veriler Şekil 4. ve Ek 2’de verilmektedir. Rapor için
yapılan araştırma boyunca, toplam belediye borcu için genel bir tanım ve veri olmadığı ortaya
çıkmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2009-2015 dönemi için verileri yayımlamıştır. Bu tabloların
geniş borç tanımı vardır. Belediye bilançosundaki hemen hemen tüm borç hesapları kapsanmaktadır.
Dolaysıyla, bilanço rakamlarını borç tablolarına dönüştürmek mümkündür. Son beş yılda, ortalama
alınarak bakıldığında, belediye borçları toplam yerel yönetim yükümlülüklerinin %95-96’sını
oluşturmaktadır (geri kalanı ise ağırlıklı olarak su ve kanalizasyon idaresinin borcudur).
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Şekil 4. Yerel Yönetimlerin Toplam Borcu (milyar TL)
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Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü; erişim tarihi:

Mayıs 2019 ve yazarların kendi tahminleri
[Grafiğin: Toplam (Finansal) – Toplam (Tüm Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler) – Toplam (Mali+Uzun
Vadeli Diğer Yükümlülükler)]

Şekil 5’te görüldüğü üzere, belediyelerin kısa vadeli borçları toplam borç stoku içinde çok küçük paya
sahiptir. Belediye borcunun çoğunluğunu uzun vadeli borçlar (1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar)
oluşturmaktadır.
Bu verilere göre, yerel yönetimlerin toplam borç stoku 2006 yılında 12,1 milyar TL iken 2017’inin
sonunda 49,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yıllar içinde borç stokunda yaşanan artışlar bize önemli
mesajlar vermektedir. Bunlardan ilki, 2006 yılından 2017 yılına kadar dört kattan fazla yaşanan
artıştır.
Şekil 5. Yerel yönetimlerin kısa ve uzun vadeli borçları, 2006-2017

Yerel Yönetim Borçları (milyar TL)
Mavi: Uzun Vadeli Borçlar – Kırmızı: Kısa Vadeli Borçlar
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Kaynak: Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü; erişim tarihi: Mayıs
2019 ve yazarların hesaplamaları
Bu süreç içinde 2011 yılındaki ılımlı düşüş dikkat çekmektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere, aynı
yılda çıkarılan 6111 sayılı Kanun ile belediyeler de dahil olmak üzere özel ve kamu kurumlarının
ödenmemiş vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim yükümlülüklerinde çok büyük bir yeniden
yapılandırma gerçekleşmiştir. Böylelikle, yerel yönetimlerin kamuya olan borcu düşmüştür. Buna
bağlı olarak da 2011 yılında toplam borç %5,3 oranında azalmıştır. Fakat, 2015 yılından sonra,
yukarıda bahsedildiği gibi özellikle gelir tahsilatındaki yapısal sorunların ortaya çıkması ve harcama
eğilimleri nedeniyle belediyelerin borç sorunu yeniden artmaya başlamıştır. Yerel bütçe giderleri de
bu dönemde önemli derecede artmıştır (bkz. Ek 1., Tablo A).
Diğer taraftan, belediye borç stokunun kaynaklara göre dağılımı konusunda ilginç bir kayma
yaşanmaktadır. (Şekil 6.) Borç stoku içinde bahsi edilen vergi ve kamu kesimi alacaklarının yeniden
yapılandırılmasının ardından kamuya olan yükümlülükler azalmış ve banka kredilerinde kayda değer
artış olmuştur. Bu gelişmenin sonucu olarak, borç silmenin ne belediyeleri kendi öz gelirlerine bel
bağlamaları konusunda ne de merkezi yönetimi yerel yönetimleri daha uygun gelir paylaşım programı
ile desteklemesi konusunda bir teşvik edici yapı ortaya koymadığını söyleyebiliriz. Aksine, yerel bütçe
açığına finansman sağlamak amacıyla yapılan belediye borç konsolidasyonu izleyen dönemde
belediye banka borcunu daha da artırmıştır.
Bu dönemde, borç stokunun gelirlere oranı biraz azalmaktadır (bkz. Şekil 6 ve 7). 2011 yılından
önceki dönemde yerel yönetim harcamalarına esas olarak kredilerle finansman sağlanmaktadır, bu
yüzden birikmiş borç, 2010 yılında toplam gelirlerin %73,7'sine ulaşmıştır. Bu oran, borcun yeniden
yapılandırılması programının ardından, 2015 yılına kadar azalmıştır. Bununla birlikte, izleyen yıllarda,
kredi finansmanı yükselmiş ve toplam borcun belediye gelirlerine oranı tekrar %48’ler seviyesine
çıkmıştır.
Şekil 6. Yerel yönetim borç stoku kompozisyonu, 2006-2017
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Kaynak: Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak. erişim tarihi Mayıs 2019

Bununla birlikte, borca ilişkin vade yapısı daha uygundur çünkü toplam belediye borç havuzundaki
kısa vadeli borçların payı azalmıştır. Bu pay, 2011 yılı öncesindeki dönemde, hemen hemen %30
seviyesindeydi, şu anda bu oran %20'nin altındadır. Bu olumlu gelişme, daha az gelirin kısa vadeli
borç ödemeleri için kullanılacağını göstermektedir. Uzun vadeli borçlara yönelik kredi taksitlerinden
kaynaklanan baskı olmaması halinde, kısa vadeli borçların gelirler üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu
söylenebilir.
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Şekil 7. Yerel yönetim borçları, 2006-2017
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Kaynak: Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak, erişim tarihi Mayıs 2019;
yazarların hesaplamaları

Büyükşehir belediyelerinin borç stoku
Büyükşehir belediyelerinin büyüklüğüne göre borçları ayırmak, tüm yerel yönetimlere ilişkin borç
stokuna bakıldığında faydalı olacaktır. Bu amaçla, Sayıştay'ın yıllık Denetim Raporlarındaki bilanço
verileri kullanılmak suretiyle hazırlanan veriler kullanılmıştır.19 Raporlarda, her belediyenin yıllık
bilanço verileri yer almaktadır.
İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük şehrin stokta yüksek paya sahip olması beklendiği
şekilde çıkmıştır. Yaklaşık olarak toplam nüfusun %30'u kadarına sahip bu üç merkez borçların büyük
bölümüne sahiptir. Şekil 8'den görülebileceği gibi (ve Ek 1. Tablo B.) üç ana belediyenin borçları,
2016-2017 döneminde yaklaşık olarak toplam borcun %40'ına tekabül etmektedir. Toplam borçlar,
2017 yılı sonunda 19,5 milyar TL olmuştur. Eğer bütçeden aldıkları payların ve öz gelirlerinin
büyüklüğünü göz önünde bulundurursak, yüklendikleri borcun büyüklüğünün, iyi yönetildikleri
takdirde, o kadar da büyük sorun olmayacağı söylenebilir.

Borç stokları, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün bilanço verileri kullanılarak
hazırlanmaktadır. Sayıştay’ın belediye bilançoları ile Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün
bilançoları arasında tutarlılık olup olmadığına bakmak gerekmektedir.
19
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Şekil 8. En büyük üç
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Kaynak. 2015, 2016, 2017 tarihli Sayıştay Raporlarından derlenmiştir
Üç büyük de dahil olmak üzere en büyük on büyükşehir belediyesini incelemek için bu veriler faydalı
olacaktır. (Şekil 9.) Bu bağlamda, en büyük on şehre ilişkin borç rakamları, toplam borcun %62'sinden
fazladır. En büyük on şehre ilişkin borç, 2017 yılının sonunda toplamda 30,6 milyar TL'dir, bu da
yoğunlaşmanın devamlılığına işaret etmektedir. Borçlanma baskısı ve talebi, hizmet alanı genişledikçe
artmaktadır.
Daha büyük 30 belediyeye gelince, 2015 yılındaki 22,2 milyar TL'lik borç, 2017 yılı sonunda 36,7
milyar TL'ye yükselmiştir. Üç yıllık artış oranı %65'tir. Ek olarak, toplam borç içinde metropoliten
alanların borç oranı %74'tür.
Büyükşehir belediyelerinin borç durumunu daha iyi ve daha kapsamlı şekilde kavramak için, Su ve
Kanalizasyon İdareleri ile İETT (İstanbul Otobüs, Ulaşım ve Elektrik Kurumu) ve EGO (Ankara
Elektrik Gaz ve Otobüs Kurumu) gibi büyük bağlı kuruluşların bu borç durumuna eklenmesi
gerekmektedir. Bunun için, Sayıştay denetim raporlarına ekli 2017 yılı bilanço verileri
kullanılacaktır.20 (Şekil 10.)

20

Her yıla ait standart bir raporlama olmadığından, mevcut son yıl verileri seçilmiştir.
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Şekil 10. Büyük metropolitan belediyelerinin bağlı kuruluşlarının borçları, 2017 (milyon TL)
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İlk üç büyük şehri su ve kanalizasyon idareleri ile İETT ve EGO'nun borçları yaklaşık olarak 4,7
milyar TL tutarındadır. Bu, 2017 yılındaki en büyük üç büyükşehir belediyesince birikmiş toplam
yerel borcunun beşte biridir. Stok rakamları 17 şehir için 11,4 milyar TL'ye kadar çıkmaktadır.
Kısa ve uzun vadeli borçların birbirlerine oldukça yakın olması, bu kuruluşlardaki en kayda değer
sorundur. Üç büyük şehre yönelik kısa vadeli borçlar uzun vadeli borçlarından daha fazla
gözükmektedir. Dolayısıyla, bu kuruluşların borçlarına özel olarak önem verilmesi gerektiği açıktır.

Borçlanma prosedürleri
Farklı piyasaların ve farklı kuruluşların borç vermeye ilişkin farklı süreçlere sahip olduğu iyi bilinen
bir uygulamadır. Belediyelerin projelerine yönelik uygun kredi türlerine bakmadan önce kendilerini
farklı uygulamalara hazırlamaları çok faydalı olacaktır.
İLBANK
Maliyet, belediyeler için kredi yönetimi konusunda en önemli etmendir. Şüphesiz, bu kurumlar uzun
vadeli ve düşük faizli kredileri tercih etmektelerdir. Dolayısıyla, kredi arayışı seçenekleri de bu yönlü
sınırlamaktadır. Belediyeler için İlbank, tercih edilen bir borç verme kurumudur: İlbank'ın faiz oranları
ve uzun vadeli kredi imkanları daha uygundur.
İlbank, sadece merkezi bütçe gelirlerinden alınan paylara dayanarak belediye kredi değerliliğini
ölçmektedir. Belediyenin toplam borçluluğu bu hesaplamada göz önünde tutulmamaktadır.
İlbank kredilerinin bir bölümü, su ve kanalizasyon projelerine gitmektedir. Diğer bir deyişle, banka
“büyük su ve kanalizasyon idaresi ” olarak da nitelendirilebilir. Bu projelerin çoğu standart projelerdir.
Netice itibarıyla, İlbank Türkiye’de kentsel gelişim finansmanına yönelik çalışan temel kaynak
kurumdur. . Başta ulaşım ve katı atık projeleri olmak üzere diğer projeler kaynak kullanımında daha az
tercih edilen alanlardır.
Bölge Müdürlüğü'nce ve ardından da İlbank Genel Müdürlüğü'ndeki ilgili teknik birimler tarafından
proje önerisleri değerlendirilmektedir. Başvuran belediyenin, İlbank tarafından gerek duyulması
halinde, kredi talebini daha kabul edilebilir kılmak için değişiklikler yapması beklenmektedir.
Finansal derecelendirme cephesinde;
1- Kredi geri ödemelerine ilişkin Net Bugünkü Değer, proje değerlendirme amacına yönelik tek
kriterdir. Borçlar mahsup edildikten sonra merkezi bütçe vergi gelirlerinden belediyenin payının kalan
miktardan daha az veya bu miktara eşit olup olmadığı bu değerlendirmenin arkasındaki mantıktır.
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2- İlbank bu süreç sırasında su, ulaşım vb.den elde edilen gelirlere çok fazla ağırlık vermemektedir.
Belediyeden bir taahhüt alınmaktadır, ancak merkezi bütçe gelirlerinden olan paylardan para
toplamanın uygulamada sorunlu olmadığı kabul edildiği için, bunlar “ana güvence” olarak
görülmektedir.
3 - İlbank, yalnızca merkezi bütçe gelirlerinden paylara dayanarak belediye güvenilirliğini
ölçmektedir. Belediyenin diğer bankalar ile diğer kuruluşlara olanlar gibi diğer yükümlülüklerini
toplam borçluluğunda göz önünde tutulmamaktadır. Bu şekilde, Banka kredisini güvence altına
almaktadır. .
Hazine
Kamu kurumları, iç kredi değerlendirme süreçlerini kamu ile paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte,
Hazine'nin belediyenin kredi alma taleplerine yönelik değerlendirme yaklaşımına ilişkin bir miktar
içgörü sahibi olmak adına, Hazine tarafından yayınlanan bazı raporlar ve ilgili çalışmalar faydalı
bilgiler sunmaktadır.
Hazine'de düzenlenen toplantılar neticesinde 2016 yılında Dünya Bankası uzmanlarınca hazırlanan bir
raporda yer alan izleyen Şekil 9 Hazine’de bu dönemde geliştirilen bir kredi derecelendirme modelini
göstermektedir. (Bachmair, 2016).
Şekil 11. Hazine Kredi Derecelendirme Modeli

Kaynak: Bachmair, 2016
Hazine bu akış şemasına uygun olarak Hazine garantili ve alacak stokunda yer alan kuruluşların dış
kredi garantisine başvuran belediyenin finansal durumunu değerlendirmeye yönelik geçmiş verilerini
kullanmaktadır.
Ticari bankalar
Belediyelerin toplam finansal borçlarının içinde ticari bankalardan kullanılan kredilerin pauı 2018
sonu itibarıyla % 20’ler seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. Toplam yükümlülükler açısından
bakıldığında bu oran %11-12’ler seviyesine düşmektedir. Özellikle son 2-3 yıllık dönemde
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İLBANK’dan yapılan iç borçlanma imkanlarının azalması nedeniyle ticari bankalardan yapılan
borçlanmanın arttığı görülmektedir.
İlgili kurumlar ve ticari bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda uzmanlar tarafından altı çizilen
konular aşağıda özet olarak verilmektedir.
Yerel yönetimler hesaplarını finansal yönetimin gereğine uygun bir şekilde yönetme konusunda
problemleri olmasından dolayı kredi değerlendirmeleri yetersiz kalabilir. Borç/alacak durumları ile
kar/zarar koşullarını değerlendirmek belediyeler kar amacı güden kuruluşlar olmadığı için zordur.
Gelir cephesinde öz gelir/merkezi bütçe paylarının dağıtımı ile belediye gelirlerine el konulması
konusundaki yasal sorunlar kredi durumunu belediyeler açısından sorunlu kılmaktadır.
Düşük gelirli belediyeler için merkezi bütçe payları ana gelir kalemidir. Bu durumda, kendi öz gelir
üretme becerileri kredi almayı daha zor hale getirmektedir..
Belediyeler, Kamu Haznedarlığı düzenlemesinden dolayı, özel bankalarda mevduat tutamamaktadır,
dolayısıyla tesis edilebilecek kredi limitleri kısıtlanmaktadır.
Alternatif finansman kaynaklarına erişim, belediye başkanı dahil yerel yönetim yöneticilerinin finansal
bilgi düzeyi kolaylaştırmakta veya kolaylaştırmamaktadır.
Belediyeler cari dönemde nakit akışını yönetmek için vergilerini/Sosyal Güvenlik Kurumu
ödemelerini düzenlemeye çalıştıkları durumda bilançoları kötüye gitmektedir. Tedarikçilerin bundan
sonra cebri icra için başvurmaları daha zor olmaktadır.
Cebri icralarla ilgili Temyiz Mahkemesi'nin farklı kararları sorunlar yaratmaktadır.
İlbank’ın vermiş olduğu kredilerde uzun vadeli kredilerin payı daha fazladır. Oysa, özel banka
vadeleri piyasa koşullarına ve finansman gücüyle bağlantılıdır. Dolayısıyla bu durum, özel bankaların
daha kısa vadeli kredi vermesi ile sonuçlanmaktadır.
Belediye başkanı, belediye meclislerinde çoğunluğa sahip değilse, belediye meclisi kararıyla
başvurulan kredi imkanlarından yoksun kalmaktadır.

Borçlanma seçenekleri
Finansman modeli seçiminin projeye uygun olması gerektiği kamu projelerine ilişkin finansman
sağlama modelleriyle ilgili çeşitli çalışmalarda ortak bir şekilde ifade edilmektedir. Temel kamu
yatırımı finansmanı ilkeleri a) operasyonel tasarruflar, kalkınma hibeleri veya belediye bütçesine
mukabil borçlar yoluyla finansal gelire (yol, drenaj) sahip olmayan projelere finansman sağlanması
gerektiğini; b) iki amaçlı21 genel yükümlülük tahvilleri ve diğer özel tahviller yoluyla kısmi maliyet
karşılamasına sahip gelir projelerine de finansman sağlanabileceğini; c) gelir tahvilleri, korunmuş
proje finansmanı veya proje tahvilleri yoluyla tam maliyet karşılamasına sahip projelere finansman
sağlanabileceğini öne sürmektedir. (Martell-Guess, 2006)
İç piyasalar
Daha önce ele alındığı gibi, cari işlem açığına finansman sağlamak amacıyla, yeterli tasarrufu olmayan
Türkiye dış tasarruf ihraç etmektedir. Yıllık ortalama cari işlem açığı, kriz dönemleri hariç olmak
üzere, GSYH'nin %3-5’i arasında farklılık göstermektedir. Bu yapı, ekonominin dış borçlanmaya
başvurmasına neden olmaktadır.
Diğer yandan, Türk mali sistemi ticari bankaların hakimiyetindedir. Borsa İstanbul (BIST) ve diğer
sermaye piyasası araçları ekseriyetle şirket payları üzerinden işlem görmektedir.

21

A double-barrelled municipal bond (also known as a combination bond) is a municipal obligation that
combines a general obligation from the budget with a particular secured revenue source (e.g. water revenue)
from outside the budget.
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Tablo 5. Türkiye finansal piyasalarındaki toplam varlıklar
Toplam
Finansal
Mevduatın
varlıklar,
varlıkların
toplam
milyar TL
GSYH’ye
varlıklara
oranı(%)
oranı(%)
2007
628
74,4
%51,0
2008
746
78,4
%54,6
2009
855
89,7
%53,1
2010
974
88,6
%55,2
2011
1 097
84,5
%56,9
2012
1 203
84,9
%57,4
2013
1 385
88,5
%60,6
2014
1 510
86,3
%62,4
2015
1 799
76,9
%66,9
2016
2 031
77,8
%68,8
2017
2 369
76,3
%69,7
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı, erişim tarihi Mayıs 2019

Kamu menkul
kıymetlerinin
toplama
oranı(%)
83,0
81,1
82,4
80,8
78,0
75,4
73,9
73,0
74,0
74,0
74,5

Döviz
mevduatının
toplam
mevduata
oranı(%)
%33,7
%33,4
%32,3
%28,5
%32,3
%30,9
%34,6
%38,5
%41,4
%40,3
%42,8

Finansal piyasaların durumunu daha iyi anlayabilmenin önemli bir gösterge toplam aktiflerin
dağılımıdır. Tablo 6'da görüldüğü üzere, 2017 itibarıyla 2,4 milyon TL'lik toplam varlık
bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında milli gelirin %76,3'üne tekabül eden bu miktar
oldukça düşüktür. İlave olarak bu miktarın önemli bir bölümünü mevduat (toplamın %7'i)
oluşturmaktadır.
Tablo 6. Vadelerine
mevduatı
Mevduat,
toplam milyon
TL
2010
584,07

göre

bankacılık

sektörü

Vadesiz ve 3 aya kadar
vadeli mevduatın toplam
mevduata oranı (%)
92,5

2011

659,56

86,9

2012

734,67

88,9

2013

903,76

87,4

2014

1 002,47

88,8

2015

1 210,45

87,6

2016

1 424,26

87,4

2017

1 655,64

87,2

2018

1 978,53

84,9

2019

2 104,96

88,6

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ,
erişim tarihi Mayıs 2019
Mevduatın %43'ünün döviz cinsinden olması daha da önemlidir. Diğer bir deyişle, bankacılık sektörü
dolarize olmuş bir yapıya sahiptir.
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Tahvil varlıklarının toplamın içindeki %30'luk payı dikkatlice yorumlanmalıdır. Çünkü, bu piyasanın
%75'i Hazine'nin iç borçlanma araçlarının hakimiyetindedir. Tahvillerin özel sektör varlıklarındaki
payı çok düşüktür.
Kredi sağlayacak olan banka mevduatı en önemli finansman kaynağıdır. Bununla birlikte, talep
tarafında belediyelerin yanı sıra Hazine borçlanması, kurumsal sektör ve hanehalkları yer almaktadır.
Bankalara kredi için tüm bu başvuranlar, talebi artırmakta ve kredi fiyatlarını yukarı çekmektedir.
Diğer yandan, finansal sektörün yeterli kaynaklara sahip olmadığı ifade edilebilir. Kredi/mevduat
oranının %120'nin üzerinde olması bunun en temel göstergesidir. Başka bir ifadeyle, bankalar 100
birim mevduat için 120 birim kredi dağıtmaktadır.
Yetersiz olarak görülecek borç vermeye yönelik sorunun çözülmesi imkan dahilinde olsa bile, mevcut
kaynaklara ilişkin vade sorunu ile bu defa karşılaşmaktayız. Tablo 7'den görüldüğü gibi, mevduatın
vadesi banka sisteminde çok kısadır. Mevduat ve 3 aya kadar olan mevduat toplam mevduatın
%89'unu meydana getirmektedir..
Finansal sisteme ilişkin bu vade yapısı dahilinde, özellikle belediyeler de dahil borçlulara uzun vadeli
kredi sunmak çok zor görünmektedir.
İç tahvil piyasası
Uzun vadeli finansman eksikliği Türkiye’de tahvil piyasasının en gözle görünen sorunudur. Gelişmiş
ülkelere nazaran, piyasa Hazine'nin hakimiyetindedir ve tahvil piyasası görece sığdır. Belediyelere iç
piyasada borç ihracı başarılı olmamıştır. Bütçe ve muhasebe standartları, krede derecelendirmesi gibi
piyasada işleyen kurumal süreçlerin eksikliği, tahvil ihracını kötü etkilemektedir.
Doğru ve hızlı biçimde çalışan bir kredi derecelendirme mekanizması, piyasaların sağlıklı şekilde
çalışmasına yönelik önceliklerden biridir. Bu sistem gelişmiş ekonomilerde belediye tahvil
piyasalarının gelişimi konusunda en önemli etmendir. Dünyadaki uygulamalar, belediye tahvil
piyasalarının etkin şekilde işlemesi için vergi teşviklerinin önemli olduğunu da göstermektedir.
Uzun vadede belirsizlikler ile risklerin artışı, sabit getirili yatırım araçları piyasalarına ilişkin esas
sorundur. Özellikle hesaplanması zor olan siyasi ve jeopolitik riskler fiyatlandırmayı daha zor, daha
maliyetli hale getirmektedir. Söz konusu sorunlardan uzak durmak isteyen sabit getiri yanlısı piyasa
aktörleri, kamudan çeşitli garantilere yönelmektedir.
Mevcut durumda, ülkenin tahvil piyasasına Hazine yön vermektedir ve piyasa 1980'lerin ortasından bu
yana Hazine'nin hakimiyetindedir. Bununla birlikte, son yıllarda, başta bankalarca ihraç edilenler
olmak üzere özel sektör tahvilleri de piyasada işlem görmeye başlamıştır.
İyi bilinen bir olgu olarak, uzun vadeli borçlanmanın olmazsa olmazı ikincil piyasadır. Birincil
piyasalardaki yatırımcılar çoğu kez uzun vadeli paralarını tek bir araca bağlamaktan kaçınmaktadır.
Kısa vadeli düşük faizli fonlarını uzun vadeli daha yüksek getirili araçlara yatırmak isteyen yatırımcı
için yüksek likiditeye sahip ikincil piyasalar, para piyasalarına ilişkin işlem mantığından ötürü,
oldukça kritiktir.
İyi işleyen ikincil piyasa, cazip bir belediye tahvil piyasası için çok önemlidir. Bununla birlikte, iyi
gelişmiş aracı kurum-satıcı ağları tahvillerin maliyetini etkileyecektir. Rekabet yokluğunun hem
istenen getirileri hem de işlem maliyetlerini artırdığı çok iyi bilinen bir olgudur.
Daha önce ifade edildiği gibi, şimdiye kadar Türkiye'de, iki belediye son dönemde tahvil ihracına
teşebbüs etmiştir; Antalya Belediyesi 205 milyon TL tahvil, ve İstanbul Belediyesi 1 milyar TL
tutarında Sukuk olmak üzere. Son anda bu iki belediye de ihracı durdurmuşlardır. Tahvil ihracına
yönelik Hazine'nin süreçte desteğine sahip olmalarına rağmen, belediyelerin kapasitesi yeterli
olmamıştır. Bunun bir nedeni, maliyetlerin çok yüksek olmasıdır. Çevreci araçlar gibi bazı seçenekler
mevcuttur; Devlet tahvilleri bir alternatif olabilir. Bilgilendirme amaçlı olarak, aşağıdaki Kutu 4,
Türkiye'deki İslami tahvilin (Sukuk) bir değerlendirmesini özetlemektedir.
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Kutu 4. Sukuk ve Tahviller
İslami bir seçenek olan Sukuk başka bir sabit getiri aracı alternatifidir. Benzerlikler ve farklılıklar aşağıdaki
gibi özetlenebilir:
Benzerlikler: İslami Sukuk işlemleri aşağıdaki konularda geleneksel tahvillere ilişkin fonksiyonların yerini
almaktadır:
• Finansal kuruluşlardan kaynakların mobilize edilmesi
• Şirket veya projeye likidite temin edilmesi
• Önceden belirlenmiş nakit akışının Sukuk yatırımcılarına sunulması
• Dahası, geleneksel tahvillere bezer risk/getiri (nakit akışı) özelliklerine sahiptir
• Esnek ihraç formatı: standart – tek başına veya Orta Vadeli Borç Senedi programı
• Derecelendirme kuruluşları geleneksel tahvillere benzer olan Sukuk risk profilini değerlendirmesi
(menkulleştirilmemişse genellikle şirket kredi riski temelinde)
• Tek veya birden çok para birimi
• Kredi güvenilirliğinde artış sağlayan olası unsurlara sahip olması
Farklılıklar: Bununla birlikte, bir kaç yönden Sukuk geleneksel tahvillerden farklılık göstermektedir:
• Yatırımcılar, geleneksel tahvillerdeki faizlere nazaran kar elde edilmesi
• Ya varlık temelli ya da varlığa dayalı araçlar niteliğinde olması
• Ijara, Wakala vb. yapıya bağlı olarak özel bir belgelendirmeye gerek duyulması
• Şeriat bilginlerine de danışarak bir fetva (Fetwa) çıkarılması
• Türkiye’de bir Varlık Kiralama Şirketi’nin kuruluşunu gerektirmesi.
• Varlıkların değerlemesi için bağımsız değerlemeye gerek duyulması.
• Vergilendirme konularının, ilgili yargı yetkisi kapsamında yapının çalışabilir olmasının sağlanması
için göz önünde tutulması.
• Özel bir anlaşma ile yasal çerçeveye, Varlık Kiralama Şirketi’nin (VKŞ) sigorta ve varlıkların bakımı
gibi çeşitli risklere karşı korunmaya ihtiyaç duyulması.
Şeriat yönergeleri kapsamında İslami olarak kabul edilebilir varlıkların işlem görmeleri, kiralanmaları veya
diğer üretken yatırımlar vasıtasıyla kar elde etmelerinin sağlanması, Türkiye'de bir Varlık Kiralama Şirketi
olarak kurulacak olan aracı kurumun amacıdır. Diğer taraftan, tam veya kısmi kazanç geliri elde etmek için
varlıkların mülkiyetine ihtiyaç duyulmaktadır. Sukuk'a ilişkin kira süresi boyunca, varlıklardan elde edilen
nakit akışların Sukuk sahiplerine/yatırımcılara ait olduğu bilinmektedir.
Sukuk sahiplerinin yalnızca varlıklara ve tahvil sahiplerinin de nakit akışına sahip olmaları Sukuk ve geleneksel
tahviller arasındaki esas farktır.
İslami bir finans aracı olarak Sukuk'un, İslam hukukunca kabul edilmiş asli bir anlaşmaya sahip olması
gerekmektedir. Sukuk'a yönelik yaygın biçimde kullanılan dayanak anlaşmaları Ek 3'te özetlenmiştir.
Kaynak: Oguz – Kopanyi, 2016

Dış piyasalar
Dış borçlanma seçenekleri çok çeşitli değildir ve Hazine tarafından yasal gereklere uygun olarak
kontrol edilmektedir. Belediyelerin yabancı ticari bankalardan borç alması bir hayli zor ve
maliyetlidir. Dış borçlanma, çalıştaylar sırasında edinilen bilgilere göre, Türk belediyelerindeki
finansal riskten korunma yöntemlerine ilişkin bilgi, tecrübe ve organizasyon eksikliği nedenleriyle
yaygın değildir.
Tahvil ihracı
Türkiye'de belediyelerce yabancı tahvil ihracı Ankara metrosunun yapımı için 1990'larda Japonya'daki
Samuray piyasasında başlamıştır. Ankara Belediyesi, yatırım kredi derecelendirmesi almış ve o günler
için başarılı bir tahvil ihracı yapmıştır.
Bununla birlikte, daha önce bahsedildiği gibi, 1994 yılında yapılan belediye seçimlerinin ardından
yeni seçilen idare borç daha önceki idarece yapıldığından bu borçtan sorumlu olmadığını ileri
sürmüştür. Aynı dönemde, dış şoktan ötürü Türkiye ekonomisi krizdedir. Dolayısıyla, Hazine idaresi
son derece yoğun bir ortamda merkezi yönetimin vadesi gelen borcuna finansman sağlayacak yeni bir
borca yönelik seçenekler aramıştır. Sonrasında, daha önceden bahsedildiği üzere temerrüt riski
altındaki Ankara Belediyesi'nin borcu, önce Samurai piyasasında daha sonrasında diğer finansal
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çevrelerde başlıca bir sorun haline gelmiştir. Ayrıca, bu ihtimal belediye borcunun ödenmemesinin
piyasaları olumsuz etkileyeceğine dair endişeleri gündeme getirmiştir ve Hazinenin kendi borcunu
ödeyebilip ödeyemeyeceği Türk ekonomisine yönelik önemli bir risk faktörü haline gelmiştir. Bu
sorunu aşmak amacıyla, daha önce güvence altına alınmayan bir borcu, o yılın bütçe kanununda
yapılan bir değişiklikle Hazine üstlenmiştir. Merkezi yönetim bütçesinden Ankara Belediyesi'nin
borcu ödenmiştir. Kredi itibarına yönelik endişeler yatıştırılmıştır ve Hazine dış borçlanma
piyasalarına yeniden girebilmiştir.
Hazine, bu olumsuz örneğin ardından, belediyeler ve diğer kamu kurumlarınca tahvil ihracına büyük
özen göstermiştir. Hazine'nin, kendisinin hali hazırda istifade ettiği piyasadan belediyelerin de istifade
etmelerine izin vermeye çok da istekli olmadığı yönündeki endişeleri, söz konusu dikkatli özene
ilişkin madalyonun öbür yüzüdür.
Proje finansmanı
Altyapı projelerine yönelik finansman ihtiyacının belediyelerin asıl borçlanma nedeni olduğu
bilinmektedir. Dolayısıyla, finansmanın ana bileşeni proje finansmanı niteliğindeki borçlanmalardır.
Hem Hazine hem de İlbank, tahvil piyasaları sınırlı olmasına rağmen, proje finansmanını
desteklemektedir. He iki kuruluşun proje finansmanı konusunda uzun süreli deneyimi bulunmaktadır.
Bu alandaki işlemler, dünyada proje finansmanına yönelik ucuz kredi sunan çok sayıda yatırım
bankasından ötürü, görece daha kolaydır. Örneğin, Dünya Bankası Grubu (Uluslararası Finans
Kurumu (IFC) dahil), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB), Avrupa Konseyi Kalkınma
Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası
ile Nordik Yatırım Bankası İlbank'ın bugüne kadar irtibat halinde olduğu kuruluşlardır. Ek olarak,
Alman Kalkınma İşbirliği Ajansı (GIZ) ve Japon Uluslararası İşbirliği Kurumu (JICA) gibi
kuruluşlardan proje finansmanı fonlarına yönelik seçenekler sunmaktadır.
Hazine garantileri
Dış borçlanma uzun vadeli bir seçenektir olup başta döviz kuru riski olmak üzere piyasa risklerini
daha doğru bir şekilde hesaplamak zordur. Dolayısıyla, borç verenler krediye yönelik uygun teminat
aramaktadır. Çoğu zaman yabancı finansal kuruluşlar, Hazine garantisi suretiyle bu sorunu çözmeye
çalışmaktadır.
Tablo 7. Belediye dış borç stoku (Hazine garantisi olmayan krediler), 2018, milyon ABD Doları
YEREL YÖNETİMLER. Toplam

2,728

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2,121

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

379

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

100

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

47

İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

34

İETT - İSTANBUL ELEK. TRAM.TROLEY. GEN. MD.

18

MESKİ -MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

15

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

7

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

6

MUSKİ - MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

1

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı www.hmb.gov.tr, Mayıs 2019 tarihinde incelenmiştir

Yukarıda bahsi geçen Ankara Belediyesi'nin tahvil ihracına ilişkin örnek sonrasında, özellikle 2011
yılı krizine kadar olan dönemde Hazine birçok kredi garantisi sunmuştur. Hazine belediyelerin yanı
sıra Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile diğer kamu kuruluşlarının dış borçlanmasını desteklemektedir.
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4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2011 yılı
krizinden alınan derslerin sonucunda faydalı sıkılaştırma kuralları uygulamaya koymuştur. Bununla
birlikte, bazı büyükşehir belediyeleri son zamanlarda Hazine garantisi olmaksızın bazı projeleri
yönelik dış borçlanmaya başlamıştır. İlbank bu kredilere yönelik uygun teminatlar sunmaktadır. Tablo
8'den görülebileceği gibi, son dönemde garantisiz borçların büyük bölümü İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nce alınmıştır.
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II.

AB ülkelerindeki kredi sistemleri

Genel bakış
Türkiye’ye benzer şekilde, Avrupa Birliği’ndeki yerel yönetimler de zorunlu ve isteğe bağlı
hizmetlerini finanse etmek için dış kaynaklar kullanmaktadırlar. Bu gelirlerden bazıları hibe, devir
veya paylaşılan gelirler şeklinde daha yüksek yönetimler tarafından sağlanırken kalan kısmı diğer gelir
sahiplerinden kredi veya varlıklar şeklinde gelmektedir. Bu gelirlere çeşitli amaçlar için ihtiyaç
duyulmaktadır. İlk olarak borçlanma, sermaye yatırım giderlerinin altyapı ve diğer kamu hizmetlerinin
mevcut ve gelecekteki kullanıcıları arasında tahsis edilmesine yardımcı olmaktadır (kullandıkça öde).
Modern teknolojilere yatırım yapılması yoluyla gelecekteki işletme masrafları azaltıldığında kredilerle
bütçe tasarrufu sağlanabilir (bu şekilde verimlilik sağlanmasına bir örnek olarak, işletme ve bakım
masraflarını azaltan, kamu aydınlatmasındaki yenilik verilebilir). Borçlanma aynı zamanda, dönemsel
belediye gelir akışının düzenli işletme gider yükümlülükleriyle dengelenmesi amacıyla mevcut
bütçenin finansmanı için de kullanılmaktadır. Bunlar, mevcut nakit ve diğer likit varlıklardaki
eksiklerin finansmanına yönelik kısa vadeli kredilerdir.
Yerel borçlanma ağırlıklı olarak sermaye yatırımlarının finansmanı için kullanılırken belediye
borçlanması, ekonominin genel durumuna göre belirlenir. Şekil 12’de 2008/2009 ekonomik krizinden
sonraki dönemde sermaye giderleri ve yerel net borçlanma karşılaştırılmaktadır. Avrupa Birliği üye
ülkelerinin ortalamasına göre gayri safi sermaye oluşumu (yatırımlar, iktisaplar) toplam yerel
giderlerin yaklaşık olarak %11’ini oluşturmaktadır. Bu oran, bu dönemde, net borçlanmanın toplam
bütçenin %2-3’ünü oluşturmasına rağmen bir nebze azalmıştır. Dış kaynaklar, ulusal bütçeden yapılan
transferler t ve öz gelirlerindeki kayıpları telafi etmeye yetmemiştir.
Oysaki Türkiye’de, 2009 yılından sonra gayri safi sermaye oluşumu, fon ödünç alınmasına
dayanmaksızın iki kat daha yüksek seviyede (toplam giderlerin %21-27’si) tutulmuştur. Bu durum,
artan yatırımların net borçlanmada önemli bir artışla birleştiği 2015 yılından sonra değişmiştir (2017
yılında toplam giderlerin %11’i kadar yüksek bir oranda).

Şekil 12. Yerel yönetim sermaye yatırımı ve borçlanması, 2009-2017
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Giderlerin %’si olarak gayri safi sermaye oluşumu, Türkiye
Giderlerin %’si olarak gayri safi sermaye oluşumu, AB28

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı aynı zamanda sermaye piyasalarına erişime de hak
tanımaktadır. Yerel yönetim finansmanına ilişkin kısımda (Madde 9), paragraf 8.’de “Yerel makamlar,
sermaye yatırımı için borçlanma amacıyla hukuk sınırları çerçevesinde ulusal sermaye piyasasına
erişirler” ifadesi yer almaktadır. Türkiye, bu hükmü etkilemese de bazı çekincelerle bu Şartı 1992
yılında onaylamıştır. Yerel borçlanmaya ilişkin açıklamada iyi bir yerel yönetim kredi sisteminin üç
önemli koşulu belirtilmektedir.
İlk olarak, belediye borçlanmasının mevcut bütçe gelirlerini desteklemek için değil sermaye
yatırımlarını finanse etmek için kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Kredi, masrafları olan ve
geri ödenmesi gereken bir kaynaktır, bu nedenle gelecekte fayda sağlayacak yatırımlar için
kullanılmalıdır (gelir oluşturma veya yerel kalkınmanın hızlandırılması, hizmetlere erişim). İkincisi,
özerk kurumlar olarak yerel yönetimlerin borçlanma işlemleri kanunla düzenlenmelidir. Belirli bir
çerçevede belediye borçlanması, yerel mali sürdürülebilirliği devam ettirmek ve genel devletin mali
istikrar riskini en aza indirmek için kontrol edilmelidir. Bu mali kurallara açık ve borç kontrolü de
dahildir. Son olarak Şart, ulusal sermaye piyasalarına erişimi vurgulamaktadır: çeşitli borçlanma
seçeneklerine (krediler, tahviller, kiralamalar, KÖO’lar vb.) sıcak bakmakta ve yerel olarak kontrol
edilemeyen döviz kuru riski olan diğer para birimlerinde borçlanmayı desteklememektedir.
Aşırı belediye borçlanması ve borcu ulus altı ve yerel yönetim finansmanı için zararlı olabilir. On yıl
önceki kriz, yerel yönetimlerin mali alanının, dış koşullar beklenmedik biçimde değişirken borçlarını
yönetmeleriyle sınırlı olduğunu kanıtlamıştır. Belediyelerin vergi özerkliği sınırlıdır; merkezi
yönetimler mali yükü daha düşük kademelere devretmeyi tercih ederler ve temel belediye hizmetlerine
ilişkin giderlerin kesilmesi siyasi olarak oldukça zordur.
Belirli bir yerel yönetimin borç yönetim seçenekleri, diğer kamu aktörlerinin konum ve eylemlerinden
çok fazla etkilenmektedir. Borçlarını ödeyememe durumuna düşen bir belediyenin tüm yerel yönetim
sektörü üzerinde “bozucu” bir etkisi olabilir. Ulus altı yönetimlerin, belediye işletmeleri ve diğer
hizmet kuruluşlarının istikrarlı biçimde işletilmesine yönelik örtülü bir şartlı yükümlülüğü
bulunmaktadır.
Bununla birlikte, yönetimleri ve bu kurumlara yönelik düzenleyici yetkileri sınırlıdır (örn. kullanıcı
ücretlerini kontrol etmezler); bu da zaten borçlu olan belediye için ek bir yük getirebilir. Tüm bu
sorunlar, genellikle gerçekçi olmayan veya maliyetli olan ulusal bütçe garantileri ve kurtarma
paketlerine yönelik beklentilere neden olabilir. (Kim-Vammalle, 2012)
Aşağıda tartışılan beş ülke örneğinin göstereceği gibi 2008/09 mali krizi, ulus altı yönetim borçlanma
ve borç yönetiminin düzenlenmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Pek çok ülkede bir mali yeniden
merkezileşme trendi başlamış ve belediye borçlanmasındaki geçmiş mali özerklikler kısıtlanmıştır.
Eski istikrarlı kurumlar kaldırılmış (örn. 2012 yılındaki Fransız yerel yönetim bankası Dexia) veya
önemli ölçüde dönüştürülmüştür (örn. özel sektörün kamu hizmet sunumuna katılmasını destekleyen
İngiliz Kamu Maliye Girişimi).
Avrupa Birliği seviyesinde, üye devletlerin dengeli bütçe ve mali politikalarının daha iyi koordine
edilmesi temel öncelik haline gelmiştir. İstikrar ve Büyüme Paktı ile daha iyi koordine edilen ve orta
vadeli planlama ile gelecekteki mali krizlerin önlenmesi amaçlanmıştır. Üye devletlerin kendi orta
vadeli bütçe hedeflerini hazırlamaları ve diğer AB ülkelerine yakınsamayı sağlamaları gerekmektedir.
Aşırı Açık Prosedürleri ile yürütme mekanizmaları uygulamaya konulmuştur. Devlet açığının
GSYH’nin %3 altında ve hükümet borcunun GSYH’nin %60 altında tutulması olan basit sayısal
koşula dayanmaktadır. Bu sınırların üstündeki ülkeler, borçlarını azaltmak için orantısal eylemlerde
bulunmalıdır. Bu mali hedeflerin yerine getirilmemesi Avrupa Yatırım Bankası kredilerinin gözden
geçirilmesine, para cezalarına veya AB’ye zorunlu karşılık yatırılmasına neden olabilir.
Avrupa Birliği seviyesindeki düzenlemeler de ulus altı yönetim kredi sistemlerini etkilemiştir. Yerel
borçlanma daha fazla kontrol edilmeye başlanmıştır ve pek çok ülke yerel yönetim, borçlanma ve borç
sınırlandırmaları için bahsedilen Maastricht kriterlerine benzer kurallar uygulamıştır (örn. Polonya).
Kamu sektörü borçlanması, tahvil ihracı veya mali hizmetlerin kullanımına yönelik kurallar koyan pek
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çok Avrupa Parlamentosu veya Avrupa Birliği Zirvesi seviyesinde direktifler ve düzenlemeler
mevcuttur.
Diğer düzenlemeler ise yerel borçlanmayı dolaylı olarak etkilemektedir. Tahvil ihracı ihale kuralları
kapsamında olmamasına rağmen, örneğin kredi verme gibi banka hizmetleri kamu ihalesine tabidir.
Sonuç olarak, bu gelişmeler daha yüksek maliyetli olmasına rağmen daha hızlı ve daha az karmaşık
olması nedeniyle yerel yönetimlerin tahvil ihraç etmelerini daha elverişli hale getirmiştir (örn.
büyükşehir borçlanması 2008 krizinden önceki dönemde Macaristan’da tahvil ihracı ile
yönetilmekteydi).
Belediye borçlanma uygulamaları
Bu genel mali çerçevede, yerel yönetim borçlanması seviye ve şeklini iç mevzuat ve geleneksel
uygulamalar belirlemektedir. Aşağıdaki Şekil 13.’te gösterildiği gibi ulus altı yönetim borcu federal
ülkelerde en yüksek seviyededir. Yerel yönetimler olarak, büyük federal ülkelerde ve belediyelerdeki
eyalet/bölgeler neredeyse eşit paya karşılık gelecek şekilde AB ortalamasını GSYH’nin %11,9’una
çıkarmaktadır. (Özerk Topluluklar olarak bölgeler genişletilmiş yetkilere sahip olduğundan İspanya da
bu gruba dahildir.) Bu şemada görülebileceği gibi, federal ülkelerdeki belediyeler nispeten kısıtlı
borçlanma kapasitelerine sahiptir.
Şekil 13. Devlet ve yerel yönetim borcu, 2017
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Üniter ülkeler grubunda yerel yönetim borçlanması ademi merkeziyetçiliğin kapsamı ile uyumludur.
Yetkinin daha çok devredildiği ülkelerdeki belediyeler daha fazla borç biriktirme eğilimindedir.
Avrupa’daki en ademi merkeziyetçi ülkelerden biri olan Danimarka (aşağıda tartışılmaktadır) nispeten
daha az borçlu olsa da İskandinav ülkeleri bu duruma iyi bir örnektir. AB üye ülkelerinin çoğunda
yerel yönetim borcu, GSYH oran olarak %5’in altındadır.
Türkiye de bu ülkeler grubuna dahildir: yerel yönetim borcu GSYH’nin yalnızca %1,6’sı
seviyesindedir. Bununla birlikte, ademi merkeziyetçilik seviyesine göre (yerel giderler GSYH’nin
%3,6’sıdır) bu oran nispeten yüksektir. Sınırlı mali özerkliğe sahip daha az ademi merkeziyetçi
ülkelerin kredi ve diğer borç şekilleri gibi dış kaynaklara daha fazla güvendiği kuralını
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güçlendirmektedir. Diğer bir açıklama ise hibeye yüksek bağımlılığın bütçe kısıtlamalarını daha
yumuşak hale getirmesidir: daha düşük ulus altı bütçe disiplini, daha güvenilir kurtarma paketsiz
politika, daha yüksek ahlaki tehlike riski. (Herold, 2018). Bu, İlbank’ın iki işleve sahip (bankacılık ve
hazine) olacak şekilde belediyelerin temel borç vericisi olduğu Türkiye’de de geçerlidir. Hakim
rolüyle İlbank, kamu fonlarını kullanarak, belediye hibelerini kontrol ederek ve ödenmemiş borcu
gelecek kredisi olarak sermayeleştirerek belediye sermaye yatırımlarını finanse etmektedir.
Borcun sermaye yatırımı kaynağı olarak kullanılmasına ilişkin ülkeler arasındaki farklılıklar çeşitli
etkenlerle belirlenmektedir. Ekonomik gelişme seviyesi hem altyapı talebini hem de kamu hizmetleri
için mevcut kaynakları etkilemektedir. Daha az gelişmiş ve yükselen ekonomilerde temel hizmetlere
daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Yerel yönetim özerkliği ve hükümetler arası mali ilişkilerin seviyesi
de kredilerin belediyelerin finansmanı için nasıl kullanıldığı üzerinde etkiye sahiptir. Bankacılık
sektörünün gelişimi ve çeşitli mali araçların kullanımına yönelik gelenekler de kritik etkenlerdir.
Bu açıdan, federal ve üniter devletler arasındaki farklılıklar oldukça belirgindir. (Şekil 14.) Ulus altı
yönetim borcunun yapısında banka kredileri hakimdir (AB’deki 28 ülkenin ortalamasında tüm
borçların %60’ı). Bununla birlikte, bu OECD üyeleri örneğinde federal yapıya sahip dört ülkede tahvil
ihraç ederek yaklaşık olarak borçlarının beşte birini oluşturmaktadır. Tahvillerle finanse edilen
genellikle eyalet (bölgesel) yönetimidir. Garantilerde Norveç, İsveç ve Estonya gibi bazı Kuzey
ülkelerinde de yaygın biçimde kullanılmaktadır. Benzersiz bir kredi birleştirme modeline sahip olan
Danimarka, İskandinav ülkeleri arasında bir istisna niteliğindedir (aşağıdaki ülke örneğine bakınız).
Türkiye bu ülkelerle karşılaştırıldığında üç özellik tespit edilebilir. İlk olarak, Türkiye banka kredisi
payı daha düşük olan ülkeler grubuna dahil olsa da banka kredilerinin genel ağırlığı olarak sahip
olduğu oranla (toplam borcun %56’sı) Avrupa ülkelerinin ortalaması ile karşılaştırılabilirdir. İkinci
özellik, istisnai olarak yalnızca büyükşehir illerinde kullanılsa da bir borçlanma aracı olarak
Türkiye’de ölçülebilir bir tahvil sorunu mevcut değildir. Üçüncüsü ise, çeşitli kesimlere olan borçlar
Türkiye’de oldukça yüksektir (toplamın %39’u). Bu gecikmiş borçlar, ödenmemiş faturalar ve
tedarikçilere olan borçların çoğu, bağlı kuruluş veya belediye şirketleri tarafından yapılmış olabilir.
Benzer şekilde, bu tür zorunlu borç verme oranı Danimarka (ancak düzenleyici limit aşımı kolaylığı
ile, aşağıya bakınız), Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da (uygulamada belediye borçlanmasının
olmadığı borç konsolidasyonundan sonra) yüksektir.
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Şekil 14. Yerel yönetim yükümlülüklerinin yapısı, 2016
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Kredi finansmanı alternatifleri
Yukarıdaki şemada gösterildiği gibi yerel sermaye yatırımlarını ve bütçe açığını finanse etmek için
banka kredilerinin ötesinde başka pek çok seçenek mevcuttur. Bu kısa genel bakışta tüm bu finansman
araçlarının kapsamlı bir değerlendirmesi sunulmamaktadır. Belediye tahvili, tahvili elinde tutanlardan
takvime bağlanmış faiz ve vade sonunda anapara ödeme vaadi ile fonların ödünç alındığı, tahvil
düzenleyenin mali bir yükümlülüğüdür (tanımı yapan: Freire, 2014). Özellikle elinde tutan için
vergiye tabi olmama özelliği ve belediye tahvillerinin geniş bir ikincil piyasaya sahip olması nedeniyle
belediye tahvili ABD’de yaygın biçimde kullanılan bir finansman aracıdır.
İki temel belediye tahvil türü mevcuttur: bunlardan ilki, alacaklıların fonlarının kullanıldığı, projenin
sağladığı gelir (kiralar, kullanıcı ücretleri, vergi artışları) ile ödenen tahvil, ikincisi ise tüm yerel gelir
türleri ile geri ödenen genel yükümlülük tahvilleridir. Belediye tahvilleri genel olarak sabit bir orana
sahiptir ve uzun vadelidir.
Tahvil ihracının, tahvil düzenleyen için masrafları vardır. İlk olarak, potansiyel alıcılar düzenleyicinin
kredi vermeye değerliliği konusunda ikna olmalıdır, bu nedenle derecelendirmeye ihtiyaç
duyulmaktadır. Gerçek tahvil ihracı, aynı zamanda masraflı olan sürecin tamamını yönetecek olan
yüklenim aracısı tarafından organize edilmektedir. Belediye, mali sürdürülebilirliği ve tahvil
tarafından finanse edilen gerçek projeye ilişkin güvenilir bilgileri açıklamalıdır. Bu bilgiler potansiyel
alıcılar arasında dağıtılmalıdır. Bu işlem masrafları, belediye tahvillerinin birden çok alıcısı
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olduğunda, kamu plasmanı ile kıyaslandığında özel plasmanla (tek bir alıcının, tercihen yüklenim
aracısının, ihraç edilen tüm tahvilleri satın alması) en aza indirgenebilir. Vade sonunda yüksek tek
seferlik geri ödeme yükümlülüğü bulunan tahviller anapara ödeme zamanı geldiğinde bu fonların
toplanması için yüksek derecede disiplinli bir yerel mali yönetim gerektirmektedir. Bu fonların düzenli
biçimde yatırılması için tahvil ihraç eden tarafından bir rezerv fonu veya emanet hesabı açılabilir.
Türkiye’de Dünya Bankası tarafından hazırlanan bir çalışmada belediye tahvillerine yönelik dikkatli
ve ayrıntılı bir genel bakış yapılmıştır (Oguz - Kopanyi, 2016). Yerel yönetim borcunun ve İller
Bankasının belediyelere kredi vermeye yönelik özel rolünün ayrıntılı bir analizi sonrası hazırlanan
notta Türkiye’ye yönelik üç set politika önerisi yapılmaktadır. Bunlardan ilki, belediye tahvil ihracının
siyasi ve mali risklerini azaltmaya yönelik uluslararası olarak test edilen mekanizmaları
uyumlaştırarak belediye tahvil piyasasının geliştirilmesi ile ilgilidir. Belediye tahvil bankası,
belediyelere borç veren yatırımcılar ve ticaret bankaları arasında bir aracıdır. Ana güven fonu da
benzer şekilde, garantili borç hizmet ödemesi gibi güven fonunun yerel yönetim hibesini kısmen
kullanmasına izin vererek belediyeleri ve yatırımcıları birbirine bağlamaktadır. Diğer fon programları
da daha küçük belediyelerin kredi derecesini artırabilir veya garanti oluşturabilir. Tahvillerin vergiden
muaf olması iç tasarrufları artıracaktır.
İkinci öneri seti yerel bilgi ve kapasiteyi hedeflemektedir: tüm bu mekanizmalar, yerel karar vericileri
tahvil ihracı ile tanıştırmak için belediye kapasite geliştirme programları ile desteklenmelidir.
Üçüncü öneri, belediye tahvili Sukuk’un kullanımını yaygınlaştırmaktır. (bkz. Ek 3.) Sukuk’un çeşitli
biçimleri, tahviller ile klasik Kamu-Özel-Ortaklık planlarının avantajlarını birleştirmektedir. Varlığa
dayalı bu ertelenmiş ödeme mekanizması, mali yükümlülüklerin satış, kiralama anlaşmaları, ortak
girişimlere vb. bağlanması yoluyla tipik tahvilin ötesine geçmektedir. Sukuk yoluyla oluşturulan özel
amaçlı araçlar hem kurumsal hem bireysel yatırımcılar için vergi avantajları taşımaktadır. Bu öneriler
son dönemde etki tahvilinin küresel olarak ortaya çıkmasıyla uyumludur. Bunlar, belirlenen ekonomik,
sosyal veya çevresel hedeflere ulaşmak için düzenlenmektedir. Borçlu kurum, etki fonlarıyla borç
alınan fonlarla belirli bir sonuç veya performansa ulaşması için yatırımcıya yönelik bir yükümlülük
getirmektedir. Tipik hedefler; enerji tasarrufu, kamu dönüşümünün dönüştürülmesi, belediye katı atık
yönetimi vb. yoluyla ulaşılan ekonomik kalkınma, işsizliğin azaltılması, çevre koruma ve iklim
hedefleridir (öneriler arasında etki tahvilleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabilir).
Şartlı yükümlülükler
Yerel yönetim kredi sistemleri, aynı zamanda belediyelerin ihraç ettiği garantiler tarafından da
belirlenmektedir. Bunlar, bir yanda genellikle basit yasal yükümlülükle açık olan, doğrudan ve şartlı
(potansiyel) yükümlülükler olarak veya siyasi (örtük) taahhüt olarak sınıflandırılan yerel yönetim
yükümlülüklerinin bir parçasıdır (Kahkonen - Gooptu, 2015).
Tablo 8. Ulus altı yönetim garantileri, 2017
Danimarka
%68,3
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Çek Cumhuriyeti
%65,2
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İsveç
%53,4
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Finlandiya
%38,5
İspanya
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%28,5
Macaristan
Hollanda
%20,0
İngiltere
Kaynak: Eurostat

%19,1
%18,6
%16,4
%4,8
%0,3
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Belediye şartlı yükümlülükleri arasında garantiler, tanımlanabilir bir yerel sorumluluk grubunu temsil
etmektedir. Yerel şirketler veya diğer hizmet kuruluşları ya da girişimleri gibi belediye altı kurumlar
genellikle ana belediyenin garantisi altında borç alabilmektedir. Bunlar, açık şartlı yükümlülükleri
temsil ederler. Avrupa ülkeleri arasında, hükümet garantilerinin genelinin ulus altı payı, en ademi
merkeziyetçilerde ve federal ülkelerde en yüksektir. (Tablo 8). En ademi merkeziyetçi İskandinav
ülkelerinde belediyeler, yerel yönetim garantileriyle daha elverişli koşullar altında borç alabilecek
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geniş bir hizmet kuruluşu yelpazesini yönetmektedir. Belediye borç verme özel birliği formu da (bkz.
aşağıdaki Danimarka örneği) yüksek açık şartlı yükümlülük seviyesini açıklamaktadır.
Belediyelerin diğer potansiyel yükümlülüklerini belirlemek kolay değildir.. Belediyeler, kritik kamu
hizmetlerini yönetirler ve bu hizmetleri sunan hizmet kuruluşları için nihai sorumluluğa sahiptir. Şehir
içi ulaşım şirketi, su veya atık yönetimi şirketleri, ekonomik performanslarına bakılmaksızın
çalışmaya devam etmelidir. Belediye kurtarma paketi masrafları ulusal bütçe ile paylaşılabilir ancak
yerel yönetim, yasal alacaklar, borçlar ve mali durumlara yönelik örtülü bir yükümlülük taşımaktadır.
Benzer şekilde, yerel yönetimler, doğal afetlerin yerel olarak yönetilmesi ve acil durumlarda çevresel
iyileşme veya temizlik masraflarının ödenmesi konusunda kısmi sorumluluğa sahiptir.

Mali çerçeve konuları
Kredi ve kredi alternatifleri belediye finansmanının çeşitli bileşenlerinden yalnızca biridir. Belediye
borçlanmasının gerçek seviyesi ve formları başka faktörlerden etkilenmektedir: ademi
merkeziyetçiliğin kapsamı, yönetimler arası mali ilişkiler, öz gelirlerinin yapısı ve kamu mali
yönetimi. Belediye finansman unsurlarına yönelik talebi, kredi talebi, borç alma teşvikleri, geri ödeme
kapasitesi ve mali borç kuralları belirlemektedir.
Daha geniş yerel yönetim sorumlulukları ve işlevleri daha büyük bir borç alma ihtiyacına neden
olmaktadır. Avrupa ülkeleri örneği, daha fazla yerel yönetim harcamasının (GSYH yüzdesi olarak
ölçülmektedir) daha yüksek belediye borç seviyesine karşılık geldiğini göstermektedir (bkz. Şekil 13.
ve 15.). Bu genel eğitimin ötesinde, önemli farklılıklar da mevcuttur. Ülkeleri içinde özel bir statüye
sahip olduklarından, federal eyaletler bir kez daha istisna teşkil etmektedir.
Ademi merkeziyetçiliklerinin kapsamına bakılmaksızın tüm Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri düşük borç
seviyesine sahip olan gruba dahildir. Farklı yerel işlevlere sahip ülkeler (GSYH %’si olarak yerel
giderlerin %10’undan fazla) ilgili referans gruplarında daha yüksek borca sahiptir: Polonya ve Çek
Cumhuriyeti daha düşük borç seviyesine sahip ülkeler arasındayken İtalya, Fransa, Hollanda ve
Danimarka diğer gruptadır. Bu eğilimin arkasında, yatırım fonlarının daha yüksek arzı veya daha
gelişmiş mali altyapı gibi başka etkenler de olabilir.
Yönetimler arası mali ilişkiler, yerel gelir oluşturma teşviklerini belirlemektedir. Yerel bütçelerdeki
hükümetler arası transferler ve hibe tahsis yöntemlerinin boyutu, borç alma yoluyla dış fonlar gibi
belediyenin kaynak aramaya yönelik genel amacını sağlamaktadır. Daha yüksek hibe bağımlılığı,
yumuşak bütçe kısıtlılıkları ile birleştiğinde kredi finansmanını desteklememektedir. Hibeler veya
değişiklik yapılan bütçeler yoluyla kamu fonlarına erişim, belediyeler üzerinde borç artırmaya yönelik
mali bir baskı oluşturmamaktadır.
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Şekil 15. Yerel Yönetim borçları ve ademi merkeziyetçilik, 2017

1,000.0
500.0

10.0
3.6

5.0

133.6
0.0

MLT
HUN
BUL
GRE
TUR
CRO
ROM
LIT
CYP
CZE
SKR
SLO
POL
EST
ESP
LAT
IRL
POR
LUX
GBR
AUT
GER
BEL
ITA
FRA
NET
DEN
FIN

0.0
Local debt per capita

Local expenditures in % of GDP

Linear (Local expenditures in % of GDP)

Belirli bir yönetimler arası mali sistem dahilinde, öz gelir elde etme kapasitesi ve vergi özerkliğinin
borçlanma üzerinde etkisi olacaktır. Yüksek öz gelirler, istikrarlı belediye finansmanının temeli
olduğundan, bu ülkelerde borçlanmaya yönelik ihtiyaç da daha düşük olacaktır. Çeşitli, istikrarlı ve
kayda değer yerel yönetim gelirleri belediye bütçelerini daha dengeli kılacak, ve borçlanmaya yönelik
ihtiyaç azalacaktır. Yerel yönetimler, kendi bütçelerine finansman sağlamak için, krediler gibi, diğer
alternatifleri değerlendirmeden önce, belediye vergileri, yararlanıcı ücretleri veya sermaye gelirlerine
bakmak durumunda kalmaktadır. (Diğer taraftan, daha yüksek düzeyde öz gelirler borç finansmanına
yönelik sağlam bir temel oluşturmaktadır, bu yüzden kredi arzı bu ülkelerde daha yüksek düzeyde
olabilir.)
Borç sürdürülebilirliğini sağlamak adına, geniş çaplı özel sektör ve yerel yönetim borçlanması olan
ülkeler çok çeşitli mali kurallar geliştirmişlerdir. (Sutherland-Price-Joumard, 2005; OECD, 2013).
Bunlar hem borçlanmanın altın kuralı22, borç ve borçlanma limitleri, idari izinler, yönetim kademeleri
arasındaki işbirliği anlaşmaları gibi borçlanma öncesi düzenlemeler hem de borçlanma sonrası
düzenlemelerdir (ödeme aczini yönetmeye ilişkin idari veya mahkeme temelli kurallar).
Büyük bir ülke araştırması örnekleminden elde edilen sonuçlar finansal performans üzerinde tüm bu
yöntemlerin olumlu etkisi olduğunu kanıtlamıştır. (Martinez-Vazquez - Vulovic, 2016) Bununla
birlikte, yerel finansal sürdürülebilirlik hakkındaki mali kurallara ilişkin genel bir üstünlük
saptanamamıştır. Bu yüzden, sözkonusu 59 ülke araştırmasına ilişkin bulgular, belirli bir mali kuralın
etkinliğinin iç kamu mali yönetim sistemine bağlı olduğu gerçeğini güçlendirmektedir.
Düzenlemelerin yarattığı etkileşim, kurumlar ve süreçler yerel yönetim düzeyinde bütçe denkliği ile
mali sürdürülebilirliği biçimlendirmektedir.
Farklı mali gelenekleri olan ülkeler arasında mali kuralların başarılı transferi, teknikler ve yöntemlerin
dikkatli biçimde adapte getirilmesini gerektirmektedir. Belediye borçlanması kuralları hususundaki
destekleyici kamu mali yönetim çerçevesi birkaç koşula dayanmaktadır (Corbacho - Ter-Minassian,
2016). Birincisi, mali kurallar hukuken bağlayıcı olmak zorundadır. Bu, muhtemel borç kaynaklarına
ilişkin tüm bileşenleri (örn, bütçe dışı kuruluşlar, belediye işletmeleri, dışarıdan alınan hizmetlerle
ilgili borç ve garantiler) kapsaması gerektiği anlamına gelmektedir. Yerel yönetimin borçlanmasının
ve borçluluğunun değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulan veriler güvenilir muhasebe bilgilerine

Yönetimlerin cari giderleri finanse etmek için değil de yalnızca yatırım amacına yönelik borç alması gerektiği
borçlanmanın altın kuralıdır. Böylece gelecek nesiller, mevcut kamu hizmeyi yararlanıcılarının tüketimlerine
finansman sağlamaya yönelik kullanılan borçlar yüzünden taşıyabileceklerinde fazla yük yüklenmeyecektir.
22
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dayanmalıdır. Belediyenin raporlama sistemine uygun olarak personel bu bilgileri üretip
yorumlayabilmelidirler. Belediye borçlanması ve borcuna ilişkin göstergeler, yerel yönetimler
kamuoyu denetimi altında faaliyet gösterdiği için, şeffaf ve kamuya açık olmalıdır. Son olarak,
uygulama mekanizmaları uygunsuzluğa ilişkin yaptırımlara sahip olarak kurulmuş olmalıdır.
Yerel yönetim düzeyinde, etkin kamu mali yönetim sisteminin temel unsuru, borç yönetimi stratejisine
sahip sağlam bir mali planlamadır. Borçlanan belediyenin dengeli bir bütçe uygulamaya koyması için
uzun vadeli finansal planlarla birleştirilmiş sermaye yatırımı planlarına sahip olması gerekmektedir.
Borç geri ödeme miktarının kullanıma hazır olmasını ve belediyenin geri ödemenin yapılması
gerektiği dönemde likit varlıklara sahip olmasını orta ila uzun vadeli borç yönetim planları
sağlayacaktır.
Kamu mali yönetim sistemleri belediye borçlanmasına ilişkin mali çerçeveyi belirleyen farklı temel
mantıkları takip edebilir. Nakit yönetiminin disipline sokulmasına yönelik ihtiyaç, tahakkuk esasına
dayalı muhasebe sistemince üretilen doğru bilgiler ve dış denetim gibi bazı yaygın unsurlar
bulunmaktadır.
Yerel kamu mali yönetimine yönelik farklı yaklaşımların temel bileşenleri aşağıda Tablo 9’da
özetlenmektedir. Daha az ademi merkeziyetçi sistemler çeşitli devlet kurumlarınca gerçekleştirilen
işlemlere ilişkin ön onayın çoğu kez olduğu idari kontrollere dayanmaktadır. Oysa, ademi
merkeziyetçi sistemler daha çok yerel meclislerin ve iç kontrol sistemleri ile işlem sonrası bütçe
incelemeleriyle desteklenen diğer hesap verebilirlik mekanizmalarına dayanmaktadır.
Tablo 9. Kamu mali yönetimi sistemlerindeki farklılıklar
Ademi merkeziyetçi, güvene dayalı

Denetimli, daha az ademi merkeziyetçi

Seçmenlere doğru sosyal, aşağı yönlü hesap
İdari, yukarı yönlü hesap verebilirlik
verebilirlik
İç izleme, idari kontrol

Yakın denetim, işlemlere ilişkin izin

Süreç sonrası bütçe incelemesi

Bütçe Kontrolörü tarafından ön onay

Dış denetim, birleştirilmiş hesap planı, bütçe sınıflandırması
Bu iki tipik model kapsamında, belediye borçlanması ve borç yönetimi uygulamaları da farklı
olacaktır. Daha az ademi merkeziyetçi ve denetimli sistemlerde, istikrarlı finansmana yönelik yerel
sorumluluk daha aşağıda olduğundan, borç finansmanı kararları daha üst yönetim seviyelerine doğru
yukarı hareket etmektedir. Yerel karar alıcıların borçlanmaya ilişkin sonuçlarla yüzleştikleri daha
ademi merkeziyetçi sistemlerde ana hedef finansmanın sürdürülebilirliğidir. Bu yüzden, sermaye
yatırımları ile cari bütçeye finansman sağlamaya yönelik borçlanma esas olarak yerel düzeyde kontrol
edilecektir. Ekseriyetle ülkeler, kamu mali yönetimine ilişkin bu iki uç model arasında bir yerde
bulunmaktadırlar. Aşağıda ele alınan beş ülke örneği de belediye borçlanması ve borç yönetimleri
açısından bu yöntemlerin karışımı şeklinde çalışmaktadır. .

Belediye borçlanması ve borç yönetimi
Yerel yönetim kredi sistemi, kurumlar, kurallar ve usullere ilişkin 3 ana kümeden oluşmaktadır. (bkz.
Tablo 10.). İlki belediye borç verme uygulamasıdır. Burada tartışılan beş ülke oldukça farklı modelleri
temsil etmektedir: Bunlar tamamen ticari banka temelli liberal sistemlerden (Macaristan, Polonya)
Danimarka ve Almanya'nın belirli yerelleşmiş modellerine ve Birleşik Krallık’taki gibi ulusal hükümet
kontrolü altında tek bir belediye kredi kanalı uygulamasına kadar uzanmaktadır.
Yerel yönetim borçlanma düzenlemeleri kurallara ilişkin ikinci kümeyi içermektedir. Tüm ülkeler
belediye borçlanmasına ilişkin bazı zorunlu sınırlamalar getirmiş olmakla birlikte yaklaşımları
oldukça farklıdır. Katı sınırlar borçlanmanın idari onayı ile birleştirilmektedir (Macaristan). Ancak
bütçenin denk olmasına yönelik daha gerçekçi, uzun vadeli yaklaşıma, yerel hesap verebilirlik ve
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ulusal kontrol mekanizmalarının bir araya getirilmesi eşlik etmektedir: Devlet denetimi (Polonya),
kendi kendini denetleme ve üst limiti olan toplam borç kapsamında sınırlı bakanlık takdir yetkisi
(Danimarka), üst düzey onay (Almanya, Birleşik Krallık) şeklinde.
Temerrüde düşmeye ilişkin düzenlemeler benzer borçlanma modeline ve belli düzenleyici sistemlere
sahip olanlarda dahi farklılaşmaktadır. Macaristan, yargı yoluyla belediyenin ödeme aczine düşmesini
önlemeye yönelik sisteme sahip tek ülkedir. Diğer ülkelerin kesin temerrüt düzenlemeleri yoktur
(Polonya) veya vadesi geçmiş borcu olan belediyelere çeşitli finansal yardım biçimleriyle özel
müdahalelerde bulunulmaktadır.
Seçili beş ülke ile Türkiye'ye ilişkin kıyaslama, ekonomik koşullar ve yerel yönetim sistemlerindeki
farklılıkları dikkate almalıdır. Temel yapıya ilişkin göstergeler yukarıda yer alan Tablo 11’de
özetlenmiştir. Bu ülkeler içinde nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye ile kıyaslanabilir tek ülke
Almanya'dır. Bununla birlikte, Türkiye'deki ekonomik gelişmişlik düzeyi (kişi başına düşen GSYH ile
ölçülen) sadece iki Orta Avrupa ülkesine daha yakındır. Diğer üç ülke, kişi başına düşen GSYH'si 2,5
kat daha yüksek olan Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri arasındadır.

Tablo 10. Piyasa sisteminden merkezileşmiş planlara uzanan belediye borçlanma modelleri
Temerrüde
düşmeye
Belediyelere borç verme Borçlanma düzenlemeleri
ilişkin
kurallar,
uygulamalar
Açık piyasa, baskın İdari kontroller ile borç, kredi Yargı temelli, kurtarma
Macaristan
ticari banka aracılığıyla limitleri
planı istisnaidir
Üç yıl için brüt tasarruf, cari Temerrüt düzenlemeleri
Açık piyasa, baskın
Polonya
bütçe dengesi gereği , devlet yok, ancak zorla bakanlık
ticari banka aracılığıyla
denetim görüşü
kredisi
Yerel kredi kuruluşu, Sınırlı
bakanlık
takdir Finansal yardım, idari
Danimarka
tek bir yerel banka
yetkisiyle merkezi kredi onayı kontrol
Uzun
vadeli
performans Özel federal ve devlet
Uzmanlaşmış
yerel,
Almanya
temelli, güçlü dengeli bütçe müdahaleleri,
ancak
bölgesel bankalar
gerekleri, devlet onayı
kurtarma planı yok
Merkezileşmiş
yerel Yerel basiretli borçlanmaya Başlatmaya yönelik yerel
Birleşik
borç verme, hükümet ilişkin ayrıntılı düzenlemelerle sorumluluk, idari kontrol,
Krallık
kontrolü altında
idari onay
finansal yardım seçeneği
Ağırlıklı olarak kamuya
ait banka aracılığıyla Borçlara
ilişkin
devlet Örtülü hükümet kurtarma
Türkiye
belediyelere
onayıyla çeşitli borçlanma ve programı olan yumuşak
merkezileşmiş
borç borç limitleri,
düzenlemeler
verme (İller Bankası),
Bu yapı ademi merkeziyetçiliği yansıtmaya yönelik olup Türkiye'de ademi merkeziyetçilik Avrupa
ortalamasının oldukça altında kalmaktadırr. Bununla birlikte, ademi merkeziyetçiliğe ilişkin sınırlı
kapsam, Türkiye'deki yüksek yerel sabit sermaye harcama payı ile birleştirilmektedir. Bu olgu,
borçlanmanın sabit sermaye yatırım finansmanının önemli bir parçası olması nedeniyle, uygun yerel
kredi sistemlerinin önemini ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında incelenen ülkelere ilişkin idari
yapı oldukça farklılaşmaktadır: Parçalı sistemden (Macaristan, Almanya) Danimarka ve Birleşik
Krallık'ın birleşik modellerine kadar uzanmaktadır. Ortalama nüfus sayısına göre belediye büyüklüğü
ölçüldüğünde, Türkiye de bu ikinci grupta yer almaktadır.
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Tablo 11. Karşılaştırılan ülkelerin özellikleri
GSYH’ye
Ortalama
ilişkin ulus
Nüfus
belediye
altı
(1,000)
büyüklüğü
harcamaların
yüzdesi (%)
Türkiye
76.619
53.940
4,0
Danimarka 5.603
58.155
36,4
Almanya
80.983
7.320
20,5 (7,6)23
Macaristan 9.867
3.125
7,5
Polonya
38.484
15.530
13,1
Birleşik
64.597
166.060
11,6
Krallık
Kaynak: https://www.oecd.org

Genel
devlet
yatırımlarında ulus
altı kademenin %
payı

Kişi başına düşen
GSYH
(KÖO
uluslararası ABD
Doları)

35,9
43,3
67,9 (43,3)
39,4
50,9

16.610
45.500
46.394
25.061
24.952

35,6

40.210

Belediye borçlanmasının genel çerçevesi
Danimarka
Daha yüksek seviyede ademi merkeziyetçi ülkelerde, yerel yönetim kuruluşları yönetimler arası mali
ilişkiler ve belediye finansmanına ilişkin kuralları ve düzenlemeleri müzakere etme konusunda önemli
bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, bir belediye kuruluşu olan Danimarka Yerel Yönetimi (KL), sadece
bakanlıklarla sözleşmeler geliştirmek konusunda değil aynı zamanda müzakere edilmiş
düzenlemelerin uygulanmasında da ulusal kurum niteliğinde bir kuruluş olarak hareket etmektedir.
Bu mekanizma belediye borç limitleri durumunda da işe yaramaktadır. Yerel yönetim kuruluşları,
toplam belediye borçlanma ve borç miktarına (oran) ilişkin sözleşmeyi yıllık olarak imzalamaktadır.
Belirlenmiş olan yerel yönetim borçlanma tavanı içinde, borçlanmaya ilişkin ayrı ayrı izinler
müzakere edilmektedir. Bu brüt limitten başka, belediye borç düzeyi de yerel harcamaların %30'u
oranında azami seviyeye çıkarılmaktadır (Mau, 2015).
Yerel harcamalar GSYH'nin üçte birini aşarak Avrupa'daki en yüksek yerel harcamalar arasındayken,
yerel yönetim borcu yalnızca GSYH'nin %6,5'i (2017) olması nedeniyle borçların kontrol altında
tutulmakta olduğunu söyleyebiliriz. Yerel hükümet borcu, öncelikli olarak finansal borç niteliğinde
(%65) olup geri kalanı kişi ve kurumlara olan borç hesaplarıdır (%35).
İlke olarak, sadece sabit sermaye yatırımı amacıyla belediye borçlanmasına izin verilmektedir. Bu
durum uygulamada, daha üst yönetimden onay gerektirirken, izin bazı yatırımlara (örn., yararlanıcı
ücretleriyle kendi kendine finanse eden hizmet projeleri) kendiliğinden verilmektedir. Kolay bir
şekilde izin verilmiş olan kredilerle finansmanı sağlanan bu projeler genellikle yararlanıcı ücretleriyle
finanse edilmektedir veya yüksek siyasi önceliğe (enerji tasarrufu, mültecilere yönelik konut) sahip
projeler niteliğinde olmaktadır. Sözkonusu izinler sadece toplam borçlanma tavanı dahilinde
verilmektedir.
KommuneKredit: Belediyelere borç verme kuruluşu
Belediyelere borç verme, Danimarka'da baskın olarak bir kredi kuruluşunun benzeri olmayan
mekanizması altında yürütülmektedir. Belediye kredi kuruluşu (KommuneKredit24) belediyelere ve
kurumlarına borç vermeye yönelik münhasır bir görevle 1898 yılında kurulmuştur. Yerel yönetim
sektöründe %95 piyasa payı ile halen tekel konumundadır. Ne Danimarka bankacılık kanununa ne de
Danimarka finansal denetim makamı düzenlemelerine tabi olan KommuneKredit, Ekonomi ve İçişleri

23

Yerel (belediye) düzeyi

24

https://www.kommunekredit.dk/en/
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Bakanlığı tarafından denetlenen kendine özgü bir kamu kuruluşudur. KommuneKredit’in finansmanı,
büyük ölçüde kamu tahvil ihracı ile sağlanmaktadır. Genellikle Avrupa'dan bankalar, hazine
bakanlıkları ve merkez bankaları ile uluslarüstü kuruluşlar, KommuneKredit tahvillerine yatırım
yapmaktadır. Bu belediye kredi kuruluşu yüksek bir kredi notuna sahiptir (Aaa ve AA+)
(KommuneKredit, 2018)
Belediye ve bölgelerin, yükümlülüklerine yönelik müşterek ve müteselsil sorumluluklara sahip
olmaları, KommuneKredit'in uzmanlık alanıdır. KommuneKredit lehtarlara kar payı ödememektedir,
bu sayede düşük maliyetle çalışabilmektedir. Kar amacı gütmeyen yapısı KommuneKredit'i görece
düşük faiz oranına sahip belediye piyasasında rekabetçi kılmaktadır. Belediyelere, bölgelere, belediye
kuruluşlarına ve belediye veya bölgelere yönelik görevleri olan şirketlere kredi ve finansal kiralama
hizmeti sunmaktadır. Şirket kredileri (anapara) belediyelerce garantiye alınmaktadır.
2018 yılında, KommuneKredit kredisi öncelikli olarak belediyeleri (toplamın %47'si), bölgesel
yönetimleri (%12) ve yerel şirketler ile kuruluşları (%41) hedeflemiştir. Özel kredi talepleri Ekonomi
ve İçişleri Bakanlığı'nca değerlendirilmektedir. Projenin belediye kanunu kapsamında kredi için uygun
olup olmadığı ve özel sektörde devlet yardımını yasaklayan Avrupa Birliği düzenlemelerine aykırı
olup olmadığı Ekonomi ve İçişleri Bakanlığı onayına ilişkin temel kriterlerdir. Bütün belediye
kredileri, tüm belediye projelerine, büyüklüklerine ve lokasyonlarına bakılmaksızın eşit şartlarda
verilmektedir. Kredi kuruluşu düzenlemelerinden kaynaklı olmak üzere KommuneKredit kredilerine
ilişkin temerrüt yoktur.
Almanya
Bu federal ülkede, üç yönetim basamağı (federal devlet, eyalet/bölge, kuruluşlarıyla birlikte
belediyeler) oldukça bağımsız ama aynı zamanda sıkı sıkıya iç içe geçmiş kurumları temsil
etmektedir. Federasyonun birer parçası olan eyaletler, hükümet borcunun çoğunu (2017 yılında
GSYH’nin %23,1) almaktadır. Bununla birlikte, bağımsız kurumlar olarak Eyaletler çifte görevlere
sahiptir. Kendi bölgelerinde belediyelere ilişkin finansmanından sorumlu olmaları yanında federal
devlete ilişkin mali kararlara da dahil olmaktadırlar. Yatay transferler ve denkleştirme programları
aracılığıyla, ülkenin birliğini ve federal hükümetin mali istikrarı sürdürme görevlerini yerine
getirmektelerdir.
Alman sisteminin diğer bir uzmanlık alanı yerel tasarruf bankaları ağıdır. Bölgesel temelde
teşkilatlanan yerel tasarruf bankaları ağı, bu nedenle belediyeye veya belediyenin bir kuruluşuna
bağlılardır ve ayrıca üye eyalet düzeyinde faaliyette bulunmaktadır (tüm Eyaletlerde olmamasına
rağmen). Bu tasarruf bankaları dışında, başka uzmanlaşmış yerel bankalar da bulunmaktadır. Yerel
küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile belediyeler ve üye eyaletler dahil kamu kurumları birincil
görevleridir.
Yerel tasarruf bankaları
Alman tasarruf bankaları Sparkassen (384) ve 5 Landesbanken kendi başlarına bir finansal gruptur.
Diğer kamu tasarruf bankaları ile birlikte (ipotek bankaları, KfW gibi özel amaçlı bankalar, vb.) birlik
kurmuştur. Bu birlik, dünya çapındaki en büyük finansal gruptur ve 2,1 trilyon Avroluk varlığa ve
Almanya'daki mevduatta %36'lık piyasa payına sahiptir (DBRS, 2019).
Yerel tasarruf bankaları, kamu hukuku kapsamında faaliyet göstermektedir. Şehir veya bölgenin ulusaltı yönetimleri ana paydaşları olmasına rağmen, kamu mülkiyetinde banka değildir. Kamu bankaları
olarak, belediye vesayeti altındadır ve yasal yapıları kamu vakfına benzerdir (ESBG, 2017).
Belediyeler, bankaların kurullarında temsil edilmektedir ancak tasarruf bankalarının finansmanından
sorumlu değildir. Sparkassen ve Landesbanken bağımsız ticari kuruluşlardır. Landesbanken
müştereken belediye bankaları ile federal hükümetin sahipliğindedir. Bununla birlikte, Landesbank
kendi bölgesinde Sparkasse'nin merkez bankası görevini görmektedir.
Almanya’nın mali federalizm mantığını uygun şekilde işleyen tasarruf bankaları kendi kurumsal
koruma programlarını oluşturmuştur. Destek fonlarına ilişkin bölgesel bir ağ kurmuş olmaları,
üyelerin destek fonunun yeterli olmaması halinde, ulusal ölçekte üyelere yardımda bulunacaktır. Bu,
zorunlu mevduat garanti programıyla birleştirilmiş bir kurtarma programıdır.
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Macaristan
Macaristan, 1990 tarihinden itibaren başlayarak, daha yüksek seviyede ademi merkeziyetçi yerel
yönetim sistemi ve belediye borç yönetimine ilişkin yaratıcı liberal düzenlemeler getirmiştir. 2011
tarihinden önce, iki kademeli yerel yönetim, GSYH’nin yaklaşık %12’sini oluşturan, kamu eğitimi ve
sağlık hizmetleri dahil olmak üzere çok sayıda kamu hizmetinden sorumlu olmuştur. Yerel yönetimler,
çok sayıda önceki yapıda olan kamu varlığı ile donatılmış ve öncelikli olarak belediye vergileri, ortak
kişisel gelir vergisi ve genel hibe yardımları yoluyla finansman sağlanmıştır. Yerel yönetimlere,
belirlenmiş ulusal limitler içinde borç almalarınaizin verilmiştir (borç hizmeti, belirlenmiş
kalemlerden oluşan öz gelirlerinin %70’inin altında olmalıdır) Macaristan’da 1996 tarihinden bu yana
temerrüde düşen belediyeler için yargı temelli konsolidasyon kuralları (prosedürleri) uygulanmaktadır.
Geçtiğimiz on yıl boyunca, yerel yönetim borçlanması ve ilgili düzenlemeler önemli ölçüde değişiklik
geçirmiştir. Genel yerel yönetim çerçevesi, 2010 yılı milletvekili seçimlerinden sonraki siyasi
dönüşümle değişmiştir. (Péteri, 2012a, Péteri, 2014, Hegedűs-Péteri, 2015, Hajnal-Rosta, 2016) Orta
kademe (ilçe) yerel yönetimler, başlıca hizmet fonksiyonlarından yoksun kalmış ve yalnızca planlama
ve koordinasyon kurumları haline gelmiştir. Eski yerel hizmetler ulusallaştırılmıştır, bu yüzden şu ana
kadar yerel yönetim bütçeleri GSYH’nin %7'sini altına düşmüştür . Bu değişikliklere paralel olarak,
vergi paylaşma sistemi yürürlükten kaldırılmış ve eski genel hibe yardımları, daha katı ödenek ayırma
kurallarına sahip blok hibe yardımı sistemine dönüştürülmüştür.
Yerel yönetim borçlanma kuralları, merkezileşme programıyla birlikte, değişiklik geçirmiştir. Ek
olarak, ulusal bütçe aracılığıyla tüm yerel yönetim borcu bir sonraki milletvekili seçimlerinden hemen
önce devralınmıştır. Belediye borçlanmasına ilişkin eski mütevazı pay (2010 yılında yerel borç
GSYH'nin %4,6'sı) azalmıştır (2010 yılında GSYH'nin yalnızca %0,3'ü). Şu anda, belediye
borçlanması merkezi bütçe onayını gerektirmektedir ve borç konsolidasyonu kuralları kısmi olarak
değiştirilmiştir.
Yerel yönetim kurtarma programı, "kurtarılmış" belediyelerin mali durumuna bakmaksızın, yerel mali
disiplin üzerinde bozucu etkiye sahiptir: Belediye mali sorumluluğuna ilişkin yirmi yılın ardından,
gelecek için, katı bütçe kısıtları olan güvenilir mali politika oluşturulabilmiş değildir. Bu ahlaki
tehlike, son yapılan merkezileşme-ulusallaştırma siyasi programına ilişkin belki de en büyük kayıp
olmuştur.
Yerel Yönetimler Kanunu, yerel mali yönetim kararlarının potansiyel finansal “noksanlıklar”ı için
milli bütçenin sorumluluk almadığını ifade ederek potansiyel kurtarma planlarını halen istisna
tutmaktadır. Bununla birlikte, 2013/2014 konsolidasyon programına ilişkin uygulama bu kuralı
yıkmıştır, çünkü ulusal bütçe aracılığıyla belediye borcunun geniş çaplı olarak devralınması şeklinde
örtük kurtarma programı politikasını getirmiştir.
Macaristan'ın yerel yönetim borç geçmişi, 2008/2009 yıllarındaki finansal kriz öncesi yıllarda ilginç
bir yön değişikliği yapmıştır. 2006 ila 2008 yılları arasında, yerel yönetim borç stoku %83 artmıştır.
Krizden önceki bu yıllarda, krediler, banka kredileri ve tahvil ihracı gibi çeşitli şekillerde yerel
yönetimler için kolayca elde edilebilir olmuştur. Ancak yerel yönetimler borçlanmayla alınan fonları
rezervde tutmuş (onları harcamak yerine) ve yatırımlar için kullanmamıştır. Basitçe söylemek
gerekirse bu durum belediye tasarruflarını banka mevduatı olarak artırmıştır. Bu fonların asıl amacı,
Avrupa Birliği yatırım projelerine ortak finansman ve ön finansman sağlamak için kaynak biriktirmek
olmuştur (benzer bir trend Polonya’da belirlenmiştir, bkz. Medve-Balint-Bohle, 2016).
2006 ila 2010 yılları boyunca, yerel yönetim borcu, her türdeki yerel yönetimler için 2,5 kat artmıştır
(Liu-Peteri, 2015). Ancak, ilçe yönetiminin borcu on kat artmış ve diğer şehirlerde 3,5 kat ve ilçe
haklarına sahip şehirlerde 2,7 kat artmıştır. 2006'dan önce başkent en büyük borç alan belediye olması
nedeniyle borçlarını daha yavaş bir tempoda artırmıştır. Bu farklılıklar bir dereceye kadar muhalefet
partilerinin yönetiminde ilçeler ve büyük şehirlere dair olgu ile açıklanabilir. Ulusal ve Avrupa fon
tahsisi dışında bırakılmayı beklemişler, bu yüzden alternatif kaynaklara odaklanmışlardır.
2006 ila 2008 yıllarındaki yerel yönetim borçlanmasına ilişkin faal dönem, çoğunlukla belediye tahvil
ihracı ile nitelendirilmiştir. Tahvillere geçiş, genel yükümlülük tahvillerine ilişkin uygun koşullarla
açıklanabilir. Yüklenim aracısı bankalar ihraç edilmiş tahvilleri satın aldığında, tahvil ihracı genellikle
tahsisli satış olarak gerçekleştirilmiştir. Tahvil ihracı, kamu alım prosedürlerinden muaf tutulmuştur,
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bu yüzden masraflı hazırlıklara rağmen, tipik banka borç verme prosedürlerinden daha hızlı olmuştur.
2007 ila 2013 yıllarında, yerel yönetim borçlanmalarında döviz cinsinden borç baskındır; bu yüzden
döviz cinsinden borç oranı 2013 yılında yerel yönetim borcunun %60'ından fazlasına ulaşmıştır. Borç
ödeme ve yeniden finansman maliyeti önemli ölçüde artıncaya kadar, İsviçre frangı veya Avro
cinsinden borçlar, iç borçlanmaya nazaran uygun olmuştur.
Polonya
Geçtiğimiz on yıl Polonya'da belediye borcu önemli ölçüde azalmıştır (Tablo 12.). Yerel yönetim
gelirlerine nazaran belediye borcu üçte bir oranında azalarak yerel gelirlerin %22'’si olmak üzere
yönetilebilir düzeye inmiştir. Bu durum, belediye borç maliyetinin yarıya, yerel bütçelerin %0,6'sına
indirildiği anlamına gelmektedir. Ayrıca, yerel finansman istikrarı, vadesi geçmiş ödemelerin toplam
belediye borç havuzunda çok az olduğunu göstermektedir. Bu dönem boyunca istikrarlı bir şekilde
aynı seviyede devam eden kredilerin ağırlıkta olduğu bir yapıya sahip olmuştur.. (25-26 milyar PLN).
Tablo 12 Polonya’da belediye borçları
2011
Yerel gelirin %’si olarak borçlar
34,3
Borç kompozisyonu, %
Menkul kıymetler
1,0%
Krediler
98,4%
Vadesi gelen borçlar
0,7%
Toplam
100,0%
Borç ödeme maliyeti, gelirin %’si
1,4
cinsinden
Kaynak: Ostachowski, 2019

2017
22,3
0,7%
99,1%
0,2%
100,0%
0,6

Birleşik Krallık
Yerel yönetim borcu makul düzeydedir (GSYH'nin %4,7'si seviyesinde). Yerel yönetim borçlanması,
profesyonel standartlar ve kurallar ile sabit sermaye yatırım finansmanına yönelik prosedürlerle
düzenlenmekte ve desteklenmektedir. Yerel yönetimler, sabit sermaye finansmanına yönelik basiretli
kurallara uymak mecburiyetindedir. Teknik kurumların ortak yöntemleri ile daha üst yönetim
kurumlarının önerilerini kullanma yaklaşımı Birleşik Krallık'ın yönetişim geleneklerine uymaktadır
(bkz. Ek 8'deki Yerel Yönetim Kanunu'nun sabit sermaye finansmanı kısmı). Ulusal devlet tarafından
onaylanan (Konut, Toplum ve Yerel Yönetim Bakanlığı) iç borçlanmaya ilişkin zorunlu idari
yöntemler, Kamu Finansmanı ve Muhasebeciliği Enstitüsü'nce oluşturulmuştur (CIPFA, 2017).
Aslında bu kural, uygun sabit sermaye finansman politikası ile yerel karar almaya ilişkin tüm
bileşenleri oluşturmak amacıyla yerel yönetimlere yönelik bir kapasite geliştirme aracıdır.
Yerel yönetimlerce basiretli kurallar oluşturma zorunluluğu, ulusal hükümetin yerel kredi ve diğer
borçlara yönelik bir garanti sunmadığını ifade etmektedir. Kısa vadeli borçlanma, banka hükümet
onayı olmaksızın banka kredisi olarak kendiliğinden gerçekleşmektedir. Bu borçlar gelecek hibe
yardımlarından ve varlık satışı kullanılmak suretiyle geri ödenemez. Yerel yönetimin borçları için
yerel yönetim mülk ve varlıkları üzerine rehin veya ipotek konulamaz. Yerel yönetimler, tüm
gelirleriyle kredi geri ödemeden sorumludur.
Yerel sabit sermaye yatırımı planlaması ve finansmanına (borçlanma dahil) ilişkin düzenleme
hükümet sorumluluklarının net olarak ayrılması hususundadır. Ulusal devlet daireleri, belediye sabit
sermaye finansmanı ve borçlanması konusunda, politika oluşturulması, hibe yardımlarının tahsisi ve
yerel gelir düzenlemelerinden sorumludur ve yerel kredi limitlerini belirlemektedir (NAO, 2016).
Hazine, Bayındırlık Hizmetleri Kredi Kurumu'nun borçlanma oranlarını tanımlamakta ve döviz
cinsinden iç borçlanmayı onaylamaktadır. Ulusal yönetim kurumları (daireleri), yerel finansmana
ilişkin verileri toplamak ve analiz etmek amacıyla kendi bilgi sistemini oluşturarak, politika
uygulamalarını ve yerel yönetimi izlemektedir.
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Bakanlıklar ve ortak kuruluşlarınca (örn. CIPFA) yayımlanan kanun, yönetmelik ve yönergelere
ilişkin çeşitli yasal ve idari araçlarla kontrol edilen bu çerçevede, yerel yönetimler özerktir. Hazırlık
aşamasındaki müzakereler, danışma, işbirliği, saygı ve karşılıklı uzlaşmalar, yönetimin her
basamağına yönelik başarılı sonuçlar almaya yardım etmektedir. Yerel yönetimler, bu kurallara uymak
ve basiretli kuralın gereklerini karşılayacak kendi organizasyon ve yönetim uygulamalarını
oluşturmak, borç geri ödemesi için asgari geliri belirlemek, sabit sermaye tahminleri sunmak, mali
yönetim stratejileri yayınlamak vb. mecburiyetindedir. Açıkça görülüyor ki, yerel meclislerce tüm bu
eylemler onaylanmaktadır ve yerel bütçeler dışarıdan denetlenmektedir.
Tablo 13. Kaynaklara göre yerel yönetim borçlanması, 2018 (%)
Bayındırlık Hizmetleri Kredi Kurumu
Birleşik Krallık bankaları
Tahviller, diğer menkul kıymetler
Diğer kaynaklar
Toplam
Toplam: 100,2 milyar İngiliz Sterlini

74,8
9,2
5,8
10,2
100,0

Kaynak: https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets

Bayındırlık Hizmetleri Kredi Kurumu
Bayındırlık Hizmetleri Kredi Kurumu (PWLB), yerel yönetimlere kredi veren uzmanlaşmış tüzel bir
kuruluştur. HM Hazinesi'nin (Britanya Maliye Bakanlığı) yürütme kurumudur. PWLB'nin kredileri,
Borç Yönetim Ofisi'nce (BYO) uygulanmaktadır. Bununla birlikte, belediye kredilerine ilişkin
koşullar, HM Hazinesi tarafından ulusal kredilere ilişkin kanun çerçevesinde tanımlanmaktadır.
PWLB'nin İngiliz Hazine yapısına entegre edilmesi düşünülmektedir. Bu suretle Kurumun bugünkü
göreli özerkliği sona erdirilmesi ve iç borçlanmanı Hazine tarafından daha iyi kontrol edilmesi
amaçlanmaktadır.
PWLB, 2018 mali yılında yerel yönetimlere 74,5 milyar İngiliz Sterlini değerinde kredi sunmuştur.
Bu, krediler uzun vadeli iç borçlanmaya ilişkin baskın kaynaktır. (Tablo 13)
PWLB'nin devirli kredilerine ilişkin faiz oranları, ödünç alınan fonlara ilişkin faiz oranlarının altında
olamaz. PWLB, belirlenmiş geri ödeme seçenekleri olan sabit ve değişken faizli krediler sunmaktadır:
Sabit ve yarı oranda faizli olmak üzere, üç seçenekli yıllık ödemeler: (i) sonda tek anapara ödemesi
olan faiz; (ii) kalan miktar üzerinden hesaplanan faizle eşit anapara ödemesi; (iii) sabit anapara ve faiz.
Benzer vade sürelerine (gelir dilimlerine göre hesaplanan) sahip krediler için faiz oranları aynıdır.
Sabit oranlı krediler için, maksimum vade süresi 50 yıldır. Değişken oranlı krediler, dönemin sonunda
anapara geri ödeme veya eşit anapara taksitleriyle daha kısa aralıklarda geri ödenebilmektedir (faiz
ödenmemiş miktar üzerinden hesaplanmaktadır).
PWLB'nin devirli kredi kaynakları, Ulusal Kredi Fonu tarafından sunulmaktadır. Devlet hazinesi
bonolarına ilişkin marjlarla iç borçlanma maliyeti düzenlenmektedir. Marj, kredi türüne göre
belirlenmekte olup, yerel altyapı kredilerinde bu oran standart oranın altındadır. PWLB'nin finansmanı
hükümet tarafından sağlanmaktadır, bu yüzden tüm faizler ve anapara Ulusal Kredi Fonuna
ödenmektedir.
Yerel kredi talepleri yalnızca mali yönetim bakış açısından BYO'da değerlendirilmektedir. İç
borçlanmaya ilişkin amaç ve koşullar incelemeye tabi değildir; bunlar, sadece yerel meclislerin
sorumluluğundadır. Bu borçlanma kararı bir komite veya görevliye devredilemez. Belediye kredileri,
tahsisli özel gelir türü olmaksızın tüm yerel bütçe gelirleri veya yerel varlıklara karşılık teminat olarak
sunulmaktadır. Yerel yönetim, hükümet genelgesiyle belirlenmiş kredi başvuru gereklerini karşıladığı
zaman, finansman kendiliğinden verilmektedir.
BYO ve PWLB belediye bütçeleri hususunda ayrıntılı bilgiye sahip oldukları için, kredi başvurularına
çok kısa sürede, genellikle yerel yönetimce talebin sunumundan itibaren iki gün içinde karar
verilmektedir. PWLB kamu kurumu olduğu için, bilgi edinme özgürlüğü yasasına tabidir, bu yüzden
belediye kredileri hakkındaki verilere halk tarafından erişilebilir.
PWLB, piyasa oranının üzerinde bir faizle borç vermesi hususunda genellikle eleştirilmektedir.
Sorunsuz ve hızlı kredi talebi kararlarına rağmen, yerel yönetimler hükümetçe belirlenmiş faiz
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oranının aşağısında borçlanma seçenekleri aramaktadır. Bir alternatif olarak, yerel yönetimler birliği,
Birleşik Krallık Belediye Tahvilleri Kurumu'nu (UKMBA) kurmuştur. Kurum, İskandinav modeline
benzer şekilde yerel meclislerin ve Kuruluş'un mülkiyetindedir. Tahvil ihracına yönelik uygun
koşullara, borçlanmayı daha büyük tahvillerle birleştirerek, müşterek ve müteselsil garantilere sahip
olarak, dikkatli kredi değerlendirme uygulamaları başlatarak ulaşılabilir. 2017 yılında, 23 belediye ile
bir çerçeve anlaşması imzalanmış ancak yerel borç verme piyasasına ilişkin etkisi henüz piyasada
görünür değildir.
Yerel yönetimler, bütçe fazlası şeklinde oluşan fonlarıyla yatırım yapabilmektedirler. Doğru finansal
kuruluşu bulmanın iki ana kriteri, finansal yatırımların güvenliği ve likiditesidir. Yerel yönetimler
uygun mevduat sahipleri arasından seçim yaptıkları sürece yurt dışına yatırım yapmak belli bir limite
kadar korunmaktadır.
Yerel borçlanma kontrolü
Danimarka
Yerel yönetimlerin kendilerine ait çeşitli ve önemli öz kaynakları ve paylaşılan gelirleri vardır. Bu
yüzden, finansal düzenlemeye ilişkin genel yaklaşım, ne likidite ne de sabit sermaye finansmanı
amaçları için belediye borçlanmasına gerek olmadığı yönündedir. Yerel yönetimlerin,
KommuneKredit'ten temin edilen finansman nedeniyle, tahvil ihraç etmelerine izin verilmemektedir.
Bununla birlikte, büyük yatırım projeleri ile düzgün nakit akışı yönetimi için belediyelerin dış
finansmana ihtiyacı olduğu kabul edilmektedir.
(i) bütçe denkliği gerekleri, (ii) ilgili bakanlığın güçlü izleme rolü ile birlikte toplam belediye
borçlanma limiti (kredi havuzu) ve (iii) kredi kullanma imkanı, yerel borç kontrolüne ilişkin üç temel
mekanizmadır.
Toplam yerel yönetim gider ve gelir miktarı düzenlenmekte ve Ekonomik Konsey tarafından sıkı
sıkıya izlenmektedir. Konsey, birliklerin, merkez bankasının vb. nüfuzlu üyeliklerine sahip devletin
bağımsız danışma kurumudur. (Niemann, 2018).
Kredi havuzu her türlü banka kredisi, finansal kiralama sözleşmeleri ve KÖO programlarını
kapsamaktadır. Finansal kiralamaya ilişkin özel düzenleme, belediyenin likiditesini güvenceye almak
amacıyla, kiralanan varlığa eşit miktarda nakit paranın depozito olarak verilmesini gerektirmektedir.
Bu miktar, kiralama dönemi süresince kademeli olarak serbest bırakılmaktadır. Bu tevdiat şartı,
belediyenin kredilere kendiliğinden erişimi olduğu zaman yumuşatılmaktadır (Ekonomi ve İçişleri
Bakanlığı, 2014).
Kısa vadeli borçlanma, kredi limitini aşma imkanı (“kassekreditregel”) ile düzenlenmekte ve bir yılın
üzerindeki yerel yönetim (belediye veya bölge) likiditesinin pozitif olması gerektiği anlamına
gelmektedir: Son 12 ay için kredi limitini aşmaya ilişkin günlük denge, likit (finansal) varlıkların
ortalama toplam dengesin aşmamalıdır. Eğer bu limit yerine getirilemezse, belediye bakanlıkla
mutabık kalmalı ve konsolidasyon planını oluşturmalıdır. Bakanlığın erken ikaz mekanizması likidite
düzeyine ilişkin bir göstergedir ve bu, aşağı doğru bir trend göstererek,150 ABD Doları/kişi düzeyinin
altına düşmektedir.
Ulusal program hibe yardımları ve diğer özel hibe yardımlarının durdurulması gibi uygulama
mekanizmaları oldukça etkilidir. Tüm yerel yönetim sektörüne yönelik olarak toplu bir seviyede
düzenlenmesi nedeniyle belediyeler, giderler, gelirler ve borçlara ilişkin belirlenmiş ulusal limitleri
nasıl koruyacakları konusunda hem fikir olmalılardır.
Almanya
Alman yerel hükümetleri, güçlü bütçe denkliği kurallarına tabidir. Cari ve sabit sermaye bütçeleri,
bütçe dışı özel fonlar münferit olarak bütçe denkliğini onaylamış olmalıdır. Bütçe denkliği gerekleri,
on yıl önceki finansal krizin ardından değiştirilen anayasa ile belirlenmiştir (Anayasa, Madde 109).
GSYH'nin %0,35'ine kadar borçlanma yoluyla Federal hükümet açığının finansmanı sağlanabilir.
(bkz. Ek 5.)
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Her ne kadar ilke olarak, yani normal ekonomik koşullar altında, kredilere izin verilmiyorsa da, bu
federal yapısal açığın limiti Eyaletlerin bütçe denkliği gereğine eşlik etmektedir. 16 farklı (artı bir de
federal düzeyde) borç freninin kullanılabileceği 2020 yılında, bu hüküm uygulamaya konulacaktır. O
zamana dek, en çok borçlanmış beş eyalet (Berlin dahil), yıllık olarak %10 oranında borçlarını
azaltmak mecburiyetindedir. Bu açık, yasal süre bitiminin sonrasında dahi, devredilebilir veya bütçe
yılı fazlası ile mahsup edilebilir.
Özel fonlar, anayasal değişiklikten önce oluşturulmuş olmaları durumunda, kredi limitlerinden
muaftır. 50 farklı tür özel fon mevcuttur; finansal piyasa dengeleme, yatırım ve geri ödeme fonu halen
mevcut olan en büyük fonlardır ve eyalet düzeyinde önemli borçlanma mekanizmalarıdır. Eyalet özel
fonları borç freni mekanizmasının bir parçası değildir (Reischmann, 2015).
Anayasa, belediye borçlanması ve borcuna ilişkin düzenlemeleri belirlememektedir. Sabit sermaye
yatırımlarına finansman sağlamak ve borçları yeniden programlamak amacıyla belediye
borçlanmasına izin veren, üye eyalet yönetiminin mevzuatıdır. Belediye kredilerinin toplam miktarı,
eyalet düzenlemeleriyle onaylanmaktadır. Eyalet yönetimleri, belediye borçlarını güvence altına almak
mecburiyetinde değildir. Cari bütçeye finansman sağlamaya yönelik borçlanma mümkün değildir ve
bu düzenlemelere nakit krediler tabi değildir.
Federal cumhuriyette hükümetler arası mali ilişkiler, finansal krizin ardından değiştirilmiştir. Anayasa
mahkemesi, federal hükümeti, mali güçlük içindeki iki Eyalete (Bremen, Saarland) yardım etmeye
mecbur tutmuştur. Ayrıca, gelir paylaşımı mekanizması da değiştirilmiştir ve yeni denkleştirme
mekanizması uygulamaya konulmuştur. Berlin dahil olmak üzere beş üye eyalet konsolidasyon
yardımı almıştır.
Eyaletlerin mali durumu, İstikrar Konseyi'nce değerlendirilmekte ve izlenmektedir. İstikrar Konseyi,
üye eyaletlerin ve federal hükümetin maliye ve ekonomi bakanlarına ilişkin ortak bir kurumdur.
Kararlar nitelikli çoğunlukla (federal temsilciler ve Eyaletlerin üçte ikisi) alınmaktadır. Federal
düzeydeki İstikrar Konseyi üye eyaletler düzeyinde borçlanmayı izleyecek ve kontrol edecektir. Kişi
başına düşen yapısal mali denge, net borçlanmanın net giderlere olan oranı, borcun gelirlere oranı,
faizin vergiye oranı, Konsey tarafından gözlemlenen temel oranlardır. Eyaletler, mali güçlük
durumunda, finansmanlarını dengelemek için kurtarma planı oluşturmaya mecburdur.
İstikrar Konseyi kıyaslama, akran incelemesi, iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla yumuşak güçlerini
kullanmaktadır (Thöne-Bullerjahn, 2018). İzlemenin ilk aşamasında yaptırımlar uygulanmamaktadır.
Eyalet düzeyinde temerrüt risklerini yönetmenin temeli dayanışma tabanlı kurtarma programı ve güçlü
mali denkleştirmedir. Aynı ilkelere, belediye iflası durumunda da uyulmaktadır.
Oldukça katı olan “borç limitleri”nin dönemsel ekonomik etkileri hafifletmeye yönelik bir etkisi
olmadığı için devlet borcu düzenlemeleri genellikle eleştirilmektedir (Truger-Will, 2012). Bu, kamu
yatırımlarını ekonomik genişleme döneminde desteklemektedir ve akdedilen GSYH ekonomik
yavaşlama sırasında ek gider kesintisine neden olacaktır. Anayasa bu borç limitlerinden olası sapma
durumlarını dikkate almaktadır; bu sebeple borçlanma sınırlarının hem federal hem de eyalet
düzeyindeki limitleri istisnai şartlar kapsamında (örn, doğal afetlerle başa çıkılması) aşılabilir.
(Pünder, 2016).
Belediye borçlanmasına, “uzun vadeli performans yetkinliği”nin garanti edilmesi halinde, izin
verilmektedir. Mevcut düzenlemelere göre, her Alman belediyesine her sakin başına en fazla 750
Avroluk kredi yeniden finansman marjı verilmiştir. Altyapı konusundaki başlıca sabit maliyet yatırım
projelerine yönelik belediye borçlanması hususunda eyalet yönetiminin onayı gerekmektedir. Açıkça
şarta bağlı yükümlülüklerin de bildirilmesi gerektiği için, tahakkuk esasına dayalı muhasebenin
uygulamaya konması belediye borcuna ilişkin fiili değerlendirmeyi değiştirmiştir. Bu yüzden, devlet
memuru aylıkları ile yatırımların amortismanı da belediye gelirleri ile karşılanacaktır.
Macaristan
1996 ila 2011 yılları arasındaki dönemde, yerel yönetim borçlanması iki tür düzenlemeyle
sınırlandırılmıştır. Öncelikle, borçlanma öncesi düzenleme, yerel yönetimin borç ödemesinin, sonraki
bütçe yılında belediyenin öz (cari) gelirlerine ilişkin alt kümenin %70'ini aşmaması gerektiğini
belirtmiştir. Özel izinler, yerel yönetim borçlanması için gerekmemiştir.
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İkincisi, iflas durumunda yerel yönetim borcunun yeniden yapılandırılmasına yönelik kuralları,
borçlanma sonrası mahkeme temelli yerel iflas prosedürleri belirlenmiştir. Uygulama çoğunlukla
başarılı olmuştur. İflas öncesi müzakere edilen yeniden yapılandırmanın daha şeffaf hale getirilmesi
başlıca zorluk olmuştur, böylece ön müzakereler tüm alacaklılar ve borçlu belediye arasında
hakkaniyetle ve şeffaf biçimde yürütülmüştür (Jokay 2013).
Burada incelenen beş örnek arasında Macaristan mahkeme temelli belediye temerrüt düzenlemelerini
uygulamaya koyan tek ülkedir. (bkz. Ek 6.) Bu şekilde aşırı borçlanmayı yirmi yıldır başarılı biçimde
önlemektedir. Yerel yönetim iflas düzenlemeleri, 2010 yılındaki siyasi değişimin ardından
değiştirilmiştir. Bazı prosedürler tekrar tasarlanmıştır (örneğin, yeniden yapılandırma programının
oluşturulmasına daha fazla zaman bırakılmıştır), ve yeni değiştirilen kanunla belediye başkanının
kişisel mali sorumluluğu belirlenmiştir.
2011 yılında yerel yönetim borçlanmalarına ilişkin yasal limitler değiştirilerek daha katı hale
getirilmiştir. Daha önceki mevzuatla ilgili geçmiş gizli tehlikeleri, yeni kurallara ilişkin bazı hükümler
düzeltmeye çalışmıştır. 2014 yılından sonra, belediye teşebbüslerinin yükümlülükleri, belediyenin
kendi yükümlülüklerine dahil edilmek zorunda kalmıştır (ancak yasal boşluklar kalmıştır: yalnızca
%100 kamuya ait şirketler dikkate alınmaktadır).
Yeni mevzuat cari bütçe denkliği gerektirmekte ve operasyonel amaçlara yönelik borçlanmanın önüne
geçmektedir. Bu hüküm, mali yıllar arasında kısa vadeli borçların çevrilmesine ilişkin uygulamayı
durdurmayı amaçlamıştır.
Ulusal hükümet tarafından yerel yönetim borçlanması ile garantilerin ihracının onaylanması
gerekmektedir. Bununla birlikte, bazı borçlanma faaliyetleri yeni kurallardan muaf tutulmaktadır: (a)
likiditeye yönelik kısa vadeli borçlanma, (b) milli bütçe, AB ve diğer uluslararası kurumlarca
finansmanı sağlanan ortak finansman ve ön finansman projelerine yönelik borçlanma; ve (c) minimum
eşik değerlerinin altında borçlanma (eğer borçlanılan miktar öz gelirlerinin %20'sinden aşağıda ise,
başkent için yaklaşık 450.000 ABD Doları ve diğer belediyeler için 45.000 ABD Doları).
Ulusal hükümet onay prosedürleri kanunla belirlenmektedir. Bu yüzden, iç borçlanma taleplerini
destekleme veya reddetme konusunda sorumlu bakanlığın tam takdir yetkisi yoktur. Yerel
yönetimlerin uzun vadeli finansal istikrarını değerlendirmek için, yerel yönetim borçlanma
kapasitesinin bir ölçütü olarak operasyonel bütçe fazlası kullanılmaktadır. Bununla birlikte, cari bütçe
gelir ve giderlerini öngörme konusunda bakanlığın takdire bağlı yetkileri vardır.
Borç ödeme limiti, belediyenin öz (cari) gelirlerine ilişkin alt kümenin %70'inden %50'ye indirilmiştir.
Bununla birlikte, bu limit daha önceki düzenlemeler gereğince sadece fiili mali yıla değil tüm
borçlanma dönemine yayılmıştır. Yerel yönetim, %50’lik borç ödeme limitine ulaştığında; yeni
yatırım projelerini -bazı sermaye gelirlerinin dahil edilmesi suretiyle öz gelirlerin çerçevesi
değiştirilmiş olsa da- başlatamaz. Bu yüzden, bu limit düşürülmüştür, ancak yerel yönetim borç ödeme
hesaplama temeli daha geniş hale gelmiştir. Borç ödenmesine ilişkin %50 limitinin dışında, borç alma
niyeti taşıyan yerel hükümetin emlak vergilerinden biri olan yerel işletme vergisi veya gerçek kişilere
ilişkin ortak vergi koymaya mecbur olması bir diğer önemli kriterdir.
Borç konsolidasyonu, belediye temerrüdü durumunda, mülkiyetinde olmayan ancak sadece belediye
tarafından yönetilen varlıkları ve ulusal ve Avrupa Birliği bütçelerinden sağlanan sermaye hibelerini
kapsamamalıdır. Borçların yeniden yapılandırılması durumunda, ancak yetkili bakanlığın belirlemiş
olduğu yatırım harcamaları yapılabilir, yalnızca belediyenin yeniden yapılandırma planında dahil
edilebilir.
Belediyenin yeniden teşkilatlanma planı, sorumlu bakanın onaylaması halinde, sübvanse edilmiş
kredilerle desteklenebilir. Zorunlu temel yerel yönetim hizmetlerine ilişkin liste kültürel hizmetler;
ulusal bütçe transferleri için uygun il yerel yönetim hizmetleri; ve engelli kişilerin sözleşmeli yerel
işverenlerine yönelik ödemelerle tamamlanmıştır.
Yeni düzenleme, daha önceki düzenlemeyle ilgili tüm sorunları çözmemiş ve birkaç yeni mesele
yaratmıştır. Borç stoku sınırlı değildir. Ne kamu-özel ortaklığı kapsamındaki yükümlülükler ne de
gelecekteki diğer yükümlülükler (örneğin, finansal kiralama kapsamındaki sermaye ödeme
yükümlülükleri, geri satın alma yükümlülükleri, gecikmiş ödemeler) garanti kapsamında
bildirilmemiştir.
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Polonya
Yerel yönetim kredileri ile menkul kıymetleri, Bölgesel Denetim Odası (RIO) bölge ofisinin görüşüne
tabidir (Legutko, 2018). RIO'ların, bir denetim kuruluşu olarak, belediye finansmanı ile mali
yönetimin kanunlara uygunluğunu denetlemesi gerekmektedir; ancak aynı zamanda denetim
yetkilerini kullanmakta ve de yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. RIO'lar,
uygulamada belediyelerin kredi değerliliği hususunda karar vermektedir, bu yüzden belediye
borçlanma kapasitesine ilişkin kararlarını borç verenler göz önünde tutmaktadır.
Yerel yönetimler için zorunlu olan çok yıllı finansal tahmin, RIO'lar için önemli bir kontrol aracı işlevi
görmektedir. Düzeltici faaliyet planı, yerel yönetim çok yıllı planı kabul etmediği veya borç limitlerini
yerine getiremediği zaman oluşturulmadır ve RIO'nun onayına tabidir. RIO'lar da belediye
borçlanması hususunda görüşlerini beyan etmektedir. Uygulama bu kararların hemen hemen
kendiliğinden verildiğini ve çok az sayıdaki örnekte yerel yönetime ilişkin olumsuz görüşlerin
verildiğini göstermektedir: Kredilere ilişkin %0,3'ün altında ve düzeltici faaliyet planına ilişkin
%20'nin altında.
Polonya'da, yerel yönetim borçlanması hakkındaki düzenleme köklü bir dönüşüm geçirmiştir. 2005
yılında getirilen yöntem, çoğu Avrupa ülkesinde uygulamaya konulan borcun sınırlandırılması
kurallarıyla aynı doğrultudadır. Hem belediye borç stoku hem de yıllık borç ödeme (akım) bu
düzenlemelere uygun olarak yerel bütçe gelirleri oranında sınırlandırılmıştır. Yerel yükümlülüklere
ilişkin yıl içindeki toplam miktar toplam bütçe gelirlerinin %60'ından daha az olmalıdır. Avrupa
Birliği hibe yardımlarına ön finansman sağlamaya yönelik özel yükümlülükler bu orandan muaf
tutulmuştur. Borç ödeme, planlı yerel yönetim gelirlerinin %15'inden daha az olmalıdır. Bu pay,
GSYH’nın %55’inin üzerinde olduğunda, yüksek genel devlet borçluluğu durumunda yeni belediye
kredilerini kontrol etmek amacıyla, yalnızca %12 olmuştur25.
Borcun sınırlandırılmasına ilişkin bu geleneksel yöntemin iki temel sorunu bulunmaktadır. İlki,
belediye gelir artırımı potansiyelinde büyük farklılıklar bulunmaktadır, bu yüzden bu iki düzenleyici
limit, yerel kredi değerliliği ile belediye borçluluğunun vahametini gerçekten yansıtmamaktadır. İkinci
olarak, borç alma yılında mülk satışı suretiyle veya belli bir yılda diğer bir defalık gelirleri toplamak
suretiyle bu basit oran temelli limitler belediyeler tarafından kolayca karşılanabilir.
Bu nedenle, 2011 yılında yerel yönetim borçlanmasını sınırlamaya yönelik yaklaşım değiştirilmiştir.
2014 yılından bu yana “Münferit Borç Oranı” (Kamu Finansmanı Kanunu Madde 243) uygulamaya
konulmuştur ve belediyeler uzun vadeli finansal tahminler hazırlamakla yükümlü tutulmuştur. (bkz.
Ek 7.) Yeni borçlanma limiti benzersiz bir yerel borç kontrol mekanizması olmuştur: Borç ödeme,
operasyonel fazla ile önceki üç yılın özelleştirme hasılatlarının ortalamasını aşmamalıdır. Borç
ödeme kapsamlı biçimde tanımlanmıştır, bu yüzden kredilere ilişkin anapara ve faiz ödemesi, menkul
kıymet ödemeleri ile belediyenin verdiği garantilere ilişkin potansiyel ödemeyi kapsamaktadır.
Belediyeler çok yıllı finansal planlar hazırlamakla mükelleftir, bu yüzden tahmini kredi limitleri daha
uzun bir dönem için verilmektedir.
Gösterge aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Borç ödemesinin gelirlere oranı, bütçe gelirlerine nazaran
net operasyon fazlasından daha düşük olmalıdır (cari gelirler + varlık satışı - operasyonel
giderler)/toplam gelirler). Ek olarak, cari bütçe denkliği gereği uygulamaya konulmuştur, bu yüzden
cari giderler, cari belediye gelirlerinden, artı bir önceki yıldan kaynaklı fazladan ve kullanılabilir
nakitten daha düşük olmalıdır. 2018 yılında, bu yöntemle tanımlanan borç limiti payı %9,99 olmakla
birlikte, borç ödeme oranı %3,47'dır; bu da düzenleyici tavanının oldukça altındadır (Czekaj, 2018).
Bu düzenleme belediye gelir artırımı kapasitesini borcun sınırlandırılmasına ilişkin basit oranlardan
daha doğru biçimde yansıtmıştır. Bununla birlikte, belediye borcuna dar biçimde odaklanmanın bazı
sorunları bulunmaktadır. Menkul kıymetlerin itfası, finansmanı AB fonlarının %60'ı ile sağlanan
projelere ilişkin kredi ödemesi, diğer benzer bankalardan krediler gibi bazı borç ödemeleri formülden
muaf tutulmuştur. Belediye teşebbüsü borçları göstergeye dahil edilmemektedir. Konsolide finansal

Anayasa ile kamu borcu GSYH'nin %60'ı ile sınırlandırılmıştır, bu yüzden yerel yönetimler de bu toplam borç
limitinden etkilenmektedir. Düşük borç limitinin dışında, %1 oranında bütçe açığını azaltmalılardır ve belediye
garantisi verilememektedir.
25
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yükümlülükler, tahminlere göre finansal raporlardaki borçtan 1/3 oranında daha yüksektir. (Czekaj,
2018) Polonya belediyeleri, bu toplam rakamla, yine de yasal limitin altında olacaktır.
Belediyeler, borçlanmaya ilişkin başka kanallar bulabilir. Belediyeye ait şirket kredileri dışında,
gelirle karşılanacak tahviller, satma ve geri kiralama, yeniden satın alma anlaşmaları, halefiyet (borcun
ödenmesiyle alacaklı olunma durumu), kredi geri ödeme döneminin uzatılması gibi diğer tescil
edilmemiş borç türleri de toplam belediye borcunu artıracaktır. Bu “geleneksel olmayan” borç
şekilleri, olağan banka kredilerinden %22 oranında daha maliyetlidir. (Poniatowicz-WyszkowskaPiekarska, 2016). Bu yüzden, münferit borç oranı, Polonyalı uzmanlara göre, belediye borçlanmasına
ilişkin bu alternatif şekilleri kapsamalıdır.
Borcu, belediye şirketleri ile hastane gibi bütçe kuruluşlarına devretmek suretiyle belediyeler
borçlanma sınırlandırmalarınından kaçınabilirler. Merkezi finansman kanalları vasıtasıyla sağlık
hizmetlerine finansman sağlanmaktadır, yerel (bölgesel) yönetimlerin bu sağlık kuruluşları vasıtasıyla
biriken açık üzerinde sınırlı etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, sağlık kuruluşlarınca verilen borç
için hastane sahipleri olarak tam sorumlulardır.
Birleşik Krallık
Yerel yönetimler özerk biçimde kredi limitleri hakkında karar almaktadır. Bununla birlikte, basiretli
kuralla belirlenmiş genel standartları ve hazine limitlerini yerine getirmelilerdir. Tartışıldığı gibi,
basiretli kuralla belirlenmiş kurallar ve uygulamalar yerel borçlanmaya ilişkin genel çerçeveyi
sunmaktadır. Basiretli kural, (i) sermaye giderlerinin karşılanabilirliğini, (ii) yükümlülüklerin
sürdürülebilir düzeyde ve ilgili olmasını (iii) yerel finansmanın yüksek profesyonel standartlarda
yönetilmesini güvence altına almayı amaçlamaktadır.
Kanun’un temel unsuru, basiretli göstergelerdir; bunlar karar alıcıların yerel sabit sermaye yatırımı ve
borçlanma kontrolü yapmalarına yardımcı olur. Sermaye harcama limitleri, finansman kaynakları,
kredi limitleri, gelecek üç yıldaki brüt borcu, borç karşılanabilirliği (finansman maliyetinin net gelire
oranı) ve borçlanmanın vade yapısını içermektedir.
Temerrüde düşen belediyelere ilişkin düzenlemeler
Danimarka
Belediyeler iflasını ilan edemezler. Bununla birlikte, yerel yönetim, kredi limitini aşma imkanı kuralı
çiğnendiği zaman, ortak bakanlıkla resmi müzakereler başlatmak mecburiyetindedir. Belediye
finansmanını istikrarlı hale getirmeye yönelik sağlam bir finansal plan oluşturmak bu müzakerelerin
amacıdır. Yerel yönetim seçilip idari görevliler bakanlık personeliyle (devlet memurları) teknik
görüşmelere başladığında, bu, görüş birliğine varmaya ilişkin İskandinav kültürüne uymaktadır.
Yetkili ulusal yönetim kurumu, ekonomik ve yerel yönetim konularına ilişkin birleşik bir portföye
sahiptir (Ekonomi ve İçişleri Bakanlığı).
Almanya
İflas Kanunu'na göre temerrüd mümkün değildir ve eyaletlerin resmi kurtarma programı görevi
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, eyaletlerin birleşik ve ortak yükümlülüğü, eyalet bütçeleri
pahasına örtük kurtarma programı beklentisini desteklemektedir.
Finansal sorunları olan bazı belediyeler, bazı eyaletlerde finansal denkleştirme programının bir parçası
olarak şartlı hibe yardımlarına başvurabilir. Konsolidasyonun gereğiyle birlikte münferit olarak tahsis
edilmektedir. Eyalet yönetimi kararının mahkemede reddedilebilmesine rağmen, bu plan eyalet
yönetimince onaylanmaktadır (örn., üç yıl için bütçe dengesi gereği). Konsolidasyon planı, bir eyalet
komiseri görevlendirildiğinde, daha katı bir mali denetimle birleştirilebilir. Belediye zorunlu yönetim
altındayken, eyalet komiseri iflas durumunda belediye meclis kararlarının yerine geçecek kararlar
alabilir.
Federal ve eyalet varlıklarına karşı ödeme aczi işlemleri mümkün olmadığı için, belediye icra
seçenekleri sınırlıdır. Eyalet mevzuatı farklı şekilde konuyu düzenlemedikçe, belediye varlıkları içinde
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bu durum yasak olarak geçerlidir. Çoğu zaman, temel belediye hizmetlerine ilişkin varlıklar icradan
muaftır.
Macaristan
Yerel yönetimlere ilişkin 1996 yılında kanunlaşan Macaristan borç düzenleme kanunu, borcun
yeniden yapılandırmasına ilişkin prosedürlere odaklanmaktadır. Düzenlemede başlıca yedi adım
bulunmaktadır.
1. Borç ayarlaması prosedürünün başlatılması. İlgili taraflardan biri tarafından (yani, yerel yönetimin
borç alan veya borç veren tarafı) borç tasfiyesi süreci başlatılmalıdır. Ödeme aczi kriteri, gecikmiş
ödemeler ile ödenmemiş borca ilişkin son tarih olarak belirlenmektedir (60 gün).
2. Dilekçeye ilişkin mahkeme incelemesi. İlam yayınlanmaktadır ve tüm alacaklılar (örneğin, bankalar,
ulusal vergi makamları, sağlık sigortası fonu, ulusal bütçe bilgi hizmeti ve hükümetin idari ofisi)
alacaklarını 60 gün içinde bildirmelidir. Mahkemece görevlendirilen onaylanmış bir borç yöneticisi
(kayyım), yerel yönetimin finansal kararları üzerindeki kontrolünü devralmaktadır. İpotek, rehin ve
borç verenlerce yapılan diğer potansiyel yasal işlemler, borç tasfiyesi işlemi tamamlanıncaya kadar
askıya alınmalıdır.
3. Borç ayarlaması komitesinini yerel yönetim tarafından oluşturulması; bu komite görevlendirilen
borç yöneticisinin rehberliği kapsamında tüm finansal kararları hazırlamaktadır. Ayrıca, bir kriz
yönetimi bütçesi, komite tarafından yerel meclisin onayına yönelik olarak hazırlanmaktadır.
4. Finansal krizi yönetmek için oluşturulan bütçe 60 gün içinde kabul edilmesi. Kayyım, yerel
bütçeden ödemelere izin verdiğinde, temel hizmetler (örneğin, temel belediye İdaresi, zorunlu kamu
hizmetleri ve temel altyapı hizmetleri) kanunen belirlenmektedir ve önceliğe sahiptir. Acil durum
bütçesinin meclis tarafından kabul edilmemesi halinde, mahkeme, yerel yönetim varlıkları hususunda
karar verecektir.
5. Finansal yeniden yapılanma planı ile önerilen anlaşmanın oluşturulması. Borç yöneticisi, kabul
edilen kriz bütçesine dayanarak, finansal kurtarma planı ile borç tasfiyesine yönelik önerileri
alacaklılarla birlikte hazırlamaktadır.
6. Borç anlaşması müzakerelerinin başlatılması ve mahkeme yoluyla imzalanan anlaşmaların
onaylanması. Tüm müzakereler sona erdikten sonra, mahkeme kararı ile borç tasfiyesi prosedürü
neticelendirilmektedir.
7. Anlaşmaya varılamaması halinde varlıkların tasfiyesi. Kabul edilen yerel kriz yönetimi bütçesi ile
finansal kurtarma planı olmaması halinde, borç tasfiyesine yönelik olarak borç yöneticisi belediye
varlıklarının tasfiyesine ilişkin bir öneri hazırlamaktadır; bu, onay için mahkemeye sunulmaktadır.
Meclis, 270 günlük bu prosedür sırasında anlaşmaya varılamaması halinde, parlamento tarafından
feshedilmektedir ve yeni belediye seçimleri düzenlenmektedir.
Macaristan'da 1996 ile 2017 yılları arasında, resmi borç konsolidasyonu prosedürleri, yalnızca 69
belediyedeki (3.000'den fazla belediyeden) 75 vakada uygulanmak durumunda kalmıştır. Çoğu zaman,
kendine ait sınırlı öz gelir kaynağı tabanına sahip, düzgün mali yönetim ve denetim uygulamalarından
yoksun veya özel işletmelerle iş girişiminde bulunan daha küçük belediyeler bu uygulamaya tabi
olmuşlardır.. 90 günden daha fazla ödenmemiş senedi olan belediyeler, yasal zorunluluğa rağmen,
resmi borç konsolidasyon süreci başlatma eğiliminde değildir (2012 ila 2016 yıllarındaki Ulusal
Eyalet Denetim raporuna göre, borç bakiyesi olan 514 belediye bulunmaktaydı, ASZ, 2018)
Yerel yönetim borcunun konsolidasyonu yoluyla anlaşılması kolay ve yönetilebilir ödeme aczi
prosedürü önemsiz kılınmıştır. Bu oldukça siyasi olan süreç üç aşamada gerçekleştirilmiştir.
Öncelikle, 2012 yılında ulusal bütçe tarafından il yerel yönetim borcu devralınmıştır. Bu süreç , daha
önceden il yönetimlerince işletilen hastanelerin ve polikliniklerin ulusallaştırılmasıyla aynı zamana
rastlamıştır.
Bunu, nüfusu 5.000'in altında olan belediyelerin borcunun tamamıyla yeniden yapılandırılması, daha
büyük belediyelere ilişkin kısmi borç konsolidasyonu ile 2013 yılındaki ikinci aşama takip etmiştir.
Yaklaşık olarak, daha küçük olan belediyelerin %60'ı borç kurtarma programını tabi olmuştur. Fiili
borç miktarı, bu daha küçük belediyeler için, toplam yerel yönetim borcunun yalnızca %6'sı kadar
olup, döviz riskine maruziyeti de daha düşüktür (toplam borcun %31'i). Bu kurutarma programının
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ulusal bütçeye ilişkin ciddi bir maliyeti olmamıştır. Son olarak ulusal seçimlerden 2 ay öncesinde,
Şubat 2014 tarihinde, daha büyük belediyelerin kalan borcu ya tamamen ödenmiştir ya da ulusal bütçe
tarafından yüklenilmiştir.
Aşağıdaki borçlar, üç aşamanın genelinde muaf tutulmuştur: Avrupa Birliği tarafından finansmanı
sağlanan projelerin ortak finansmanına ve ön finansmanına yönelik krediler, yerel yönetimlerce
verilen garantiler, finansal olmayan kuruluşlara yönelik borçlar ve gecikmiş ödemeler. Likidite
amaçlarına yönelik önceki krediler de banka kredilerine dönüştürülmüş ve konsolidasyon paketlerinin
bir parçası olmuştur.
Borç konsolidasyonu iki şekilde uygulanmıştır: (a) yerel yönetimler kredi geri ödemelerine yönelik
ulusal bütçe hibe yardımları almıştır; veya (b) Macaristan Devlet Hazinesi, sözleşmesinde, önceki
borçlu yerel yönetimi borç veren bir banka ile değiştirdiğinde, üçlü bir anlaşma oluşturulmuştur.
Bu dönemde borcu olmayan ve borç konsolidasyon programından yararlanmayan 1.176 belediye
bulunmaktaydı. Bununla birlikte, özel bir ulusal yönetim hibe yardımı programı yoluyla bunlara 2014
yılında tazminat ödenmiştir.
Polonya
Polonya'da iflas düzenlemeleri bulunmamaktadır. 2013 yılında, aşırı borcu olan iki belediye
bildirilmiştir. Borçları, yıllık bütçelerinin 2,5 katı kadar kontrol edilemez oranda artmıştır. Ödünç
alınan tutarın bir kısmı “banka-benzeri kurumlara” yatırılmış olsa bile geri ödeyememişlerdir.
Belediyeler, borçlarını kontrol altında tutmak için merkezi yönetim kredilerine başvurmak zorunda
kalmıştır. (Ostachowski, 2019)
Birleşik Krallık
1988 tarihli Yerel Yönetimler Finansman Kanunu, yerel maliye memurunun ödeme aczi sürecini
başlatmasını mecbur kılmaktadır. Sorumlu maliye memuru, yasaya uymayan faaliyetleri ve bir mali
yıldaki giderler mevcut kaynakları (ödünç alınan fonlar dahil) aşacak “gibi göründüğü” zaman bunu
bildirmelidir. Bu hüküm, finansal krizin ardındaki dönemde, yalnızca bir yerel yönetim için
kullanılmıştır (2017 yılında Northamptonshire İl Meclisi).
Fazla harcamaları yönetmek için Meclis, bir konsolidasyon planı oluşturmak zorunda kalmıştır. Acil
durum harcama limitleri, yasal yerel hizmetler dışındaki tüm harcamalara konulmuştur. Mülkiyet
rasyonelleştirme planı kabul edilmiş ve yeni inşa edilen meclis binasının satışa çıkarılması
önerilmiştir. Daha sonrasında, bağımsız bir komiser görevlendirilmiştir; bu kişi meclisin yönetişim,
görevlileri atama ve stratejik finansal kararlar almaya konusundaki yetkilerini devralmıştır.
PWLB kredileri durumunda, vadesi geçmiş ödemelerin yönetimini Kurul'un operasyonel kuralları
belirlemektedir. Gecikmeli olarak ödenen miktar, geç ödeme düzenlemeleri ile tanımlandığı için,
resmi Banka faiz oranı ile gider yazılmaktadır. PWLB doğrudan tazmin etmek için ilgili devlet
kurumu yerel yönetim ödemelerini düşürebilir veya diğer alacaklılara olan yerel borçları azaltabilir.
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Ekler
Ek 1. Türkiye’de Belediye Bütçeleri
Tablo A: Belediye gelir ve giderleri
Harcamalar
Personel Giderleri
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Harcamaları
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Gelirler
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel.
Faizler, Paylar ve Cezalar
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilatlar
Bütçe Dengesi
Borçlanma Limiti
Yatırım Hariç Bütçe Dengesi
Personel Giderleri/Toplam Vergiler
Sermaye Giderleri/Gelir Payları

2009
31,012,132
6,429,912
978,137
10,486,169
1,004,952
1,619,737
8,650,100
519,968
1,323,157
26,844,961
3,631,028
4,123,985
375,120
16,787,113
1,243,331
684,384
-4,167,171

2010
34,474,935
6,961,389
1,191,385
12,247,627
1,043,586
1,967,553
9,548,125
115,196
1,400,074
34,233,863
5,854,566
4,824,058
444,597
20,408,332
2,533,815
168,495
-241,072

2011
41,132,755
7,579,178
1,289,262
15,296,432
1,074,701
1,887,236
11,398,589
849,903
1,757,454
40,740,227
6,878,140
5,365,883
626,713
24,391,216
3,351,272
127,003
-392,528

2012
46,988,113
8,212,752
1,329,199
18,552,457
1,189,199
1,861,478
13,849,438
527,250
1,466,340
45,131,525
7,232,437
6,505,295
645,662
27,437,036
2,988,174
322,921
-1,856,588

2013
59,964,440
9,083,774
1,465,719
22,969,162
1,129,888
2,269,259
20,346,776
671,802
2,028,060
53,931,284
8,196,251
7,997,458
817,549
31,879,490
4,954,769
85,767
-6,033,156

2014
63,266,220
9,895,429
1,611,617
24,852,967
1,497,643
2,650,298
20,478,879
849,497
1,429,890
62,544,796
9,283,644
6,739,057
1,109,552
38,709,149
3,448,302
3,255,092
-721,424

32.5
4,482,929
177.1
51.5

40.9
9,307,053
118.9
46.8

48.5
11,006,061
110.2
46.7

53.7
11,992,850
113.6
50.5

64.3
14,313,620
110.8
63.8

77.5
19,757,455
106.6
52.9

2015
2016
2017
2018
73,756,957 91,269,961 112,048,078 132,004,672
10,879,060 12,290,220 12,917,332 14,716,990
1,742,152
1,970,590
2,076,175
2,354,457
31,665,780 38,479,212 46,216,373 54,482,804
1,663,875
1,949,798
2,896,520
4,512,640
3,118,339
3,721,403
4,249,003
5,222,562
22,299,065 29,635,313 40,858,656 47,690,453
1,012,287
933,785
1,121,681
1,268,845
1,376,399
2,289,640
1,712,338
1,755,921
72,159,838 80,994,408 97,148,981 110,933,045
10,839,017 12,225,548 13,217,357 14,484,934
7,474,956
8,426,757 11,585,675 11,636,306
1,475,922
1,621,091
1,981,842
1,949,520
47,302,390 52,173,000 62,144,191 72,031,314
4,908,445
5,838,798
7,879,786 10,359,567
159,108
709,214
340,130
471,404
-1,597,119 -10,275,553 -14,899,097 -21,071,627
88.8
20,701,946
100.4
47.1

100.1
19,359,760
100.5
56.8

120.4
25,959,559
97.7
65.7

139.8
26,618,826
101.6
66.2

Tablo B: Büyükşehir belediye bütçeleri
2009
Harcamalar
Personel Giderleri
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
Mal ve Hizmet Alımları

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

13,662,594

13,836,250

15,570,973

16,837,380

22,681,953

30,376,234

35,130,964

45,389,187

56,690,752

67,728,370

1,300,164

1,369,619

1,585,518

1,811,987

1,969,819

3,082,843

3,473,337

3,902,741

4,019,313

4,594,514

215,795

251,325

273,531

287,130

308,463

483,625

546,592

615,872

634,460

730,108

3,195,186

3,397,423

4,100,762

4,764,440

6,097,047

8,691,878

11,830,744

14,918,046

17,757,246

19,496,621
2,791,102

Faiz Harcamaları

710,389

725,174

669,269

746,285

593,749

889,864

902,409

1,094,178

1,797,241

Cari Transferler

839,004

1,007,278

990,042

928,984

1,270,381

1,606,878

2,063,199

2,409,467

2,716,755

3,355,013

5,639,049

5,704,227

5,469,735

6,406,341

9,715,562

13,586,856

13,983,178

19,545,401

27,326,047

34,434,638

Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Gelirler
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel.
Faizler, Paylar ve Cezalar
Sermaye Gelirleri

466,575

20,827

757,579

486,796

722,447

672,174

1,020,101

691,376

850,510

457,941

1,296,432

1,360,377

1,724,537

1,405,417

2,004,485

1,362,116

1,311,404

2,212,106

1,589,180

1,868,434

11,335,294

13,322,111

15,560,584

17,228,427

20,719,833

29,823,555

33,181,095

37,911,916

46,170,934

55,535,605

249,378

286,067

333,122

256,984

325,508

446,920

488,616

601,396

660,227

667,418

1,348,917

1,397,509

1,302,592

1,893,212

2,906,943

2,913,070

3,444,479

3,530,230

5,613,741

7,659,141

37,992

58,613

120,000

159,071

137,647

147,761

281,443

256,516

237,347

511,902

8,554,912

10,006,684

11,928,431

13,663,037

15,729,870

22,003,872

26,954,911

30,457,024

36,277,814

43,107,294

465,096

1,405,948

1,750,415

934,480

1,535,329

1,057,348

1,867,612

2,365,579

3,050,374

2,935,572

Alacaklardan Tahsilatlar
Bütçe Dengesi

678,999
-2,327,300

167,290
-514,139

126,024
-10,389

321,643
391,047

84,536
-1,962,120

3,254,584
-552,679

144,034
-1,949,869

701,171
-7,477,271

331,431
-10,519,818

654,278
-12,192,765

Borçlanma Limiti
Yatırım Hariç Bütçe Dengesi
Personel Giderleri/Toplam Vergiler
Sermaye Giderleri/Gelir Payları

17,002,941
3,311,749
521.4
65.9

19,983,167
5,190,088
478.8
57.0

23,340,876
5,459,346
476.0
45.9

25,842,641
6,797,388
705.1
46.9

31,079,750
7,753,442
605.2
61.8

44,735,333
13,034,177
689.8
61.7

49,771,643
12,033,309
710.9
51.9

56,867,874
12,068,130
648.9
64.2

69,256,401
16,806,229
608.8
75.3

83,303,408
22,241,873
688.4
79.9

62

% Dağılım
2009
Harcamalar

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Personel Giderleri

9.5

9.9

10.2

10.8

8.7

10.1

9.9

8.6

7.1

6.8

Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi

1.6

1.8

1.8

1.7

1.4

1.6

1.6

1.4

1.1

1.1

23.4

24.6

26.3

28.3

26.9

28.6

33.7

32.9

31.3

28.8

Faiz Harcamaları

5.2

5.2

4.3

4.4

2.6

2.9

2.6

2.4

3.2

4.1

Cari Transferler

6.1

7.3

6.4

5.5

5.6

5.3

5.9

5.3

4.8

5.0

41.3

41.2

35.1

38.0

42.8

44.7

39.8

43.1

48.2

50.8

Sermaye Transferleri

3.4

0.2

4.9

2.9

3.2

2.2

2.9

1.5

1.5

0.7

Borç Verme

9.5

9.8

11.1

8.3

8.8

4.5

3.7

4.9

2.8

2.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

2.2

2.1

2.1

1.5

1.6

1.5

1.5

1.6

1.4

1.2

11.9

10.5

8.4

11.0

14.0

9.8

10.4

9.3

12.2

13.8

Mal ve Hizmet Alımları

Sermaye Giderleri

Gelirler
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel.

0.3

0.4

0.8

0.9

0.7

0.5

0.8

0.7

0.5

0.9

75.5

75.1

76.7

79.3

75.9

73.8

81.2

80.3

78.6

77.6

Sermaye Gelirleri

4.1

10.6

11.2

5.4

7.4

3.5

5.6

6.2

6.6

5.3

Alacaklardan Tahsilatlar

6.0

1.3

0.8

1.9

0.4

10.9

0.4

1.8

0.7

1.2

Faizler, Paylar ve Cezalar

Tablo C: Büyükşehir belediyesi dışındaki il belediyelerinin bütçeleri
Harcamalar
Personel Giderleri
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Harcamaları
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Gelirler
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel.
Faizler, Paylar ve Cezalar
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilatlar
Bütçe Dengesi

2009
3,262,669
982,900
147,871
1,302,278
97,067
135,713
581,203
12,060
3,577
2,917,161
400,010
853,257
41,877
1,507,771
113,287
959
-345,508

2010
3,872,080
1,042,198
183,788
1,627,621
90,368
166,234
720,345
36,243
5,283
3,872,328
587,048
1,068,781
51,810
2,038,648
125,658
383
248

2011
4,901,245
1,101,478
199,726
2,036,898
108,175
138,018
1,280,962
25,420
10,568
4,518,688
595,026
1,237,736
92,869
2,412,481
180,576
0
-382,557

2012
5,607,952
1,117,844
195,582
2,473,867
112,416
161,481
1,515,781
18,505
12,476
5,183,880
661,356
1,448,565
72,561
2,742,717
258,681
0
-424,072

2013
7,078,819
1,256,888
218,461
3,049,785
149,661
190,224
2,182,838
19,521
11,441
6,412,220
744,814
1,593,223
72,400
3,534,739
467,044
0
-666,599

2014
4,358,653
914,346
156,457
1,987,198
141,133
119,990
1,012,800
17,780
8,949
4,362,365
514,808
978,124
80,211
2,610,923
178,249
50
3,712

2015
5,153,172
1,005,802
168,603
2,400,309
232,640
157,776
1,156,816
31,191
35
5,315,121
576,961
1,132,689
113,772
3,210,586
281,113
0
161,949

2016
6,364,938
1,139,026
198,384
2,904,236
192,897
237,387
1,645,416
35,042
12,550
6,006,549
625,577
1,346,568
159,818
3,579,638
294,948
0
-358,389

2017
2018
8,089,462 10,326,472
1,191,333 1,387,083
203,102
234,204
3,545,871 4,387,764
207,404
301,584
235,470
258,679
2,638,306 3,693,116
67,198
58,558
778
5,485
7,213,268 8,296,437
707,924
748,989
1,514,379 1,642,658
270,662
279,278
4,377,536 5,122,247
342,767
503,265
0
-876,194 -2,030,035

Borçlanma Limiti
Yatırım Hariç Bütçe Dengesi
Personel Giderleri/Toplam Vergiler
Sermaye Giderleri/Gelir Payları

2,917,161
235,695
245.7
38.5

3,872,328
720,593
177.5
35.3

4,518,688
898,405
185.1
53.1

5,183,880
1,091,709
169.0
55.3

6,412,220
1,516,239
168.8
61.8

4,362,365
1,016,512
177.6
38.8

5,315,121
1,318,765
174.3
36.0

6,006,549
1,287,027
182.1
46.0

7,213,268
1,762,112
168.3
60.3

8,296,437
1,663,081
185.2
72.1
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% Dağılım
Harcamalar
Personel Giderleri
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Harcamaları
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Gelirler
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel.
Faizler, Paylar ve Cezalar
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilatlar

2009
100.0
30.1
4.5
39.9
3.0
4.2
17.8
0.4
0.1
100.0
13.7
29.2
1.4
51.7
3.9
0.0

2010
100.0
26.9
4.7
42.0
2.3
4.3
18.6
0.9
0.1
100.0
15.2
27.6
1.3
52.6
3.2
0.0

2011
100.0
22.5
4.1
41.6
2.2
2.8
26.1
0.5
0.2
100.0
13.2
27.4
2.1
53.4
4.0
0.0

2012
100.0
19.9
3.5
44.1
2.0
2.9
27.0
0.3
0.2
100.0
12.8
27.9
1.4
52.9
5.0
0.0

2013
100.0
17.8
3.1
43.1
2.1
2.7
30.8
0.3
0.2
100.0
11.6
24.8
1.1
55.1
7.3
0.0

2014
100.0
21.0
3.6
45.6
3.2
2.8
23.2
0.4
0.2
100.0
11.8
22.4
1.8
59.9
4.1
0.0

2015
100.0
19.5
3.3
46.6
4.5
3.1
22.4
0.6
0.0
100.0
10.9
21.3
2.1
60.4
5.3
0.0

2017
100.0
14.7
2.5
43.8
2.6
2.9
32.6
0.8
0.0
100.0
9.8
21.0
3.8
60.7
4.8
0.0

2018
100.0
13.4
2.3
42.5
2.9
2.5
35.8
0.6
0.1
100.0
9.0
19.8
3.4
61.7
6.1
0.0

2017
47,381,358
7,706,686
1,238,613
24,913,256
891,875
1,349,719
10,894,303
264,526
122,380
43,922,940
11,849,206
4,457,555
1,547,330
21,573,505
4,486,645
8,699
-3,458,418

2018
58,072,601
8,606,854
1,365,362
30,313,389
1,228,880
1,574,409
14,496,466
352,844
134,396
48,164,812
12,617,821
4,536,046
1,447,408
24,332,533
5,231,005

2016
100.0
17.9
3.1
45.6
3.0
3.7
25.9
0.6
0.2
100.0
10.4
22.4
2.7
59.6
4.9
0.0

Tablo D: Belde belediyelerinin bütçeleri
Harcamalar
Personel Giderleri
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Harcamaları
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Gelirler
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel.
Faizler, Paylar ve Cezalar
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilatlar
Bütçe Dengesi

2009
2010
2011
2012
2013
14,123,326 16,801,958 20,716,418 24,663,322 30,480,918
4,146,848 4,549,572 4,892,182 5,282,921 5,857,067
614,471
756,272
816,005
846,487
938,795
5,988,705 7,222,583 9,158,772 11,314,150 13,822,330
197,496
228,044
297,257
330,498
386,478
680,977
824,584
810,548
821,586
896,439
2,429,848 3,123,553 4,647,892 5,927,316 8,448,376
41,833
62,936
71,413
91,917
119,299
23,148
34,414
22,349
48,447
12,134
12,592,506 17,039,424 20,660,955 22,719,218 26,799,231
2,981,640 4,981,451 5,949,992 6,314,097 7,125,929
1,921,811 2,357,768 2,825,555 3,163,518 3,497,292
295,251
334,174
413,844
414,030
607,502
6,724,430 8,363,000 10,050,304 11,031,282 12,614,881
664,948 1,002,209 1,420,281 1,795,013 2,952,396
4,426
822
979
1,278
1,231
-1,530,820
237,466
-55,463 -1,944,104 -3,681,687

2014
28,971,669
5,898,240
971,535
14,173,891
466,646
1,290,198
5,879,223
233,111
58,825
28,403,020
8,321,916
2,847,863
925,724
14,094,354
2,212,705
458
-568,649

2015
34,489,640
6,399,921
1,026,957
17,434,727
528,826
1,600,517
7,159,071
274,661
64,960
33,761,172
9,773,440
2,897,788
1,144,766
17,170,384
2,759,720
15,074
-728,468

2016
39,658,165
7,248,453
1,156,334
20,656,930
662,723
1,124,383
8,444,496
299,862
64,984
37,224,648
10,998,575
3,549,959
1,300,963
18,188,837
3,178,271
8,043
-2,433,517

Borçlanma Limiti
Yatırım Hariç Bütçe Dengesi
Personel Giderleri/Toplam Vergiler
Sermaye Giderleri/Gelir Payları

12,592,506 17,039,424 20,660,955 22,719,218 26,799,231 28,403,020 33,761,172 37,224,648 43,922,940 48,164,812
899,028 3,361,019 4,592,429 3,983,212 4,766,689 5,310,574 6,430,603 6,010,979 7,435,885 4,588,677
139.1
91.3
82.2
83.7
82.2
70.9
65.5
65.9
65.0
68.2
36.1
37.3
46.2
53.7
67.0
41.7
41.7
46.4
50.5
59.6

-9,907,789

% Dağılım
Harcamalar
Personel Giderleri
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Harcamaları
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Gelirler
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel.
Faizler, Paylar ve Cezalar
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilatlar

2009
100.0
29.4
4.4
42.4
1.4
4.8
17.2
0.3
0.2
100.0
23.7
15.3
2.3
53.4
5.3
0.0

2010
100.0
27.1
4.5
43.0
1.4
4.9
18.6
0.4
0.2
100.0
29.2
13.8
2.0
49.1
5.9
0.0

2011
100.0
23.6
3.9
44.2
1.4
3.9
22.4
0.3
0.1
100.0
28.8
13.7
2.0
48.6
6.9
0.0

2012
100.0
21.4
3.4
45.9
1.3
3.3
24.0
0.4
0.2
100.0
27.8
13.9
1.8
48.6
7.9
0.0

2013
100.0
19.2
3.1
45.3
1.3
2.9
27.7
0.4
0.0
100.0
26.6
13.0
2.3
47.1
11.0
0.0

2014
100.0
20.4
3.4
48.9
1.6
4.5
20.3
0.8
0.2
100.0
29.3
10.0
3.3
49.6
7.8
0.0

2015
100.0
18.6
3.0
50.6
1.5
4.6
20.8
0.8
0.2
100.0
28.9
8.6
3.4
50.9
8.2
0.0

2016
100.0
18.3
2.9
52.1
1.7
2.8
21.3
0.8
0.2
100.0
29.5
9.5
3.5
48.9
8.5
0.0

2017
100.0
16.3
2.6
52.6
1.9
2.8
23.0
0.6
0.3
100.0
27.0
10.1
3.5
49.1
10.2
0.0

2018
100.0
14.8
2.4
52.2
2.1
2.7
25.0
0.6
0.2
100.0
26.2
9.4
3.0
50.5
10.9
0.0
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Ek 2: Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2009-2017 döneminde kullanılan
borç rakamları
2017 ve 2017 yıllarına ilişkin veriler, aynı dönemin bilançosundan elde edilmiştir.
3 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR
3,521,183
3,839,342
5,489,711
5,895,647
6,643,522
6,519,578
8,065,019
4,976,382
3,539,148
4,303,993
5,413,065
7,805,753
300 BANKA KREDİLERİ
505,079
1,062,692
1,507,081
1,573,217
1,969,977
1,812,416
1,958,590
2,452,478
2,536,705
3,066,027
3,871,564
4,745,989
303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI
3,003,360
2,765,242
3,965,168
4,297,984
4,650,463
4,681,050
6,009,976
2,499,635
983,376
1,222,220
1,529,152
2,037,261
309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR
12,744
11,407
17,463
24,446
23,082
26,113
96,454
24,269
19,067
15,746
12,349
1,022,503
32 FAALİYET BORÇLARI
2,948,380
4,230,379
5,560,957
5,762,399
6,130,405
6,097,897
6,716,402
8,718,668 10,132,044 11,450,412 13,224,574 18,655,829
320 BÜTÇE EMANETLERİ
2,927,650
4,226,860
5,554,812
5,754,626
6,105,832
6,067,165
6,690,296
8,660,431 10,093,711 11,404,819 13,165,621 18,544,552
322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR
20,730
3,519
6,146
7,773
24,572
30,732
26,106
58,237
34,174
36,669
53,886
106,991
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
913,287
1,111,952
1,404,980
2,060,069
2,109,533
2,361,970
2,298,566
2,594,277
3,976,003
4,305,484
5,874,568
7,989,089
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
309,042
356,971
479,426
596,698
639,747
793,730
919,418
1,103,009
1,231,423
1,308,916
1,659,505
2,186,985
333 EMANETLER
604,245
754,982
925,553
1,463,371
1,469,786
1,568,240
1,379,147
1,491,268
2,744,579
2,996,569
4,215,063
5,802,104
34 ALINAN AVANSLAR
168
23
32,758
34,397
33,327
33,822
1,687
47,451
57,669
61,850
56,275
61,391
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
83
21
31,389
32,260
33,303
33,821
1,661
47,445
57,533
61,716
53,763
60,495
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR
85
2
1,369
2,136
24
1
26
7
136
134
2,513
896
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3,986,372
4,006,318
5,258,591
5,530,796
6,695,054
6,542,128
6,837,183
7,407,639
8,308,024
9,237,196
7,831,150
8,354,005
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
738,510
917,038
1,168,928
1,287,032
1,586,110
1,241,534
1,204,147
1,326,664
1,404,211
1,577,549
1,267,402
1,426,513
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
1,102,199
1,210,865
1,782,006
1,534,410
1,961,672
1,725,192
1,736,940
1,809,923
1,855,941
2,022,930
1,484,669
1,420,678
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAH.
183,835
277,944
360,306
407,595
512,975
524,357
690,447
791,082
940,480
1,091,840
1,018,086
1,072,122
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI
580,428
508,225
490,316
477,738
409,054
392,893
416,467
406,248
472,983
414,557
385,658
565,574
368 VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA TAK. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER 1,381,400
1,092,245
1,457,036
1,824,022
2,225,243
2,658,153
2,789,182
3,073,722
3,634,409
4,130,321
3,675,334
3,869,118
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
11,022
20,521
26,261
30,991
57,686
65,190
146,157
189,868
272,167
434,918
556,532
689,327
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
8,057
16,477
21,427
26,138
32,452
36,255
111,415
180,886
266,433
407,850
516,456
633,022
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
2,965
4,045
4,835
4,853
25,234
28,935
34,742
8,982
5,734
27,068
40,075
56,304
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
47,862
112,915
106,640
166,652
93,149
115,021
159,767
1,607,923
300,889
661,629
1,095,746
2,172,548
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
180
1,633
2,663
4,930
4,566
6,019
4,322
5,647
4,220
73,398
154,422
222,662
381 GİDER TAHAKKUKLARI
47,683
111,282
103,976
161,722
88,584
109,002
155,445
1,602,276
296,669
588,231
941,324
1,949,886
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
14
20
2,554
5,778
2,278
2,672
125,061
186,091
244,086
365,449
160,244
85,216
397 SAYIM FAZLALARI
4
10
2,544
5,768
2,278
2,668
22,906
19,524
185,388
209,132
103,279
27,287
399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10
10
10
10
0
4
91,505
133,722
58,698
156,317
56,964
57,929
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 11,428,288 13,321,470 17,882,452 19,486,729 21,764,954 21,738,279 24,349,841 25,728,299 28,345,081 31,717,236 45,265,705 60,451,427
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR
7,657,918 11,742,240
9,489,923 10,665,461 14,971,371 12,209,956 12,167,131 13,279,299 17,335,507 18,524,356 22,699,918 30,233,007
400 BANKA KREDİLERİ
803,130
1,125,188
2,705,073
3,942,711
3,906,362
4,451,012
5,403,414
8,397,733 10,337,808 10,940,831 13,976,624 20,627,328
403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI
6,374,100 10,115,364
6,166,769
6,027,216 10,483,013
7,134,916
6,234,967
4,831,516
6,970,813
7,559,310
8,696,573
9,524,443
409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR
480,688
501,687
618,081
695,534
581,996
624,028
528,750
50,050
26,886
24,215
26,721
81,236
43 DİĞER BORÇLAR
355,290
506,296
631,897
779,265
887,401
1,160,145
1,359,320
1,352,869
1,650,652
1,986,045
5,116,061
5,856,228
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
16,326
18,639
22,338
22,776
23,444
20,026
31,630
32,300
27,338
29,684
61,503
98,880
438 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER
338,964
YÜKÜMLÜLÜKLER
487,657
609,560
756,490
863,957
1,140,118
1,327,690
1,320,570
1,623,314
1,947,880
5,054,558
5,757,349
44 ALINAN AVANSLAR
74,724
78,756
25,000
32,102
47,665
74,118
71,967
97,916
25,548
25,337
32,341
34,746
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
27,783
29,981
25,000
32,102
47,665
74,118
71,967
530
546
335
335
0
449 ALINAN DİĞER AVANSLAR
46,941
48,775
109,606
140,832
184,172
185,024
513,119
97,386
25,002
25,002
32,007
34,746
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
54,961
94,424
102,581
134,728
178,394
179,149
506,729
630,101
978,974
1,522,160
3,421,487
3,977,729
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
46,267
87,274
7,025
6,105
5,778
5,875
6,390
623,367
954,616
1,491,923
3,381,420
3,920,011
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
8,694
7,149
143,543
178,029
172,167
317,618
661,849
6,733
24,358
30,237
40,066
57,718
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
122,648
124,539
10,241
9,927
10,119
14,331
14,512
2,831,886
2,814,834
3,604,253
5,413,610
9,696,994
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
2,245
3,789
133,302
168,101
162,049
303,286
647,337
37,271
36,161
332,864
521,099
970,060
481 GİDER TAHAKKUKLARI
120,402
120,750
370
505
508
8
23,558
2,794,615
2,778,674
3,271,389
4,892,511
8,726,935
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
0
370
370
505
508
8
23,558
61,012
43,128
38,336
101,448
115,033
499 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI
0
370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uzun Vadeli İç Borç Toplamı
8,265,541 12,546,625 10,400,340 11,796,194 16,263,284 13,946,868 14,796,945 18,253,083 19,071,680 20,898,505 28,409,151 37,151,759
İç Borç Toplamı 19,693,829 25,868,094 28,282,792 31,282,923 38,028,238 35,685,147 39,146,786 43,981,382 47,416,760 52,615,741 73,674,857 97,603,186
31 KISA VADELİ YABANCI PARA CİNSİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
59,366
101,532
164,293
163,841
231,216
396,622
527,166
852,721
788,322
1,039,600
1,171,681
1,362,567
310 YABANCI PARA CİNSİNDEN CARİ YIL ÖDEMELERİ
59,366
101,532
164,293
163,841
231,216
396,622
527,166
852,721
788,322
1,039,600
#REF!
#REF!
KISA VADELİ YABANCI PARA CİNSİNDEN BORÇLAR
59,366
101,532
164,293
163,841
231,216
396,622
527,166
852,721
788,322
1,039,600
1,171,681
1,362,567
41 UZUN VADELİ YABANCI PARA CİNSİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
869,367
1,129,127
2,535,670
3,545,971
4,806,611
5,899,312
5,657,817
5,960,267
5,496,437
6,016,749
8,041,839
9,890,883
410 ABANCI PARA CİNSİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
869,367
1,129,127
2,535,670
3,545,971
4,806,611
5,899,312
5,657,817
5,960,267
5,496,437
6,016,418
#REF!
#REF!
UZUN VADELİ YABANCI PARA CİNSİNDEN BORÇLAR
869,367
1,129,127
2,535,670
3,545,971
4,806,611
5,899,312
5,657,817
5,960,267
5,496,437
0
0
0
DIŞ BORÇ TOPLAMI
928,733
1,230,659
2,699,963
3,709,812
5,037,827
6,295,934
6,184,983
6,812,989
6,284,759
7,056,349
9,213,520 11,253,449
TOPLAM BORÇ
20,622,562 27,098,753 30,982,755 34,992,736 43,066,065 41,981,080 45,331,769 50,794,371 53,701,519 59,672,090 82,888,376 108,856,635
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toplam Banka Kredisi
1,308,209
2,187,880
4,212,154
5,515,928
5,876,339
6,263,427
7,362,003 10,850,211 12,874,513 14,006,858 17,848,187 25,373,317
Banka Kredisi/Toplam Borç
6.3
8.1
13.6
15.8
13.6
14.9
16.2
21.4
24.0
23.5
21.5
23.3
Kamu Kurumlarına Finansal Borçlar
13,363,832 16,886,925 15,390,529 15,855,996 21,828,530 18,358,094 19,082,126 14,738,790
7,954,326 18,018,726 18,056,875 19,915,708
Kamu Kurumlarına Finansal Borçlar/Toplam Borç
64.8
62.3
49.7
45.3
50.7
43.7
42.1
29.0
14.8
30.2
21.8
18.3
Toplam Borç/Bütçe Gelirleri (%)
130.4
125.8
103.0
100.4
94.2
85.9
82.7
102.3
112.1
Banka Kredileri + Kamu Kur. Finansal Borçlar
14,672,040 19,074,805 19,602,682 21,371,924 27,704,869 24,621,521 26,444,129 25,589,002 20,828,838 32,025,584 35,905,063 45,289,025
Banka Kredileri + Kamu Kur. Finansal Borçlar/ Bütçe Gelirleri (%)
79.6
80.9
60.4
58.6
47.4
33.3
44.4
44.3
46.6
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Ek 3. Sukuk için yaygın olarak kullanılan dayanak sözleşmeleri
Oğuz – Kopanyi’den alınmıştır, 2016
Ijara, bir varlık veya hizmetin intifa hakkı veya faydalarının kararlaştırılan bir süre boyunca kira veya
komisyon karşılığı takas edilmesini içeren bir kira veya komisyon sözleşmesi anlamına gelir. İslami
finans bağlamında İjara kavramı; gayrimenkul finansmanı, araç finansmanı, proje finansmanı ve
kişisel finansmanda olduğu gibi genellikle sözleşmelerin finansmanı için geçerlidir. Aynı zamanda,
İjara muntahia bi al-tamlik veya al-İjara thumma al-bai` kavramına dayanarak müşterilerin kiralama
süresi sonunda kiralanan varlıkları edinme seçeneğiyle İslami finans kurumlarından varlık
kiralamalarına da imkan tanıyabilir.
İstisna`, satıcı, imalatçı/geliştirici ve müşteri arasında kararlaştırılan belirli şart ve koşullara göre
belirli bir varlığın imal edilmesi, üretilmesi veya inşa edilmesini içeren bir satış veya satın alma
sözleşmesidir. Mevcut bağlamda, istisna` normalde yapı ve imalat sektörlerinde uygulanmaktadır.
Mudaraba, belirli bir ortam girişimde bulunacak iki taraf arasında yapılan bir sözleşmedir. Sermaye
sağlayan yatırımcı olan rabbul mal ve ortak girişimi yöneten girişimci olarak mudarib’i içerir. Ortak
girişimden elde edilen kar, kararlaştırılan şartlara ve orana göre yatırımcı ile girişimci arasında
paylaşılırken zarar yalnızca yatırımcı tarafından karşılanır.
Muşaraka, tüm tarafların sermayeye nakdi veya başka şekilde katkıda bulunduğu, belirli bir işletme
ortak yatırımının finanse edilmesine yönelik iki veya daha fazla taraf arasında yapılan bir ortaklık
sözleşmesidir. Ortaklıktan doğan kar, kararlaştırılan oranda taraflar arasında paylaştırılırken zarar,
ilgili sermaye katkı oranlarına göre yine taraflarca karşılanır.
Muşaraka mutanakisa (Azalan Ortaklık) şu şekildedir: i. Gayrimenkul satın almak isteyen bir
müşteri, İslami finans kurumuna başvurur; ii. İslami finans kurumu ve müşteri, talep edilen finansman
tutarına bağlı olarak belirlenen bir paya (örneğin, 90:10) göre gayrimenkulü ortak olarak satın alır; iii.
Müşterinin ödediği depozito, ilk mülkiyet payı olarak kabul edilir; iv. İslami finans kurumunun
mülkiyet payı (İjara’ya göre) müşteriye kiralanır; ve v. İslami finans kurumunun payının tüm payı
müşteri tarafından tamamen satın alınana kadar müşteri tarafından ödenen aylık taksitler İslami finans
kurumunun payını zamanla satın almak için kullanılır.
Tevarruk, iki işlem aşamasından oluşan bir mu`amala anlamına gelir. İlk aşamada, alıcı satıcının
kendisinden krediyle bir varlık alır; ikinci aşamada ise alıcı, varlığı üçüncü bir tarafa nakit olarak
satar. Alıcı, varlığı kullanma veya varlıktan faydalanma amacı olmadan, nakit elde etme amacıyla
krediyle satın aldığı için tevarruk olarak adlandırılmaktadır. Emtia murabahası olarak da bilinen
tevarruk; mevduat ürünlerinde, finansmanda, varlık ve borç yönetimi ile risk yönetiminde yaygın
biçimde kullanılmaktadır.
Vakala, taraflardan birinin diğerine belirli bir görevi yerine getirmesi için vekalet verdiği bir vekalet
sözleşmesidir. Mevcut İslami finans bağlamında müşteri normalde belirli bir mu`amala işlemini yerine
getirmesi için bir finans kurumunu vekil olarak atar, finans kurumu da verdiği hizmet karşılığında
ücret alır.26

26

Bank Negara Malaysia- BN
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Ek 4. Hazine bilgisi
2016 Kamu Borç Yönetimi Raporu
Kredi Derecelendirme Modeli
“Dahili Kredi Derecelendirme Modeli”, 2006 yılından itibaren Hazine garantileri, borcun ikrazı
kredileri ve alacaklardan kaynaklana kredi risklerini etkin biçimde yönetmek amacıyla kullanılmıştır.
Model, dört temel faydalanıcı türünü kapsamaktadır: KİT’ler (Kamu İktisadi Teşebbüsleri),
belediyeler, belediye idareleri ve bankalar.
Model, mali oranlarını ve geçmiş ödeme performanslarını kullanarak kurumların temerrüt
olasılıklarını tahmin etmektedir. Model, iki temerrüt olasılığı tanımının karışımına dayanmaktadır.
Bunlardan ilki, söz konusu kurumun t-1 zamanında temerrüde düştüğü, t zamanında temerrüt
olasılığıdır (P(D/D)) ve bu olasılık, her kurumun geçmiş ödeme performansları kullanılarak
hesaplanmaktadır. İkincisi, kurumun t-1 zamanında temerrüde düşmediği, t zamanında temerrüt
olasılığıdır (P(D/ND)). İlgili kurumların mali bilgilerine dayanan skor modelleri ile hesaplanmaktadır.
Kredi derecelendirme modelleri düzenli olarak (beş yılda bir) yeni mali raporlar ile yeniden
hesaplanmaktadır. Bu bağlamda, modelin katsayıları 2015 yılında güncellenmiştir.
Bağlı değişkenin ikili bir cevap olduğu durumlar için geliştirilen lojistik regresyon, finansal
değişkenleri kullanan temerrüt olasılıklarını açıklamak için kullanılmaktadır. Lojistik regresyon,
optimum çözümü hesaplamak için Maksimum Olasılık Tahminini (MOT) kullanır. Lojistik
regresyonunun sonuçları kullanılarak açıklayıcı değişkenlerin ağırlıklı doğrusal bir kombinasyonu
olan derecelendirme elde edilmekte ve temerrüt hesaplanmaktadır.

Logit model;

Default

zi,t+1 = 0 + Txi,t
Xi,t: explanatory materials,
: regression
coefficients, i: institurtions and t: year
Probability of default at Logit model;
P(D t +1/ND t ) =

1
-z
1 + e i, t +1

Financial Ratio
Temerrüde düşmüş temerrüt olasılığı ve temerrüde düşmemiş temerrüt olasılığına yönelik tahminler
kullanılarak borcun süresi boyunca bir faydalanıcıya ilişkin toplam temerrüt olasılığı
hesaplanmaktadır. İlgili faydalanıcının her borcundan beklenen zarara ulaşmak için tahsil ve geri
ödeme oranları daha sonra modele gömülmüştür.
Yukarıda belirtilen model sonuçları kredi riski yönetimi araçlarının belirlenmesine ilişkin kararı
desteklemektedir: garanti ve borcun ikrazı sınırları, garanti ücretlerinin belirlenmesi, risk kapsama
derecesi ve risk hesabına yönelik tahsisler.
2011 Kamu Borç Yönetimi Raporu
Kredi Derecelendirmesi
Kredi dereceleri, kurumun Kredi Derecelendirme Modeli ile hesaplanan temerrüt olasılığına göre
belirlenmektedir. A’dan D’ye kadar olan kredi dereceleri önceki iki yıl boyunca temerrüde düşmemiş
olan kurumlara verilirken son iki yıldan en az birinde temerrüde düşmüş olan kurumlara E veya F
derecesi verilmektedir.
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Kredi
Derecesi
A
B
C
D
E
F

Tanım
Minimum Risk
Çok Düşük Risk
Düşük Risk
Orta Derecede Risk
Yüksek Risk
Çok Yüksek Risk

Son İki Yıldaki
Temerrüt Durumu
Temerrüde düşmemiş
Temerrüde Düşmemiş
Temerrüde Düşmemiş
Temerrüde Düşmemiş
Temerrüde Düşmüş
Temerrüde Düşmüş

Olasılık
P(D/ND) ≤ %5
%5< PD/ND) ≤ %15
%15< P(D/ND) ≤ %30
P(D/ND) > %30
P(D/D) < %100
P(D/D) = %100

Modelin sonuçlarıyla tutarlı biçimde, kredi derecelerinin geçmiş performansı A derecesi verilen
kurumların %2’sinin, F derecesi verilen kurumların ise %97’sinin takip eden yıl temerrüde düştüğünü
göstermektedir.
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Ek 5. Almanya: Temel Kanun’dan Alıntılar
Madde 109
[Federasyon ve Eyaletlerde (Länder) bütçe yönetimi]
(1) Federasyon ve Eyaletler kendi bütçelerinin yönetiminde özerk ve birbirinden bağımsızdır.
(2) Federasyon ve Eyaletler, Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma’nın 104. Maddesi uyarınca bütçe
disiplininin sürdürülmesine yönelik Avrupa Topluluğu’nun yasama tasarruflarından kaynaklanan
Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yükümlülüklerini ortaklaşa yerine getirir ve bu çerçevede genel
ekonomik dengenin gereklerine gereken özeni gösterir.
(3) Federasyon ve Eyaletlerin bütçeleri ilke olarak kredilerden gelir elde etmeksizin dengelenir.
Federasyon ve Eyaletler, çıkışlı ve inişli dönemlerle simetrik olacak şekilde, normal koşullardan sapan
piyasa gelişmelerini ve devletin kontrolü dışında olup devletin mali kapasitesine önemli ölçüde zararlı
olan doğal afetler veya olağanüstü acil durumlara yönelik istisnaları dikkate almayı amaçlayan
kurallar getirebilirler. Bu tür istisnai rejimler için ilgili bir amortisman planı oluşturulmalıdır.
Federasyon bütçesinin ayrıntıları, ilk cümlenin kredi gelirlerinin nominal gayrisafi iç hasılanın
%0,35’ini geçmemesi halinde tatmin edici olarak değerlendirilmesi koşuluyla 115. Madde ile
düzenlenir. İlk cümlenin yalnızca kredilerden gelir kabul edilmemesi koşuluyla tatmin edici sayılması
şartıyla Eyaletler anayasal güçleri çerçevesinde bütçe ayrıntılarını kendileri düzenler.
(4)Bundesrat’ın onayını gerekli kılan bir federal kanun, hem Federasyon hem de Eyaletler için geçerli
olan, bütçe kanunu, döngüsel olarak uygun bütçe yönetimi ve uzun vadeli mali planlamayı düzenleyen
ilkeler ortaya koyabilir.
(5)Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma’nın 104. Maddesi’nin hükümlerine dayanarak bütçe
disiplinini sürdürmek amacıyla Avrupa Topluluğu tarafından uygulanan yaptırımlar %65’e 35
oranında Federasyon ve Eyaletler tarafından karşılanır. Eyaletler, dayanışma halinde bir bütün olarak
kendilerine düşen %35’lik maliyeti Eyalette yaşayan kişi sayısına göre karşılar; Eyaletlere düşen
%65’lik maliyet ise illiyet derecelerine göre Eyaletler tarafından karşılanır. Ayrıntılar, Bundesrat’ın
onayını gerekli kılan bir federal kanun ile düzenlenir.
Madde 109a
[Bütçesel acil durumlar]
(1) Bütçesel bir acil durumun önüne geçmek için, Bundesrat’ın onayını gerekli kılan bir yasa
aşağıdakileri öngörür:
1. Federasyon ve Eyaletlerin bütçe yönetiminin ortak bir organ (İstikrar Meclisi) tarafından sürekli
olarak denetlenmesi,
2. Bütçesel acil durum tehdidinin belirlenmesine yönelik koşul ve usuller,
3. Bütçesel acil durumlarla ilgilenen programların belirlenmesi ve yönetimine ilişkin ilkeler.
(2) 2020 yılından itibaren, Federasyon ve Eyaletlerin 109. Madde’nin 3. Paragrafının hükümlerine
uymasının gözetimi İstikrar Meclisi’ne bırakılacaktır. Bu gözetim, Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’ya dayanan hukuki tasarruflardan kaynaklanan bütçe disiplinine uyulmasına
ilişkin hüküm ve usullere odaklanacaktır.
(3) İstikrar Meclisi’nin kararları ve eşlik eden belgeler yayımlanacaktır.
....
dde 115
[Borç alma sınırları]
(1)Fonların borçlanılması ve gelecek mali yıllarda gidere neden olabilecek kefalet yükümlülükleri,
garantiler ve diğer taahhütler ilgili tutarların hesaplanmasını belirleyen veya buna imkan tanıyan bir
federal kanun tarafından yetki verilmesini gerekli kılar.
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(2) Gelirler ve giderler ilke olarak kredilerden gelir elde edilmeksizin dengelenir. Fonların
borçlanılması ile elde edilen gelir, nominal gayrisafi iç hasılaya göre %0,35’i geçmemesi halinde bu
ilkeye uyulmuş olur. Ayrıca, ekonomik gelişmeler normal koşullardan saptığında, çıkışlı ve inişli
dönemlerde bütçe üzerindeki etkiler simetrik olarak dikkate alınmalıdır. Gerçek borçlanmadaki bir ila
üçüncü cümlelerde belirtilen kredi limitlerinden sapmalar bir kontrol hesabına kaydedilecektir.
Nominal gayrisafi iç hasılaya göre %1,5 eşiğini aşan borçlar ekonomik döngüye göre düşürülecektir.
Ayrıntıların düzenlenmesi, özellikle, gerçek borçlanmadaki kredi limitinden sapmaların kontrolü ve
dengelenmesi ile birlikte döngünün ayarlanmasına yönelik usul temelinde ekonomik döngü dikkate
alınarak yıllık net borçlanma sınırının hesaplanmasına yönelik mali işlemler ve usule ilişkin olarak
gelir ve giderlerin ayarlanması federal bir kanunu gerektirir. Hükümetin kontrolü dışında ve devletin
mali kapasitesine önemli ölçüde zararlı olan doğal afetlerde veya olağanüstü acil durumlarda
Bundestag Üyelerinin çoğunluğu tarafından alınan bir kararla bu kredi limitleri aşılabilir. Karar, bir
amortisman planı ile birleştirilmelidir. Altıncı cümle uyarınca borç alınan krediler uygun bir zaman
zarfında geri ödenmelidir.
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Ek 6. Macaristan: Yerel borç tasfiye prosedürleri (1996-2011)
Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2000
2011 yılındaki değişiklikler dahil edilmemiştir!

Yerel Yönetim Borçlarının Tasfiye Prosedürüne ilişkin
1996 tarihli ve XXV sayılı Yasa27
Yerel yönetimlerin borç ödeme yeterliliğini geri kazandırmak, alacaklıların varlıklarla orantılı
taleplerini karşılamak (borç hafifletme) ve borç tasfiye dönemi süresince yerel yönetimlerin
görevlerinin kesintisiz olarak devam ettirilmesini sağlamak için Parlamento aşağıdaki Yasa’yı kabul
eder:

Bölüm 1
Genel Hükümler
Kısım 1: Bu Yasa’nın amacı yerel yönetimin borç ödeme yeterliliğini geri kazandırmak amacıyla borç
tasfiye prosedürünü düzenlemek, alacaklıların haklarını korumak ve bu prosedürün sonucunda giderek
daha sorumlu ve makul bir yerel yönetim mali idare sisteminin oluşturulmasını kolaylaştırmaktır.
Kısım 2: Bu Yasa’nın amaçları doğrultusunda:
a.) yerel yönetim: yerel yönetimlere ilişkin 1990 tarihli ve LXV sayılı Yasa’nın (bundan sonra Yer.
yön. Yasası olarak anılacaktır) 1. Kısmının 1. Altkısmında tanımlanan yerel yönetimler;
b.) borç tasfiyesi: Şirket Gazetesi’nde mahkemenin borç tasfiye başlangıç emrinin resmen ilan
edilmesiyle başlayan borç tasfiye prosedürü bölümü (10. Kısım, 1. Altkısım).
c.) alacaklı: Borç tasfiye prosedürü başlayana kadar, yerel yönetim veya yerel yönetimin bütçe
organına karşı maddi bir talepte bulunan kişi; borç tasfiye prosedürü başladıktan sonra, talep beyanı
için belirlenen son tarihe kadar bir alacaklının alacağını beyan etmiş ve talebi Kayyım tarafından
kabul edilmiş kişi veya temyiz edilemeyen bir karar verilene kadar, talebine karşı çıkılan kişi.
d.) varlıklar: Muhasebeye ilişkin 1991 tarihli ve XVIII sayılı Yasa tarafından yatırılmış ve dönen
varlıklar olarak sınıflandırılan, mevcut varlıklar ve prosedür sırasında yerel yönetim tarafından elde
edilen yerel yönetim varlıkları.
e.) borç tasfiyesinde hesaplanamayan varlıklar: devlet mülkiyetinden yerel yönetim mülkiyetine
geçirilen daireler ve konut dışı binalar;
f.) borç tasfiyesinde hesaplanabilir varlıklar: Varlıkların, yasa ile belirlenen pazarlanamaz şeklinde
kayıtlı varlıkların ötesinde ve üstünde olan kısmı ile vatandaşlara yönelik temel hizmetlerin sunumu
için gereken varlıkların üstündeki kısmı. Borç tasfiyesinde hesaplanabilen varlıklar pazarlanabilirdir.
Kısım 3 (1) Borç tasfiye prosedürü, kayıtlı yerel hükümet merkezine göre yetkili olan il (Budapeşte)
mahkemesinin yetki alanına giren hasmane olmayan bir usuldür.
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12 Nisan 1996 tarihinde resmen ilan edilmiştir
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(2) Bu Yasa’dan veya prosedürün hasmane olmayan niteliğinden sapmadığı sürece 1952 tarihli ve
III sayılı Medeni Usul Yasası’nın (bundan sonra Mu. olarak anılacaktır) hükümleri, prosedürün askıya
alma veya yargı işlemlerinin durdurulmasını içermemesi koşuluyla prosedürler sırasında
uygulanabilirdir. Erteleme, yalnızca sürece katılan tarafların ortak isteğiyle ve sadece borç tasfiyesinin
başlangıç tarihinden önce yapılacaktır. Prosedür yalnızca borç tasfiye başlangıç tarihinden önce
sonlandırılacaktır.
(3) Borç tasfiye prosedürü sırasında verilen temyiz edilemeyen bir emrin incelenmesi için başvuru
yapılamayacaktır.
BH28 1999. 222. II. Borç tasfiye süreci sırasında sergilenen davranışa yönelik mali bir ceza
verilmeden önce tarafı bu hareketin sonuçları konusunda önceden uyarma sorumluluğu mahkemeye
aittir. Bu bildirimin yapılmaması halinde, cezanın verilmesi hukuk kurallarının ihlali olarak
değerlendirilecektir (1995 tarihli ve XXV sayılı Yasa’nın 3. Kısmının 2. Altkısmı, Medeni Usul
Kodu’nun 5. Kısmının 1 ve 2/a Altkısımları ve 3-4 Altkısımları)

Bölüm II
Borç tasfiye prosedürünün başlatılması
Kısım 4 (1) Borç tasfiye prosedürü yerel yönetim veya alacaklısı tarafından başlatılabilir. Prosedür
başlangıç tarihi, başvurunun mahkeme tarafından alındığı gündür.
(2) 29 Borç tasfiye prosedürü, yerel yönetim veya yerel yönetimin bütçe organı aşağıdakileri
yapmışsa başlatılabilir;
a.) alacaklı tarafından gönderilen faturaya veya alacaklının fatura göndermesi gerekli değilse,
ihtarnameye itiraz etmemiş veya ödeme yapmamışsa ve bu belgelerin vade tarihinden itibaren
60 gün içinde alınmasına itiraz etmemişse;
b.) kabul edilen borcunu vade tarihinden itibaren 60 gün içinde ödememişse;
c.) temyiz edilemeyen ve uygulanabilir bir mahkeme (makam) kararında belirtilen ödeme
yükümlülüklerini yerine getirmemişse.
d.) ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemişse ve bunu daha önceden yapılan bir borç
tasfiye prosedürü sırasında yapılan bir antlaşmayı ihlal edecek şekilde yapmışsa.
e.) 30 kamu borçlarını, 1992 tarihli ve XXXVIII sayılı Yasa’nın 63. Kısmının 7. Altkısmında
tanımlanan derhal tahsilat emrinin sunulmasından itibaren 60 gün içinde devlet bütçesinin
diğer alt sistemlerine ödememişse.
Kısım 5 (1) Belediye başkanı (başkan) veya il genel toplantı başkanı (bundan sonra genel olarak
belediye başkanı olarak anılacaktır) mali komiteyi – temsil organının daha önceden böyle bir organ
oluşturmuş olması şartıyla – 4. Kısmın 2/a-d.) Altkısmında tanımlanan koşullara karşılık gelen durum
hakkında gecikmeden bilgilendirir ve 8 gün içinde temsil organını toplar veya genel toplantıyı yapar
(bundan sonra genel olarak temsilci organ olarak anılacaktır). Temsil organı, ödeme yükümlülüklerini
yerine getirmek için bir karar alır veya belediye başkanına borç tasfiye prosedürünü derhal başlatması
için yetki verir.
(2) 4. Kısmın 2/a-b.) Altkısmında tanımlanan durum vade tarihinden itibaren 90. günde hala devam
ediyorsa veya 4. Kısmın 2/c-d.) Altkısmında tanımlanan durum, ortaya çıktığı tarihten itibaren 30.
günde hala devam ediyorsa, temsil organının kararına bakılmaksızın, belediye başkanı borç tasfiye

Bírósági határozatok: Macar mahkemelerince verilen önemli kararları (kurallar ve emirler) içeren aylık bir
dergi]
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29 1997 tarihli ve CXLVI sayılı Yasa’nın 61. Kısmının (1). Altkısmında tanımlanan giriş. 1 Aralık 1998 tarihi
itibarıyla geçerlidir.
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1999 tarihli ve CXXV sayılı Yasa’nın 71. Kısmındaki bir değişiklik. 1 Ocak 2000 tarihi itibarıyla geçerlidir.
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prosedürünü 8 gün içinde başlatmalıdır. Belediye başkanı aynı zamanda halkı da yerel olarak alışıldık
biçimde kullanılan iletişim araçlarıyla bilgilendirir.
(3) Aşağıdakiler, borç tasfiye prosedürünü başlatma başvurusuna eklenecektir:
a.) belediye başkanının taahhüt mektubunun bir kopyası;
b.) tasfiye edilmemiş alacağa ait, alacağın başlığını ve vade tarihini (bitiş tarihi) ve Şirket
Gazetesi’nde resmen ilan edilmesi için ödenecek ücretin alındığına dair makbuzu gösteren belgeler.
c.) Altkısım (1) uyarınca toplanan temsil organının toplantı tutanağı, ilgili önerge ve temsil organı
kararları;
(4) Belediye başkanı, bu Yasa’da öngörülen görevlerden herhangi birini yerine getirmezse,
mahkeme olay başına 100,000 Macar Forintinden yüksek olmayacak bir para cezası verebilir.
(5) Borç tasfiye prosedürünün mahkemede başlatılmasıyla aynı anda belediye başkanı, il/Budapeşte
kamu idaresi daire başkanının borç tasfiye prosedürü hakkında bilgilendirir.
BH1999. 222. I. Yasal gerekler ihlal edilerek temyiz edilemeyen ve yürütülebilir bir mahkeme
usulünün yapılmasından itibaren 8 gün içinde belediye başkanı ilgili borç tasfiye prosedürünü yerel
yönetimle birlikte başlatmazsa belediye başkanına para cezası verilebilir (1996 tarihli ve XXV sayılı
Yasa’nın 5. Kısmının 2 ve 4. Altkısımları).
Kısım 6 (1) Alacaklı, borç tasfiye prosedürünü başlatırsa, bu başvuruda yerel yönetim borcunun
başlığı ve bitiş tarihi (vade tarihi) belirtilmelidir. Alacağı doğrulayan belgeler başvuruya eklenecektir.
(2) Alacaklı, borç tasfiye prosedürünün uygulanmasını talep etmiş ve mahkeme başvuruyu dava
esaslarını incelemeden reddetmemişse (Kısım 8 uyarınca), mahkeme gecikmeksizin yerel yönetime
başvurunun bir kopyasını göndererek başvurunun yapıldığı hakkında bilgilendirir.
(3) Belediye başkanı, bildirimi aldıktan sonra 15 gün içinde başvuruda açıklanan durumun yerel
yönetim tarafından kabul edilip edilmediğini mahkemeye beyan etmelidir. Bu beyanın olmaması
halinde borcun mevcut olduğu doğru olarak kabul edilir.
Kısım 7 Daha önceden yürütülen borç tasfiye prosedüründe ödenmemiş (vadesi gelmiş veya
geçmiş) alacağını işleme koyabilecek olan bir alacaklı, borç tasfiye prosedürü veya varlıkların
bölünmesi sırasında yapılan iflastaki tavizden sonra yürürlüğe giren prosedür sonuçlandırma emrinden
itibaren iki yıl içinde borç tasfiye prosedürü başlatamaz (Altkısım 3, Kısım 25; Altkısım 4, Kısım 32).
Kısım 8 Mahkeme, aşağıdaki durumlarda davayı esasını incelemeden reddeder;
a.) yetkili bir tarafça sunulmamış olması;
b.) başvuru sahibine ilgili bilgileri doldurması için iade edilen başvurunun 8 gün içinde
başvuru sahibi tarafından doldurulmamış olması veya tekrar eksik bilgilerle sunulmuş olması;
c.) prosedür 5. Kısmın 2. Altkısmı uyarınca başlatılmadığı sürece, belediye başkanının temsil
organının yetkilendirmesi olmadan hareket etmiş olması.
d.) alacaklının prosedürü Kısım 7’de tanımlanan bitiş süresinden önce başlatmış olması.
Kısım 9: (1) Mahkeme, 4. Kısmın 2. Altkısmında öngörülen koşullardan herhangi birinin yerine
getirdiğini öğrenirse, bir kararname yoluyla borç tasfiye prosedürünün başlatılmasını emreder; aksi
takdirde, borç tasfiye prosedürünü sona erdirir.
(2) Borç tasfiye prosedürünün başlatılmasını emreden kararnamesinde mahkeme Kayyımı da
atar.
(3) Aşağıdakiler, Kayyım olarak atanamaz:
a.) Halihazırda bu statüye sahip olmaları veya bu statünün sona ermesinden itibaren üç yıllık
süre içinde olmaları durumunda yerel yönetimin belediye başkanı, temsil organının bir üyesi,
yerel yönetimin bütçe kurumunun başı veya çalışanı ve akrabaları [Macaristan Cumhuriyeti
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Medeni Kanunu’na (Bundan sonra Mk. olarak anılacaktır) ilişkin 1959 tarihli ve IV sayılı
Yasa’nın 685/b Kısmı].
b.) yerel yönetimin alacaklısı olanlar veya alacaklısı yerel yönetim veya yerel yönetimin mülk
sahibinin yetkilerine sahip olduğu kişiler.
Bu kurallar Kayyım için çalışanlar için de geçerlidir;
c.) yerel yönetim tarafından görevlendirilen bir denetçi veya iç denetçi olması;
d.) temsil organı komitesinin temsilci olmayan bir üyesi olması;
e.) belediye başkanlığı çalışanı veya noter.
(4) Yerel yönetim, borç tasfiye prosedürünü başlatmışsa veya başlatıcılardan biriyse borç
tasfiye prosedürünün başlangıcını emreden kararnameye itiraz edilemeyecektir. Prosedür
alacaklının inisiyatifinde başlamışsa alacaklı kararnameye itiraz edemez ve belediye başkanı
yalnızca temsil organının ilgili bir kararı uyarınca itirazda bulunabilir.

Borcun tasfiyesinin başlaması
Kısım 10 (1) Mahkeme, borç tasfiyesi başladığında gecikmeksizin ilk öncelik olarak temyiz
edilemeyen kararnamesini şirket gazetesinde resmi olarak yayımlar
(2) Bu resmi yayında aşağıdakiler bulunmalıdır:
a.) mahkemenin adı ve dava referans numarası,
b.) yerel yönetimin adı ve kayıtlı merkezi,
c.) borç tasfiye prosedürünün başlangıcı,
d.) borç tasfiye prosedürünün başlangıç tarihinin kararnamenin Şirket Gazetesi’nde yayımlanma
tarihiyle çakıştığı bilgisi,
e.) yerel yönetime veya yerel yönetimin bütçe organına karşı, borç tasfiyesinin başlamasını emreden
kararnamenin resmen ilan edilmesinden itibaren 60 gün içinde ödeme yapılması için, alacaklılara
tutarı bilinen, bilinmeyen veya değişken olan ödenmemiş alacaklarını (vadesi gelmiş veya geçmiş olan
alacaklar) Kayyıma bildirmeleri gerektiğine dair bir bildirim,
f.) 11. Kısmın 4/b Altkısmına dahil edilen kanun sonuçlarına yönelik bir uyarı,
g.) Kayyımın adı, adresi veya kayıtlı merkezi,
h.) önemli olan diğer durumlar.
(3) Belediye başkanı, alacaklılara yönelik bildirimin, kararnamenin Şirket Gazetesi’nde resmen ilan
edilmesinden itibaren 15 gün içinde en az iki ulusal gazetede de yayımlanmasını sağlar. Bu bildirim,
yerel olarak alışıldık biçimde de duyurulur. Alacaklıların alacak kaydına yönelik son tarih Altkısım
2/e’nin hükümleri uyarınca bildirimde açık biçimde belirtilir. Yayımlanıp yayımlanmadığı üç gün
içinde mahkemede doğrulanacaktır.
(4) Belediye başkanı (onun yokluğunda, Kayyım) aşağıdaki kişileri, kararnamenin Şirket
Gazetesi’nde resmen ilan edilmesinden itibaren 8 gün içinde borç tasfiyesinin başladığı konusunda
bilgilendirir:
a.) il/Budapeşte kamu idare dairesi başkanı;
b.) il bölgesel maliye ve ekonomi bilgi hizmeti direktörü veya Budapeşte’de Budapeşte Devlet
Maliye ve Ekonomik Bilgi Servisi direktörü (bundan sonra TÁKISZ olarak anılacaktır)
c.) yerel yönetimin belediye başkanlığının bütçe muhasebe hesabının bulunduğu mali
kurumun yanı sıra yerel yönetimin bütçe organlarının banka hesapları ve muhasebe
hesaplarının bulunduğu mali kurumlar;
d.) ilgili vergi ve gümrük makamları, kamu harç ve borçlarına ilişkin daireler ve emeklilik
sigortası idari kuruluşları ile sağlık sigortası özerklikleri
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e.)31 borç tasfiye prosedürü yerel yönetimin sağlık kurumunun borç ödeyemezliği nedeniyle
başlatılmışsa 16. Kısmın 1. Altkısmında tanımlanan komitede temsilcilerinin atanmasına
ilişkin olan Ulusal Sağlık Sigortası Fonu ve sağlık kurumu başkanı.
(5) Borç tasfiyesinin başladığı tarihten sonra bankacı yerel yönetimin veya yerel yönetimin bütçe
organının hesabını yalnızca yerel yönetim Kayyımının onayladığı talimat üzerine mali kurum
faaliyetlerinden kaynaklanan borçlarla borçlandırabilir ve harcamalar ile havaleler, Kayyım tarafından
onaylandığı takdirde yalnızca havale ve ödeme emri karşılığında yapılabilir.

Borç tasfiyesinin başlangıç tarihine yönelik sonuçlar
Kısım 11: (1) Borç tasfiye tarihinin başlangıcından sonra yerel yönetime yönelik talepler yalnızca
bu Yasa’da öngörülen şekillerde borç tasfiye prosedürüne göre uygulanabilir. Borç tasfiye başlangıç
tarihinde, vadesi geçmemiş alacağı olan alacaklılar tarafından bildirilen yerel yönetim ve yerel
yönetimin bütçe organının maddi borçlarının vadesi geçmiş olacaktır.
(2) Borç tasfiyesinin başlangıç tarihinden sonra, bildirilen ve kabul edilen borçlara ilişkin (itiraz
edilen veya itiraz edilmeyen) akdi faiz veya temerrüt faizi (ücret, ceza) yalnızca 30. Kısmın 1/b
Altkısmı uyarınca varlıkların bölünmesine yönelik öneri hazırlanana kadar uygulanabilirdir.
(3) Bir mahsup antlaşmasına yalnızca borç tasfiyesinden önce oluşturulmuş olan alacaklar dahil
edilebilir. Yerel yönetime yönelik alacaklar yalnızca alacaklı tarafından Kayyıma 10. Kısmın 2/e
Altkısmında öngörülen son tarihten önce bildirilmiş olması kaydıyla geçerlidir.
(4) Alacaklıların alacak beyanına yönelik 60 günlük bildirim süresine uyulmadığı takdirde
(Altkısım 2/e, Kısım 10),
a.) gerekçelendirme başvurusu yapılmaz;
b.) alacaklılar ödenmemiş alacaklarını (vadesi geçmiş veya vadesi gelmiş alacaklar) yalnızca
temyiz edilemeyen borç tasfiye prosedürü sonucunun üzerinden iki yıl geçtiğinde tahsilat
emri, haciz veya borç tasfiye prosedürünün başlatılması yoluyla işleme koyabilirler.
(5) Borç tasfiyesinin başladığı tarihi izleyen döneme yönelik Altkısım 4/b’de tanımlanan
alacaklar için temerrüt faizi yürütülemez. Bu tür alacakların sınırlandırılması Medeni
Kanun’un 326. Kısmının 2. Altkısmı hükümlerine göre düzenlenir.
Kısım 12: (1) Borç tasfiye prosedürü yerel yönetime veya yerel yönetimin bütçe organına karşı
maddi alacakları işleme koymaya başladığında devam eden uygulama prosedürleri, yürütmeyi
uygulayan mahkeme tarafından durdurulur ve mahkeme, yerel yönetime haczedilmiş varlıkları
ve toplanmış ancak ödenmemiş tutarları geri ödeyip aynı anda Kayyımı bu konuda
bilgilendirir. Yerel yönetimin taşınmaz malları üzerindeki yürütme hakkı, borç tasfiye
prosedürünün başladığı tarihte sona erer. Gerekli tapu sicili prosedürü belediye başkanı
tarafından başlatılır.
(2) Borç tasfiyesinin başladığı tarihte, yerel yönetimin gayrimenkulleri ve diğer varlıkları
üzerindeki ipotekler ve ayrıca sözleşmelerde öngörülen takyidat ve devrin yasaklanmasının
yanı sıra itfa hakkı ile satın alma seçeneği sona erer. Gereken tapu sicil prosedürü belediye
başkanı tarafından başlatılır. İpotek hakkı veya rehnin sona ermesi ipotek veya rehin ile
güvence altına alınan alacağın öncelik sırasını etkilemez (Altkısım 1/b, Kısım 31).
(3) Borç tasfiyesi başlamadan önce yerel yönetime karşı başlatılan çekişmeli olmayan ve
dava konusu işlemler aslen sorumlu mahkemeler tarafından sürdürülecektir.

1997 tarihli ve CXLVI sayılı Yasa’nın 61. Kısmının 2. Altkısmında değişiklik yapılmıştır. Yürürlük tarihi: 1
Aralık 1998.
31
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(4) Borç tasfiyesinin başlangıç tarihinden önce alacağı işleme koymak için başlatılan
prosedürler alacaklının 10 Kısmın 2/e Altkısmında belirtilen görevleri yerine getirme
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Kısım 13:

(1) Borç tasfiyesinin başlangıç tarihinden itibaren yerel yönetim aşağıdakileri yapamaz:

a.) ek maddi yükümlülükler doğuracak kararlar vermek,
b.) işletme açmak,
c.) tam karşılıklı sözleşmelerde işletme sahipliği kazanmak
d.)32 31. Kısmın 1/a Altkısmında tanımlanan borçlar ve bu Yasa’nın 11. Kısmının 1.
Altkısmında ve 18. Kısmının 2-3 Altkısımları uyarınca kriz bütçesi ve kriz planına dahil
edilen yükümlülükler dışında, daha önceden üstlendiği mali yükümlülükleri yerine getirmek.
(2) Belediye başkanı, borç tasfiyesinin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde Kayyıma
aşağıdakileri teslim eder:
a.) finansman raporu ve zorunlu veya isteğe bağlı olarak üstlenilen yerel yönetim görevlerinin
ve mevcut zorunlu veya isteğe bağlı olarak üstlenilmiş olan yerel yönetim güçlerinin yerel
olarak kabul edilme şekilleri;
b.) borç tasfiyesinin başlangıç tarihinden bir gün önce hazırlanan yerel yönetim varlıklarının
envanteri ve bu varlıklara ilişkin yıllık rapor, yeterli gerekçelendirmeyle ayrı ayrı şunları
içeren: kayıtlı varlıklar, kanunun gerekli kıldığı görev ve yetkileri yerine getirmek ve
uygulamak için gereken varlıklar ve alacaklıların alacağını karşılamak için kullanılabilecek
varlıklar,
c.) taslak kriz bütçesi yönetmeliği,
d.) mahkeme ve devlet makamlarında devam eden işlemlerin ayrıntılı bir özeti ve devam eden
icra takiplerinin ayrıntılı bir özeti,
e.) Herhangi bir zamanda yapılmış olan, varlıklara ilişkin yükümlülük doğuran beyanlarla
birlikte borç tasfiye prosedürünün başlangıç tarihinden önceki bir yıl içinde yapılan yerel
yönetim varlıklarına ilişkin sözleşmeler,
f.) yerel yönetim katılımıyla çalışan işletme organizasyonlarına ilişkin ayrıntılı bilgi,
g.) yerel yönetim kurumlarının mali durumu, borçları ve alacak hesaplarına ilişkin ayrıntılı
bilgi,
h.) Kayyımın sorumluluklarını yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu diğer belgeler.

Kayyımın sorumlulukları ve resmi görev alanı
Kısım 14: (1) Kayyım, borç tasfiyesinin başlangıç tarihinden itibaren yerel yönetimin mali idaresini
ve zorunlu görevlerini yerine getirmesini ve zorunlu güçlerini uygulamasını izler. Kayyımın bütçe
hakkında olup temsilci organ toplantılarına sunulan önergelere ilişkin yorumları, önergelere
eklenecektir.
(2) Kayyım,
a.) yerel yönetimin mali idaresini inceler ve borç tasfiye prosedürünün başlangıcının altında
yatan nedenleri ortaya koyar;
b.) yerel yönetimin varlıklarına ait olan tüm belgeleri denetleyebilir;
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c.) danışman sıfatıyla, yerel yönetim varlıklarının üstünde etkili olan, yerel yönetim ve
komitelerin halka açık ve kapalı oturumlarına katılır;
d.) temsil organı veya komite tarafından birincil gündem maddesi olarak görüşülecek olan,
borç tasfiyesine ilişkin önergeler sunabilir;
e.) yerel yönetimin vadesi dolmuş alacaklarının tahsilatını başlatabilir;
f.) alacaklıları, talepleri halinde yerel yönetimin varlıkları ve borç tasfiye prosedürü hakkında
bilgilendirir;
g.) Temsil organı bu Yasa ile öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmezse il/Budapeşte
kamu idare dairesi başkanını bilgilendirir;
h.) Sözleşme veya beyanın konusu yerel yönetimin ivazsız devri veya yerel yönetimin
varlıklarını kapsayan bir iflasta ivazsız uzlaşma ya da külfetli bir sözleşme teşkil eden bir
işlemse Kayyım, borç tasfiyesinin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün içinde, genel yargı
yetkisine sahip mahkemede yerel yönetim adına bir dava açarak borç tasfiyesinin başlangıç
tarihinden önceki bir yıl içinde yerel yönetim veya yerel yönetimin bütçe organı tarafından
yapılan sözleşme ve yasal beyanlara itiraz edebilir. İtiraz son tarihinin hesaplanması Medeni
Kanun’un 236. Kısmının 3. Altkısmının hükümlerine göre yapılır.
(3) Mağdur taraf, Kayyım tarafından hukuk kurallarını ihlal eden bir tedbirin alınmasına veya
Kayyımın davayı gören mahkemedeki yasal yükümlülüğünü yerine getirmemesine karşı, bu konuyu
öğrenmesinden itibaren 8 gün içinde itirazda bulunabilir. Yasal yükümlülüğünü yerine getirmeme hali
veya tedbirin üstünden 30 günden uzun süre geçmişse itirazda bulunulamaz.
(4) Mahkeme, itirazdan dolayı tedbirin durdurulmasını emredebilir. Mahkeme, itirazı haklı
bulursa Kayyım tarafından alınan tedbiri iptal etme veya düzeltme aşamasına geçebilir ya da
Kayyımın uygun önlemleri almasını isteyebilir; itirazı haklı bulmazsa reddeder.
(5) Kayyım, bu Yasa ile öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmez veya itirazı sürdüren temyiz
edilemeyen mahkeme kararını yerine getirmezse, mahkeme re’sen veya talep üzerine Kayyımdan bu
görevi alabilir ve Kayyımın ilgili masrafları karşılamasını isteyebilir veya Kayyımın ücretini
azaltabilir.
Kısım 15: (1) Kayyım, 10. Kısmın 2/3 Altkısmında öngörülen son tarihe kadar bildirimde bulunan
alacaklıları kaydeder, alacaklarını inceler ve alacaklıları, alacaklarının ve alacak
gerekçelendirmelerinin Kayyım tarafından kabul edilip edilmediği konusunda alacak kaydına ilişkin
son tarihten itibaren 15 gün içinde bilgilendirir.
(2) Kayyım, alacaklarının henüz mahkeme tarafından bir mahkeme kararıyla (bir makamın kararı)
karara bağlanmamış alacağına itiraz ederse alacaklı, reddin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 15
gün içinde işlemleri başlatarak genel yargı yetkisine sahip mahkemede alacağını işleme koyabilir.
Alacaklı, alacak beyanında (ödeme emri) bulunurken aynı anda alacaklıyı da bu konuda bilgilendirir.
Devam eden adli işlemlerin olması durumunda ve dava açılmasıyla aynı anda alacaklı, bunların
doğrulanması amaçlı belgeyi/belgeleri de ekler.
(3) Altkısım (2)’de belirtilen son tarih geçmişse gerekçelendirme başvurusu yapılamaz ve alacaklı
devam eden borç tasfiye prosedürü sırasında alacağını işleme koyamaz.
Kısım 16: (1)33 Borç tasfiyesinin başlangıç tarihinden itibaren 8 gün içinde, üyeleri belediye
başkanı, noter, mali komite başkanı (mali komite olmadığında, bir yerel yönetim temsilcisi) ve yerel
yönetim temsilcisinden oluşan bir borç tasfiye komitesi oluşturulur. Kayyım, komite başkanı olarak
görev yapar. Borç tasfiye komitesinin yerel yönetim temsilci üyesi/üyeleri temsil organı tarafından salt
çoğunluk oyuyla seçilir. Temsilcilerden hiçbiri komite üyeliği görevini üstlenmezse komite, yerel
yönetim temsilcisi olmadan kurulur. Borç tasfiye prosedürü yerel yönetime ait bir sağlık kurumunun
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borç ödeyemezliği nedeniyle başlatılmışsa, Ulusal Sağlık Sigorta Fonu ile sağlık kurumu temsilcileri
de komite üyesi olur.
(2) Kayyım ve üyelerin yarısı hazır bulunduğunda komite yeter sayıya sahip olur. Komite
kararları oy çoğunluğuyla alınır ve çoğunluk sağlanamadığında Kayyımın oyu belirleyici olur.
Kayyım, temsil organından komite kararlarını incelemesini isteyebilir.
(3) Belediye Yasası’nın 10. Kısmında öngörülen konular haricinde – yalnızca temsil organının
yetki alanına giren konular – zorunlu yerel yönetim sorumluluklarının yerine getirilmesi ve zorunlu
yerel yönetim yetkilerinin kullanılmasına ilişkin tüm mali konulara borç tasfiye komitesi karar verir.
Kısım 17 (1) Temsil organı, bu Yasa’da öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmek için il başkanı
veya Budapeşte kamu idare dairesinin bildiriminden itibaren 30 gün içinde toplanmazsa temsil
organının feshi başlatılabilir.
(2) Temsil organı işlevsiz hale gelmişse veya feshi başlatılmışsa (Yerel Yönetim Yasası’nın 93.
Kısmının 2. Altkısmı), yerel yönetimin yürüttüğü borç tasfiye prosedürü için derhal bu Yasa’nın IV.
Bölümünün hükümleri uygulanır.
Kısım 18: (1) Noter, baş noter (bundan sonra genel olarak noter olarak anılacaktır) borç tasfiye
prosedürünün başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde taslak kriz bütçesi yönetmeliğini hazırlar.
(2) Altkısım (3)’te belirtilen koşullara ilişkin olarak kriz bütçesi temel konut hizmetlerinin
işletme masraflarını ve bu Yasa’nın Ek’inde listelenen makam görevlerini kapsar.
(3) Topluluğun alanında belirli bir türde yalnızca bir kurumu işletmesi dışında, toplam kapasite
kullanımının %50’nin altında olduğu ve kamu hizmetlerinin birim masrafının son günün ulusal
ortalama birim masrafını %30 aşması halinde yerel yönetim kriz bütçesinde sağlık kurumları, sosyal
kurumlar ve eğitim kurumlarını finanse edemez.
Kısım 19: (1) Borç tasfiye komitesi, Kayyıma teslim edilmesinden itibaren 8 gün içinde taslak kriz
bütçesi yönetmeliğini görüşür. Komite’nin onayından sonra belediye başkanı taslak kriz bütçesi
yönetmeliğini temsilcilere yollar ve aynı anda 8 gün içinde toplanması gereken bir temsil organı
toplantısı yapar.
(2) Temsil organı kriz bütçesini onaylarsa, alacaklılarla anlaşmaya varılana veya varlıklar
mahkeme tarafından bölünene kadar yerel yönetimin mali idaresi kriz bütçesine dayanır. Borç tasfiye
prosedürü kriz bütçesinin içinde bulunduğu mali yılda bitmezse bir sonraki mali yıl için yeni bir kriz
bütçesi hazırlanacaktır.
(3) Borç tasfiye prosedürünün başlangıç tarihi ile kriz bütçesi yönetmeliğinin onaylanması
arasında kalan sürede görevler yerel yönetimin eski yönetmeliklerine göre yerine getirilirken aynı
zamanda 13. Kısmın 1. Altkısmının hükümlerine uyulacaktır. Geri ödenmemiş ve bu dönemde temel
konut hizmetlerinin devam eden hükümleri ve idari görevlerinin yerine getirilmesi nedeniyle ortaya
çıkmış olan borçlar kriz bütçesine masraf olarak girilecektir.
(4) Temsil organı kriz bütçesi yönetmeliğini borç tasfiyesinin başlangıç tarihinden itibaren 60 gün
içinde onaylamazsa, bu durumu, bu Yasa’nın IV. Bölümünün hükümleri uyarınca borç tasfiye
prosedürünün sürdürülmesini emredecek olan mahkemeye bildirme sorumluluğu Kayyıma aittir.

Bölüm III
İflasta uzlaşmanın müzakere edilmesi
Kısım 20 (1) Temsil organı kriz bütçesi yönetmeliğini onaylamışsa borç tasfiye komitesi bir
yeniden yapılandırma programı ve taslakları ile iflas uzlaşmasına yönelik bir anlaşma hazırlar.
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(2) Yerel yönetimin mali durumun ayrıntılı bir tanımına ek olarak yapılandırma programı, borç
tasfiyesine dahil edilebilecek varlıkların kullanımına yönelik önerileri ve tedbir gelirlerinin yerel
yönetime sağladığı getiri seviyesini de belirten, borç tasfiye çabasının (örn. kredi alma yoluyla)
hızlandırılması için çeşitli tedbirlerin alınmasına yönelik önerileri içerir.
(3) Uzlaşma önerisinde, borç tasfiye komitesi yerel yönetim alacaklılarını alacaklıların alacak
tutarına, alacakların gerçek vade tarihine veya diğer kategorilere göre gruplar ve komite yeterli
gerekçelendirmeyle farklı gruplar için farklı uzlaşma türleri öneri edebilir.
(4) İflas uzlaşması hazırlanırken, itiraz edilen alacağı bulunan alacaklılar – alacağın işleme
konulmasına yönelik adli işlemlerin devam etmesi halinde – alacaklı tarafından bildirilen alacak
uyarınca borç tasfiye komitesi tarafından dikkate alınır.
Kısım 21:
Kayyım, yeniden yapılandırma programı ve uzlaşma önerisi hazırlandıktan sonra
bunları, en fazla sekiz gün öncesinden haber verilerek belediye başkanı tarafından toplanan temsil
organına sunar. Temsil organı, nitelikli çoğunluk ve isimle oylama ile kararı bir kapalı oturumdan
geçirir. Temsil organı yeniden yapılandırma programını ve uzlaşma önerisini reddederse borç tasfiye
komitesi bunu gözden geçirir.
Kısım 22 (1) Borç tasfiye komitesi yeniden yapılandırma programını veya uzlaşma önerisini
hazırlamazsa veya bunlar borç tasfiye prosedürünün başlangıç tarihinden itibaren 150 gün içinde
temsil organı tarafından onaylanmazsa, Kayyım bu durumu alacaklılara bildirir.
(2) Alacaklılar, alacaklı bildirimini aldıktan sonra 30 gün içinde yerel yönetim borçlarının
tasfiyesine ilişkin alacaklı uzlaşma planı/uzlaşma planları hazırlayabilir. Bu niyetleri alacaklılar
tarafından Kayyıma bildirimden itibaren 8 gün içinde iletilir.
(3) Alacaklıların talebi üzerine Kayyım uzlaşma planının hazırlanması için gereken tüm bilgileri
ve verileri sunar.
(4) Alacaklılar uzlaşma planını, borç tasfiye komitesinin gözlemlerini ekleyerek 21. Kısımda
öngörülen bir prosedür yoluyla temsil organına teslim eder. Temsil organı planı o andan itibaren
onaylarsa, bu plan uzlaşma önerisi olarak kabul edilir.
(5) Alacaklılar Altkısım (1)’de öngörülen son tarihe kadar Kayyımı uzlaşma planı hazırlama
niyetleri konusunda bilgilendirmezse Kayyım mahkemeye herhangi bir uzlaşma önerisinin
yapılmadığını bildirir.
Kısım 23 (1) Kayyım, temsil organı tarafından onaylanan yeniden yapılandırma programı ve
uzlaşma önerisini tüm alacaklılara gönderir; aynı zamanda Kayyım da uzlaşmayı müzakere etmek için
onları bir konferansa davet eder. Kayyım, ekleriyle birlikte davetiyeyi toplantıdan en az 8 gün önce
alacaklılara iletir. Alacaklı sayısına bağlı olarak alacaklılar iflas uzlaşmasını müzakere etmek için ayrı
gruplar halinde davet edilebilir.
(2) Uzlaşma müzakerelerindeki işlemler tutanağa kaydedilir. Alacaklılar uzlaşma konferansına
şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Temsilciler, talep edilmese bile katılım yetkilerini
doğrulamalıdır. Şahsen katılmayan alacaklılar da iflasta uzlaşmaya onay verebilirler. Tutanakta da
iflas uzlaşması mevcutsa, tutanak, iki şahide ek olarak 25. Kısmın 1. Altkısmında listelenen kişiler
tarafından da imzalanır.
(3) Alacaklıların toplam alacağı bildirilen ve itiraz edilmemiş tüm alacaklıların toplam
alacağının en az üçte ikisi olması koşuluyla borç tasfiye prosedürünün başladığı tarihte mevcut
alacakları olan alacaklıların yarısından fazlası onay vermeye başlarsa iflasta uzlaşma sağlanabilir.
Alacaklılar uzlaşma önerisinde gruplara ayrılmışsa bir gruptaki alacaklıların en az yarısı iflas
uzlaşmasına onay vermelidir.
(4) Altkısım (3) uyarınca yapılan iflas uzlaşması buna onay vermeyenler veya konferans
usulüne uygun biçimde konferans tebliğ edilmesine rağmen konferansa katılmamış olanlar için de
geçerlidir. İflastaki uzlaşmada bu alacaklılar için, iflasta uzlaşmaya onay vermiş olan alacaklılardan
farklı koşullar öngörülemez. Yerel yönetim alacaklıları halihazırda, uzlaşma önerisinde bulunan
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gruplara ayırmışsa bir gruba yönelik uzlaşma ile ortaya konan koşullar grup içinde değişkenlik
gösteremez.
(5) Belirli bir grup için sağlanan tasfiye seviyesine göre ayarlanan ve uzlaşma sağlanırken
itirazda bulunan alacaklıların alacağı tutarlar ayrı ayrı ele alınacaktır. Bu alacaklılar iflas uzlaşmasının
yapılmasına katılmayabilirler ve alacakları Altkısım (3)’e göre tanımlanan hesaplamalarda göz önünde
bulundurulmaz; bununla birlikte, alacaklarının karara bağlanmasına bağlı olarak iflastaki zorunlu
uzlaşma bu tür alacaklıları da etkileyecektir.
(6) İtiraz edilen alacakları olan bir alacaklının hak sahibi olduğu varlık payının gelirleri
Altkısım (5) uyarınca hukuki uyuşmazlık temyiz edilemeyen bir sonuca varana kadar ayrı ayrı ele
alınacak ve temyiz edilemeyen bir adli kararla alacak onandığında varlık payıyla birlikte
düzenlenecektir. Varlık payının yönetiminden kaynaklanan masraflar varlık payından karşılanacaktır.
Varlıklar düzenlenirken, alacaklıya varlıklarla ilgili masraf ve gelirlerin hesabı sunulur. Alacaklının
alacağı haklı bulunmazsa, ayrı ayrı ele alınan varlık payı, alacaklarının toplam tutarına kadar diğer
alacaklılar arasında alacaklarına orantılı olarak paylaştırılır. Belirli bir tarihte görevli olan noter,
varlıkların paylaştırılmasından sorumludur.
Kısım 24:

İflasta uzlaşma yazıya dökülecektir ve özellikle aşağıdakileri içermelidir:

(a) alacaklılar tarafından onaylanan uzlaşma önerisi ve bunu uygulama ve izleme şekilleri;
(b) alacaklıları tatmin etme şekilleri;
(c) son tarihlerde yapılacak olası değişiklikler, alacakların iptali veya diğer alacaklıların
alacaklarının üstlenilmesi ve yerel yönetimin ödeme gücünün geri getirilmesi veya korunması için
yerel yönetim ve alacaklılar tarafından gerekli görülen her şey;
(d) yerel yönetim ve uzlaşmaya onay veren alacaklıların oybirliğiyle irade tasarrufu.
Kısım 25 (1) İflas uzlaşması belediye başkanı, noter, alacaklılar veya onların yasal temsilcileri ya
da vekilleri tarafından imzalanır ve Kayyım tarafından onaylanır.
(2) Kayyım, iflas uzlaşmasını içeren ve Kayyımın aşağıdakileri ekleyeceği belgeyi 3 gün içinde
mahkemeye sunar:
a.) uzlaşma önerisi,
b.) programın yeniden yapılandırılması,
c.) iflas prosedürü sırasında kaydedilen tutanak ve
d.) iflastaki uzlaşmanın 23. Kısmın 3. Altkısmında öngörülen koşulları yerine getirdiğini
gösteren bir rapor.
e.) itiraz edilen alacaklıların alacakları ve bu alacakların 23. Kısmın 5-6 Altkısımları uyarınca
yerine getirilmesinin sağlandığını gösteren ilgili belgeler.
(3) İflastaki uzlaşma bu Yasa’nın hükümlerine uygunsa mahkeme borç tasfiye prosedürünün
sonuçlandırılmasına karar verir ve mahkeme emrinin Şirket Gazetesi’nde yayımlanmasını emreder.
Aksi takdirde, IV. Bölümün 29. Kısmı uyarınca prosedürün sürdürülmesini emreder. Prosedürün
sonuçlandırılmasına ilişkin emre itiraz edilemez.
(4) Mahkeme, borç tasfiye prosedürünün sonuçlandırılmasıyla aynı anda Kayyımı özel
emrinden çıkarır ve 33. Kısım uyarınca Kayyımın ücretini belirler.
(5) Borç tasfiyesinin başlangıç tarihinden itibaren 210 gün içinde iflasta uzlaşma
sağlanamaması durumunda Kayyım bu durumu 3 gün içinde mahkemeye bildirir.
Kısım 26 Yerel yönetim ve alacaklılar, iflasta uzlaşmanın yürütülmesini denetlemesi için Kayyımı
görevlendirmek istedikleri konusunda anlaşmaya varabilirler. Bu durumda, prosedürü sonuçlandıran
mahkeme emrinden sonraki döneme yönelik Kayyımın sorumlulukları ve resmi görev alanı da
belirlenecek ve denetim için Kayyımın alacağı ücrete ilişkin bir anlaşma yapılacaktır.
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Kısım 27 Yerel yönetim, iflas uzlaşmasında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmezse alacaklı
alacağının henüz ödenmemiş bölümünün ödenmesini talep edebileceği yeni bir borç tasfiye prosedürü
başlatabilir.
Kısım 28 Başvurunun söz konusu son tarihten önce yapılması koşuluyla mahkeme, 22. Kısmın 1.
Altkısmı ve 25. Kısmın 5. Altkısmında belirtilen son tarihleri Kayyımın ve temsil organının veya
alacaklılarının çoğunluğunun gerekçelendirilmiş talebi üzerine (alacakların bütünü açısından
hesaplanır) 30 gün uzatabilir.
Bu emre itiraz edilemez.

Bölüm IV
Varlıkların mahkeme tarafından bölünmesi
Kısım 29
(1) 17. Kısmın 2. Altkısmı, 19. Kısmın 4. Altkısmı, 22. Kısmın 5. Altkısmı, 25. Kısmın
3. Altkısmı ve 25. Kısmın 5. Altkısmında belirtilen durumlarda mahkeme borç tasfiye prosedürünün
mahkemenin varlık bölme kurallarına göre sürdürülmesine karar verebilir. Bu emre itiraz edilemez.
(2) Varlıklar mahkeme tarafından bölünene kadar yerel yönetimin yükümlülükleri kriz bütçesi
yönetmeliği uyarınca yerine getirilir. Kriz bütçesi yönetmeliği mevcut değilse Kayyım, Altkısım
(1)’de tanımlanan emri aldıktan sonra 8 gün içinde ve borç tasfiye komitesine danıştıktan sonra 18.
Kısmın 2-3. Altkısımlarında belirtilen ilkelerle birlikte bir operasyonel kriz planı geliştirir.
Operasyonel kriz planı Kayyım tarafından bilgileri için mahkemeye ve temsil organına gönderilir.
Yerel yönetim, borç tasfiye prosedürü sonuçlanana kadar kriz planına göre hareket eder.
(3) Kayyım
a.) yerel yönetimin kanunun gerektirdiği görevlerini yerine getirme ve yetkilerini uygulama
şekillerini belirler;
b.) hangi yerel yönetim varlıklarının ve merkezi bütçeden merkezi olarak tahsis edilen ne tür
desteğin a). başlığı altında tanımlanan görevleri yerine getirmek için gerekli olduğunu belirler,
c.) borç tasfiye prosedürüne dahil olabilecek varlık yelpazesini belirler (Altkısım 2/e).
(4) Kayyım, Altkısım (1)’de tanımlanan emrin sunulmasından itibaren 30 gün içinde Altkısım
(3)’e neyin dahil olduğuna ilişkin, yeterli gerekçelendirmeye sahip raporunu mahkemeye sunar ve aynı
zamanda yerel yönetime ve tüm Kayyımlara da gönderir.
(5) Yerel yönetim ve alacaklılar raporu aldıktan sonra 15 gün içinde mahkemede Kayyımın
raporuna ilişkin gözlemler yapabilir. Mahkeme gözlemleri Kayyıma yollar ve Kayyıma cevap vermesi
için 8 günlük süre verir. Aynı zamanda mahkeme, Kayyımı, gözlemleri yapanları ve gözlemler yerel
yönetim tarafından yapılmamışsa yerel yönetimi de çağırdığı acil öncelikli bir kişisel duruşma için
tarih belirler. Kayyım, alınan gözlemlere bağlı olarak raporlarında değişiklik yapabilir,
(6) Kayyımın raporu ve yerel yönetim ve gözlemleri sunanlar tarafından yapılan yorumlara
bağlı olarak mahkeme Kayyımın raporunu bir emirle onaylar veya Kayyımdan yeni bir rapor
yazmasını ister.
(7) Yerel yönetim ve/veya gözlem sunan Kayyımlar Altkısım (6)’da tanımlanan emre itiraz
edebilir. İtiraz, yorumları için Kayyıma ve Kayyımın yanı sıra yalnızca itiraz hakkı olanlara
gönderilecektir.
Kısım 30 (1) 29. Kısmın (6). Altkısmında tanımlanan onay emri yürürlüğe girdikten sonra Kayyım
aşağıdakileri yerine getirir:
a.) 30 gün içinde alacaklıların alacaklarını 31. Kısımda öngörülen öncelik sırasına göre
önceliklendirir ve alacaklıları bu konuda bilgilendirir,
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b.) 60 gün içinde yerel yönetimin, borç tasfiye prosedürüne dahil olabilecek varlıklarının
mümkün olan en yüksek piyasa fiyatından satışını yapmaya çalışır. Alacaklılar varlıkların
satışı sırasında ilk ret hakkına sahiptir. 60 günlük süre, 28. Kısmın hükümleri uyarınca bir
seferliğine uzatılabilir. Son tarihin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde Kayyım borç
tasfiye prosedürü için mevcut varlıkların alacaklılar arasında bölünmesini öneri eder.
Alacaklıların alacaklarının ödenmesi nakdi olarak veya satılmamış varlıkların alacaklılara
devri şeklinde gerçekleştirilebilir. İkinci durumda, alacakların ödeme önceliğine ve
alacaklıların alacak oranına karşılık gelecek şekilde alacaklıların yerel yönetim varlıklarını
hangi oranda paylaşacağı belirlenecektir.
(2) Satılmamış varlıkların alacaklılar arasında bölünmesi yoluyla varlıkların edinilmesi harç
veya katma değer vergisine tabi değildir.
(3) Devlet mülkiyetindeki bazı varlıkların yerel yönetimin mülkiyetine geçirilmesine ilişkin
1991 tarihli ve XXXIII sayılı Yasa’nın hükümleri tarihi anıt ve binaların ve doğal koruma alanlarının
devri ile bunların yönetim hakkının devri için uygulanabilirdir.
(4) Varlık bölme önerisi sunulduğunda, alacaklıların itiraz edilen alacakları, Kayyım
alacaklılar tarafından talep edilen tutarın tamamını onaylamış gibi dikkate alınacak ve itiraz edilen bir
alacağı olan alacaklının varlık payı (mütekabil şekilde hesaplanmış), temyiz edilemeyen bir kararla
hukuki uyuşmazlık sonuçlandırılana kadar ayrı olarak ele alınacaktır. İtiraz edilemeyen kararda
alacaklının alacağının doğru olmadığı belirtilirse ayrı olarak ele alınan varlık payı, alacakları oranında
ve tüm alacakları ödenene kadar 31. Kısımda belirtilen öncelik sırasına göre diğer alacaklılar arasında
paylaştırılacaktır. Bu varlıkların paylaştırılmasından görevde olan noter sorumludur.
(5) İtiraz edilen alacakları olan bir alacaklının hak sahibi olduğu varlık payının gelirleri
Altkısım (4) uyarınca hukuki uyuşmazlık temyiz edilemeyen bir sonuca varana kadar ayrı ayrı ele
alınacak ve temyiz edilemeyen bir adli kararla alacak onandığında varlık payıyla birlikte
düzenlenecektir. Varlık payının yönetiminden kaynaklanan masraflar varlık payından karşılanacaktır.
Varlıklar düzenlenirken, alacaklıya varlıklarla ilgili masraf ve gelirlerin hesabı sunulur.
Kısım 31
(1) (Borç tasfiye prosedürüne dahil olabilecek varlıklar alacaklılar arasında aşağıdaki
şekilde paylaştırılmalıdır (borç tasfiye öncelik sırası):
a.) memuriyet veya kamu çalışanı statüsünün sona ermesine yönelik kıdem tazminatı dahil
düzenli gelirler;
b.) teminatı borç tasfiye prosedürünün başlangıç tarihinden en az 6 ay önce öngörülmüş
olması koşuluyla, taahhüt, ipotek veya teminat ücretinin değerine kadar rehin, ipotek veya
teminat ücretiyle güvence altına alınan alacaklar. Bu kısıtlama, daha önceki bir borç tasfiye
prosedürü sırasında yapılan bir iflas uzlaşmasına ilişkin olarak sağlanan bir kredi teminatı için
geçerli değildir. Taahhüt veya varlık birden fazla rehin veya ipotek altındaysa borç tasfiye
öncelik sırası Medeni Kanun’un 251. Kısmının 3. Altkısmının hükümlerine göre belirlenir.
c.) devletin daha önceki bir borç tasfiye prosedürü sırasında yapılan bir iflas uzlaşması için
sağlanan faiz ödeme desteğinden doğan alacakları ve geri ödenebilir hedeflenmiş destek ve
diğer geri ödenebilir merkezi bütçe destek tutarları;
d.) sosyal güvenlik borçları, vergiler ve vergi gibi tahsil edilebilen kamu borçları;
e.) diğer alacaklar;
f.) 11. Kısmın 2. Altkısmında tanımlanan faiz alacakları ve ayrıca d.) altbaşlığı altında
listelenen ve borç tasfiye prosedürü sırasında alınan alacaklara ilişkin gecikme cezaları ve
ücretleri;
(2) Daha düşük öncelikli gruptaki alacaklıların alacakları daha yüksek öncelikli gruptaki
alacaklıların alacakları tamamen ödendikten sonra ödenir.
(3) Altkısım (1)’de aynı başlık altında gruplanan alacaklıların alacaklarının ödenmesi için
mevcut olan tutar alacaklarıyla orantılı olarak alacaklılar arasında paylaştırılır; ancak 1. Altkısımdaki
d.) alt başlığı altındaki sosyal güvenlik borçları tamamen ödenmelidir ve daha sonra kalan
alacaklıların aynı alt başlık altındaki alacakları alacaklarıyla orantılı olarak ödenir.
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Kısım 32
(1) Kayyım, borç tasfiye prosedürüne dahil edilecek varlıkların geçtiği süreçlere ilişkin
raporu ve 30. Kısmın 1/b Altkısmında belirtilen varlık bölme önerisini mahkemeye sunar ve bu
belgeleri aynı zamanda alacaklılara ve bunun yanı sıra bunları temsil organına sunacak olan belediye
başkanına da gönderir.
(2) Yerel yönetim ve alacaklılar raporu ve varlık bölme önerisini aldıktan sonra 15 gün içinde
bunlara itiraz edebilir veya alacaklılar ilgili belgelere ilişkin alacaklarından feragat edebilir.
(3) Mahkeme, itirazda bulunanlar ile Kayyım ve belediye başkanını dinledikten sonra varlık
bölme önerisi hakkında karar verir.
(4) Mahkeme, varlık bölme önerisini onayladığında Kayyımdan varlık bölmeyi
gerçekleştirmesini ister. Kayyım, varlık bölünmesinin tamamlandığını gecikmeksizin mahkemeye
bildirmelidir. Bunun üzerine mahkeme borç tasfiye prosedürünü bir emirle sonuçlandırır ve bu emre
itiraz edilemez.
(5) Prosedürü sonuçlandıran emirle aynı anda mahkeme, Kayyımı görevden alır ve ücretini
belirler. Kayyım ve İçişleri Bakanı, emrin ücret belirleme maddesine itiraz etme hakkına sahiptir.
(6) Borç tasfiye prosedürünün sonuçlandırılması mahkeme tarafından Şirket Gazetesi’nde
resmen ilan edilir.

Bölüm V.
Çeşitli hükümler
Kısım 33
(1) Kayyımın ücreti, mevcut koşullara göre mahkeme tarafından belirlenir. Gerçek tutar
hükümet bütçesine ilişkin her yıl kanunla belirlenir; 1996 yılında en az 300,000 Macar Forinti olup 2
milyon Macar Forintini geçmemektedir.
(2) Kayyımın ücreti merkezi yönetim bütçesinin işlevsiz hale getirilmiş yerel yönetimlere
yönelik ek destek bütçe kaleminden finanse edilecektir. Mahkemenin temyiz edilemeyen emrine
dayanarak İçişleri Bakanı, ücret tutarını TAKISZ yoluyla ödemek için önlemler alır.
(3) Kayyımın gerekçelendirilmiş masrafları ve Kayyımın kullandığı danışmanların ücretleri
vadesi geldiğinde yerel yönetim tarafından ödenir. Kayyım, iflas uzlaşması ve varlık bölme önerisi ile
birlikte mahkemeye, masrafların ve danışman kullanımı gerekçelendirilmiş şekilde, danışman
ücretlerinin kalem belirtildiği bir hesap sunar.
BH1998. 500. Yerel yönetimlerin borç tasfiye prosedürüne dahil olan Kayyımların ücretlerinin
ödenmesine ilişkin ilkeler. (1996 tarihli ve XXV sayılı Yasa’nın 33. Kısmının 1. Altkısmı; 1996 tarihli
ve CXXIV sayılı Yasa’nın 6 No.’lu Eki’nin 3./c Altkısmı).
Kısım 34
(1) Yerel yönetim iflas uzlaşmasını sonuçlandırmak için mali kurumlardan kredi alarak
para toplamışsa, merkezi bütçe yerel yönetimin kendi kaynaklarından finanse edemediği krediye
ilişkin ödenebilir faiz bölümünü finanse etmesi için yerel yönetime faizsiz, geri ödemeli destek sağlar.
Bu merkezi faiz ödeme desteği merkez bankasının faiz oranının %1 fazlasını aşmayacaktır. Yerel
yönetimin sorumluluklarını (Yerel Yönetimler Yasası’nın 88. Kısmının 2. Altkısmı) kısıtlayan
hükümler bu tür durumlarda geçerli değildir.
(2) Altkısım (1)’de tanımlanan durumlarda belediye başkanı geri ödemeli faiz desteğinin
tahsisini İçişleri Bakanı ile birlikte başlatır. Başvuru ekleri şunları içerir: yerel yönetim ve alacaklıları
tarafından sonuçlandırılmış iflas uzlaşma belgesi, yeniden yapılandırma önerisi, mahkemenin
prosedürü sonuçlandıran emri ve yerel yönetimin kaynakları ve yükümlülük karşılama yeterliliği
hakkındaki beyanı ve bunlara kanıt niteliğindeki belgeler ve mali kurumdan kredi alınmasına ilişkin
belgeler.
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(3) Mali kurumun sağladığı kredi tamamen ödendikten sonra yerel yönetimin, İçişleri Bakanı
ile varılan bir anlaşma temelinde faiz desteğini devlete geri ödemesi gereklidir.

Bölüm VI.
Kapanış hükümleri
Kısım 35
(1) Bu Yasa, resmen ilan edilmesini takip eden 60. gün yürürlüğe girer.
(2) Hükümet, bu Yasa’nın uygulamaya konulmasına yönelik kuralları belirlemek için bir
kararname çıkarır.34
(3) Macaristan Cumhuriyeti 1996 Yılı Bütçesine ilişkin 1995 tarihli ve CXXI sayılı Yasa’nın
30. Kısmının 3. Altkısmı uyarınca formül başına devlet katkısı ve kişisel gelir vergisi alan yerel
yönetimler borç tasfiye prosedürünü Yasa’nın yürürlüğe girmesinden itibaren 8 gün içinde başlatabilir
ve aynı anda İçişleri Bakanı bu konuda bilgilendirilmelidir. Böyle durumlarda, borç tasfiye süreci
başlatılana kadar yerel yönetim, Devlet Bütçe Yasası’nın 30 Kısmının 3. Altkısmı uyarınca mevcut
finansmanı kullanma hakkına sahiptir.
Kısım 36 Borç tasfiye prosedürü boyunca söz konusu yerel yönetime bu Yasa ile öngörülen
sapmalarla birlikte Yerel Yönetim Yasası’nın hükümleri uygulanır.
Kısım 37

(1)35

(2)36
Kısım 3837
Kısım 3938
Kısım 4039
Kapanış: 29 Şubat 2000
Yürürlük: 1 Ocak 2000 Yürürlük – Yerel Yönetimler Borç Tasfiyesi Usulü’ne ilişkin 1996 tarih ve XXV sayılı Kanun
1996 tarih ve XXV sayılı Kanun'a Ek
Topluma sunulan temel hizmetler

34

Bkz. 95/1996 sayılı Hükümet Kararnamesi (4 Temmuz)

35

1993 tarihli ve LXXVII sayılı Yasa’nın 59. Kısmının 3. Altkısmının birleştirilmesi.

36

1993 tarihli ve LXXVII sayılı Yasa’nın 60. Kısmının 6. Altkısmının birleştirilmesi.

37

1990 tarihli ve XCIII sayılı Yasa’nın 57. Kısmının 1/1. Altkısmının birleştirilmesi.

38

1991 tarihli ve LXIX sayılı Yasa’nın 46/a Kısmının 2/f Altkısmının birleştirilmesi.

39

1990 tarihli ve LXV sayılı Yasa’nın 90. Kısmının 3. Altkısmının birleştirilmesi.
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1. Kamu mezarlıklarının yapılması, genişletilmesi, bakımı, kapatılması, tasfiyesi, tahliyesi, ve tekrar
açılması, ve mezarlıkların işletimi (1991 tarihli ve XX sayılı Kanun’un 18nci maddesi)
2. Baca temizleme hizmetinin sunulması (1991 tarihli ve XX sayılı Kanun’un 19ncu maddesi)
3. Topluluğun sıvı atık boşaltım alanına bir yer belirlenmesi, kamusal bir kimyasal yansızlaştırma
alanının işletilmesi 1991 tarihli ve XX sayılı Kanun’un 20nci maddesi)
4. Kamu alanlarının temiz tutulması, topluluğun katı atığının toplanması, bertaraf alanlarına
götürülmesi, bir süre biriken eskimiş/kullanılmayan ev gereçlerinin düzenli olarak toplanmasına ilişkin
hizmetlerin sunulması [1991 tarihli ve XX sayılı Kanun’un 85nci maddesinin 1nci fıkrasının b bendi
ve 1995 tarihli ve XLII sayılı Kanun’un 1nci maddesinin 1nci fıkrası]
5. Ulusal tabii değerlerin güvence altına alınması, korunması, bakımının sağlanması, ve eski haline
kavuşturulması [1991 tarihli ve XX sayılı Kanun’un 85nci maddesinin 1nci fıkrasının b bendi]
6. Su temini, kanalizasyon sisteminin yapımı/işletimi, toplanan kanalizasyon suyu temizlenmesi,
yağmur suyu boşaltımı, sudan kaynaklanan hasarı önleme, ve su baskınları ile iç suları önleme/
bunlarla mücadele etme [1993 tarihli ve LVII sayılı Kanun’un 4ncü maddesinin 1nci fıkrası]
7. Ulusal devlet yollarının trafik için güvenli olmasının ve temiz tutulmasının, karın temizlenmesinin
ve kayganlığın önlenmesinin sağlanması ile ulusal devlet yollarının trafik güvenliğini tehlikeye atan
durumların ortadan kaldırılması (1988 tarihli ve I sayılı Kanun’un 34ncü maddesi)
8. Kamusal aydınlatma ekipmanlarının çalıştırılması [1991 tarihli ve XX sayılı Kanun’un 65nci
maddesinin 3ncü fıkrası]
9. Karkasların yansızlaştırılması, halkın yaşadığı alan içindeki başıboş köpeklerin yakalanması,
tutulması, satılması veya öldürülmesi, tıbbi olarak insanlar için tehlikeli olan ve toplam hayvan
varlığını tehlikeye sokan, veya yalnızca bazı hastalıkların belirtilerini gösteren veya tıbbı soruna
ilişkin şüpheli görünen köpeklerin ve kedilerin tazminat olmaksızın öldürülmesi, ve kuduza karşı
köpeklerin zorunlu aşılanmasının düzenlenmesi. (1991 tarihli ve XX sayılı Kanun’un 40ncı
maddesinin d bendi)
10. Topluluğun kamusal alanlarındaki bitkilerin düzgün şekilde bakılmasının sağlanması ve kontrol
edilmesi (1991 tarihli ve XX sayılı Kanun’un 40ncı maddesinin d bendi)
11. Kemirgen hayvanların topluluğun dışında tutulmasının sağlanması [1991 tarihli ve XX sayılı
Kanun’un 129ncu maddesinin 3ncü fıkrası]
12. İtfaiye ve teknik kurtarma hizmetlerinin uygulamaya konmasının sağlanması 1973 tarihli ve 13
sayılı Kanun'a muadil etkideki Kararname'nin 5nci maddesi)
13. Anaokullarının işletilmesi, ilkokul eğitim ve öğretiminin sunulması, Anaokullarının işletilmesi,
ulusal veya etnik azınlıklarca kısmen iskan edilmiş topluluklardaki ulusal veya etnik azınlık üyelerine
ilkokul eğitim ve öğretiminin sunulması [1993 tarihli ve LXXIX sayılı Kanun’un 86ncı maddesinin
1nci fıkrası]
14. Diğer çocuklarla ve öğrencilerle birlikte eğitilebilir ve öğretilebilir fiziksel, algısal
yetersizliklerden veya hafif zihinsel engellerden veya konuşma güçlüğünden mustarip çocuklara
tedavi sunulması [1993 tarihli ve LXXIX sayılı Kanun’un 86ncı maddesinin 2nci fıkrası]
15. Yurt hizmetlerinin sunulması, ulusal veya etnik azınlık grubu üyelerine yurt hizmetlerinin
sunulması, ortaokul ve teknik okul eğitiminin sunulması, ulusal veya etnik azınlık grubu üyelerine
ortaokul ve teknik okul eğitiminin sunulması, erişkin eğitimi, temel sanat eğitimi, öğrenim/kariyer
danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, konuşma tedavisi hizmetleri [1993 tarihli ve LXXIX sayılı
Kanun’un 86ncı maddesinin 3ncü fıkrası]
16. Sağlık kuruluşlarında sürekli tıbbi tedavi gören çocukların öğretim yükümlülüklerini yerine
getirmeleri için gerekli eğitimin sunulması, okula gitme yaşına kadar daimi ikametgahlarında öğretim
ve eğitim temin edilemeyen çocuklara ilişkin durumlarda diğer çocuklarla birlikte ilgilenilemeyen ve
eğitilemeyen fiziksel, algısal yetersizliklerden veya hafif zihinsel engellerden veya konuşma
güçlüğünden mustarip çocuklara anaokulu, öğretim ve yurt hizmetlerinin sunulması; fark sınavları
olmaksızın okul değiştirme veya yıl tekrarlama dahil olmak üzere öğrenme yükümlülüklerini yerine
getirme koşullarının sağlanması, erken yaş danışmanlığı ve bakım hizmetleri, öğrenme yatkınlıklarının
incelenmesi, rehabilitasyon, davranışsal pedagoji, orta ve teknik okullara girişle ilgili bilgi verme ve
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yerel profesyonel pedagojik hizmetlerinin sunulması [1993 tarihli ve LXXIX sayılı Kanun’un 87nci
maddesinin 1nci fıkrası]
17. Engellilik olgusunu saptayacak ulusal hizmetler ve ilgili rehabilitasyon hizmetleri [1993 tarihli ve
LXXIX sayılı Kanun’un 87nci maddesinin 2nci fıkrası]
18. Küçüklere yönelik tehdide ilişkin durumun önlenmesi, önceden mevcut tehdidin ortadan
kaldırılması, tehdit altındaki küçükler için mali ve ayni tedarik, ve ıslah edici kurumlarda yatılı
olanların, ıslah edici kurumlarda veya devlet işletimindeki çocuk yurtlarında eğitilenlerin, ve başka
bazı nedenler yüzünden çocukları veya gençleri koruma hizmetlerine ihtiyacı olan küçüklere eğitim,
bakım sunulması ve yetiştirilmesi [1990 tarihli ve XX sayılı Kanun’un 129ncu maddesinin 2nci
fıkrası]
19. Birincil tıbbi bakım (aile hakimi, aile çocuk doktoru, dişçi), ve hemşirelik [1991 tarihli ve XX
sayılı Kanun’un 129ncu maddesinin 1nci fıkrası]
20. Ayakta ve yatarak bakım, ve bakım sunan sağlık kurumlarınca sunulan çeşitli hizmetler [1991
tarihli ve XX sayılı Kanun’un 129ncu maddesinin 4ncü fıkrası]
21. Kişisel bakım kapsamındaki sosyal birincil bakım (çocukların günlük bakımı, besleme, evde
yardım, aile yardımı) [1993 tarihli ve III sayılı Kanun’un 57nci maddesinin 1nci fıkrası]
22. Kişisel bakım kapsamındaki ihtisaslaşmış bakım: hemşirelik/bakım sunan kurumlar, rehabilitasyon
kurumları, günlük bakım sunan kurumlar, geçici bakım sunan kurumlarca sunulacak çeşitli hizmetler
[1993 tarihli ve III sayılı Kanun’un 57nci maddesinin 2nci fıkrası]
23. Birincil bakım çerçevesinde tedavi edilmesi mümkün olmayanların ihtisaslaşmış bakıma
erişiminin sağlanması [1993 tarihli ve III sayılı Kanun’un 86ncı maddesinin b bendi)
24. Gelir testine bağlı mali ve ayni sosyal yardım (işsizlere gelir sübvansiyonu, konut bakım desteği,
bakım ödeneği, geçici destek, kamu mezarlıklarına defin, halk sağlığı hizmetleri, sağlık hizmeti
yardımı) (1993 tarihli ve III sayılı Kanun’un 33ncü, 38nci, 40ncı, 45nci, 48nci, 49ncu ve 54ncü
maddeleri)
25. Milli savunmaya hazırlığa ve milli teyakkuza ilişkin bazı görevler [1993 tarihli ve CX sayılı
Kanun’un 66ncı maddesinin 1nci fıkrası]
26. Sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ifası [1993 tarihli ve CX sayılı Kanun’un 66ncı maddesinin
2nci fıkrası]
27. Temsilciler Kurulu ve belediye başkanlığının faaliyette bulunması ve yerel yönetim temsilcileri ve
komite üyelerinin onursal ücretleri haricinde başkanlık çalışanlarına emekleri karşılığı ücret ödenmesi
(maaşlar ve kamu katkıları, ayni ücretler) [1990 tarihli ve LXV sayılı Kanun’un 9ncu maddesinin 2nci
fıkrası]
28. Gelir sübvansiyonu Kayyımlarına yönelik kamu yararına (kamu hizmetleri ve kamu idaresi
görevlerinin sürekli faaliyeti ile ilgili) ilişkin istihdamın düzenlenmesi [1991 tarihli ve IV sayılı
Kanun’un 8nci maddesinin 4ncü fıkrası a bendi ve 1995 tarihli ve XLVIII sayılı Kanun’un 79ncu
maddesinin 1nci ve 2nci fıkraları]
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Ek 7. Polonya: Kamu Finansmanı Kanunu, Kısım II Devlet Kamu Borcu
Ek Kamu Finansmanı Kanunu
27 Ağustos 200940 tarihinde yayınlanmıştır.
Alıntı!
Kısım II
Devlet Kamu Borcu
Kesim 1
Genel Hükümler

Madde 72.
1. Devlet kamu borcu:
1) Çıkarılmış borçlanma araçları;
2) Yüklenilen krediler ve borçlar;
3) Kabul görmüş mevduat;
4) Ödenmemiş borçlar; bunlar
a) ayrı hukuki fiiller ve hukuken bağlayıcı mahkeme kararlarından veya nihai idari
kararlardan kaynaklanmaktadır,
b) kamu finansmanı sektörüne ilişkin ilgili borçlu birimce itiraz edilemez olarak
görülmektedir.
ile ilgili kamu finansman sektörü yükümlülüklerini kapsar.
2. Temel kişisel ve ayni borç kategorileri ve vade sürelerine gereken önem verilerek Maliye Bakanı,
Devlet Hazinesi borcu dahil olmak üzere, devlet kamu borcu olarak kategorilere ayrılmış borç
başlıklarını ayrıntılı sınıflandırılma şeklini bir Karar yoluyla belirtir.
Madde 73.
1. Sektör bünyesindeki birimler arasındaki karşılıklı yükümlülüklerin ortadan kaldırılmasının ardından
devlet kamu borcu, kamu finansman sektörü birimlerinin yükümlülüklerine ilişkin itibari değer olarak
hesaplanır.
2. Yükümlülüklere ilişkin itibari değer:
1) Çıkarılmış menkul kıymetlere;
2) Yüklenilen kredi ve diğer borçlar, diğer bir deyişle vade tarihinde ödenmesi gereken
anapara miktara
ilişkin itibari değer olarak anlaşılır.
3. Endeksleme veya aktifleştirmeden doğan sermaye artışı dahil olmak üzere endeksli veya
aktifleştirilmiş borçlara ilişkin itibari değer başlangıç itibari değerine eşittir ve bu raporlama dönemi
sonu itibarıyla hesaplanır.
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4. Devlet kamu borcu olarak sınıflandırılmamış kefalet ve teminatlarla ilgili vadesi gelmemiş borçlara
ilişkin tutarların hesaplanmasında ve - sırasıyla - Devlet Hazinesi borcunun ve Devlet Hazinesi borcu
olarak sınıflandırılmamış kefalet ve teminatlarla ilgili vadesi gelmemiş borçlara ilişkin tutarların
hesaplanmasında 1 ila 3ncü fıkralarda öne sürülen hükümler geçerlidir.
5. Devlet kamu borcu kapsamına dahil borç başlıklarının sınıflandırması ve devlet kamu borcu ile
gayri safi iç hasıla arasındaki ilişkinin doğru şekilde hesaplanması ihtiyacı göz önünde tutularak,
Maliye Bakanı:
1) a) devlet kamu borcu,
b) Devlet Hazinesi borcu,
olarak sınıflandırılan borçlara ilişkin değeri
2) kefalet ve teminatlarla ilgili borçlara ilişkin değeri
ayrıntılı tanımlama şeklini bir Karar yoluyla belirtir.
Madde 74.
1. Maliye Bakanı, devlet kamu borcunun yıllık gayri safi iç hasıla değerinin %60'ını geçemeyeceği
ilkesine uygunluk yönünden kamu finansman sektörünü denetler.
2. Maliye Bakanı, yukarıdaki 1nci fıkrada atıfta bulunulan ilkeye uygunluğu güvence altına almak
adına Devlet Hazinesi borcunun durumunu denetler.
3. Maliye Bakanı, özellikle 86ncı madde neticesinde ortaya çıkan görevlerin ifasını doğrulama
maksadıyla yukarıdaki 1nci ve 2nci fıkrada atıfta bulunulan denetimi yerine getirir.
4. Yukarıdaki 1nci ve 2nci fıkrada atıfta bulunulan denetimle bağlantılı olarak Maliye Bakanı, kamu
finansmanı sektörü birimlerinin mevcut ve öngörülen borçları ve borç yapıları hususunda bu
birimlerden ek bilgi isteme hakkına sahiptir.
5. Maliye Bakanı, 86ncı madde neticesinde ortaya çıkan görevlerin uygunsuz ifası durumunda, kamu
finansmanı sektörü birimlerini denetleyen kurumlarına usulsüzlükleri tebliğ eder.
Madde 75.
1. Maliye Bakanı, özellikle:
1) Ekonominin ilgili makro ekonomik istikrarına ilişkin borç yönetimi koşullarını;
2) Devlet kamu borcu düzeyine ilişkin analizini;
3) Devlet kamu borcu ve Devlet Hazinesi borçlarının düzeyleriyle ilgili tahminleri;
4) Devlet Hazinesi borçlarına ilişkin hizmet maliyetiyle ilgili tahminleri;
5) Borç yapısının gelişimini;
6) Devlet Hazinesi kefalet ve teminatlarıyla ilgili olarak vadesi gelmemiş borçlara ilişkin
tahminleri ve analizi dikkate alarak
Devlet Hazinesi borçlarının yönetimine ve devlet kamu borcu etkilerine ilişkin dört yıllık bir strateji
hazırlar.
2. Maliye Bakanı'nca yukarıda 1nci fıkrada atıfta bulunulan belge onay için Bakanlar Kurulu'na
sunulur.
3. Yukarıda 1nci fıkrada atıfta bulunulan belgeyi onaylayan Bakanlar Kurulu, bütçe kanun tasarısı
açıklayıcı beyanıyla ulusal parlamentoya (Sejm) sunar.
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Kesim 2
Devlet bütçesi borçlanma ihtiyaçlarına finansman sağlanması
Madde 76.
Devlet bütçesi borçlanma ihtiyaçları:
1) a) Devlet bütçesi açığına,
b) Avrupa fonları bütçesi açığına;
2) Devlet bütçesi harcamalarına
ilişkin finansman sağlanması için elzem olan mali kaynaklara yönelik talep olarak tanımlanır.
Madde 77.
Devlet bütçesi borçlanma ihtiyaçlarına finansman sağlamak amacıyla ve Devlet Hazinesi borçlarının
yönetimiyle bağlantılı olarak Maliye Bakanı:
1) Özellikle menkul kıymet çıkarmak ve iç ve dış piyasaya ilişkin borçlar ve kredi yüklenmek
suretiyle Devlet Hazinesi adına mali yükümlülük altına girmeye;
2) Yukarıda 1nci maddede atıfta bulunulan yüklenilen borcu geri ödeme;
3) Borç yönetimiyle ilgili diğer finansal işlemleri, türev finansal araçlarla ilgili işlemler de
dahil olmak üzere, gerçekleştirmeye;
4) Avrupa fonlarının fazlasını yönetmeye yetkilidir.
Madde 78.
1. Maliye Bakanı özellikle:
1) a) Devlet bütçesi borçlanma ihtiyaçlarına finansman sağlamak amacıyla geri ödenebilir
fonlar temin edilmesi,
b) çıkarılmış menkul kıymetler ve yüklenilen kredi ve borçlara ilişkin Devlet Hazinesi
borçlarına yardım edilmesiyle;
bağlantılı hukuki ve fiili adımları atmak
2) Devlet bütçesinin mevcut kaynaklarını yönetmek ve ayrıca Devlet Hazinesi borçlarının
yönetimiyle bağlantılı olarak belirli amaca tahsisli kamu kaynakları dahil olmak üzere Devlet
Hazinesi'nin mali borçlarını ve mali varlıklarını yönetmek suretiyle Devlet Hazinesi
borçlarının yönetimiyle ilgili görevleri ifa eder.
2. Yukarıda 1nci fıkranın 2nci bendinde atıfta bulunulan mevcut kaynakların yönetimi, özellikle bu
kaynakların mali piyasaya arzını kapsar.
3. Yukarıda 1nci fıkranın 2nci bendinde atıfta bulunulan mali borçların ve mali varlıkların
yönetilmesi,
1) Devlet bütçesi borçlanma ihtiyaçlarına ilişkin mali güvenceyi artırmak;
2) Devlet Hazinesi borcuna ilişkin hizmet maliyetini azaltmak;
3) 75nci maddenin 1nci fıkrasında atıfta bulunulan belgede öne sürülen Devlet Hazinesi
borçlarının yönetimiyle ilgili diğer görevleri gerçekleştirmek maksadıyla.
özellikle Devlet Hazinesi'nin yapısını etkileyen mali piyasalarda gerçekleştirilen söz konusu işlem ve
eylemleri kapsar.
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Madde 79.
1. İtfa halinde, devlet tahvilleri silinir.
2. Devlet Hazinesi'nce Devlet Hazinesi borçları yönetmek maksadıyla satın alınan Hazine kağıtları
silinmekten muaftır.
Madde 80.
1. Devlet Hazinesi sadece ve münhasıran devlet bütçesi borçlanma ihtiyaçlarına finansman sağlanmak
maksadıyla borç ve kredi alabilir, bu da 81nci maddeye tabidir.
2. Devlet Hazinesi adına sadece Maliye Bakanı borç ve kredi alabilir, bu da 3ncü fıkraya tabidir.
3. Borç veya kredi, uluslararası sözleşme da dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu’nun Borçlu adına
hareket eden kurum olmasını gerektiren bir sözleşme yoluyla alındığı zaman, Bakanlar Kurulu Maliye
Bakanı'nı anlaşmayı imzalaması için yetkilendirir ve bu sözleşmenin ifasına ilişkin koşulları tanımlar.
Madde 81.
1. Devlet Hazinesi, Para Politikası Kurulu’nca sunulan önerge üzerine, Avrupa Birliği ve AB üye
devletlerinde ödemeler dengesini iyileştirmek maksadıyla orta vadeli borç ve krediler yüklenebilir.
2. Devlet Hazinesi, Avrupa Birliği Konseyi'nce sunulan önerge üzerine, diğer AB üye devletlerindeki
ödemeler dengesini iyileştirmek maksadıyla bütçe kanununda öne sürülen ilkelere uygun olarak kredi
tesis etme faaliyetinde bulunabilir.
Madde 82.
80nci maddenin 1nci fıkrası ve 81nci maddenin 1nci fıkrasında atıfta bulunulan yüklenilen borç ve
kredi tutarı bütçe kanununda belirtilen eşikleri aşamaz.
Madde 83.
1. Maliye Bakanı, Polonya para birimi ve döviz cinsinden ödeme yapar ve diğer mali işlemleri
Polonya Ulusal Bankası veya başka bir bankada gerçekleştirir.
2. Maliye Bakanı, tamamlayıcı bir sözleşmenin gerçekleştirildiği türev araçlarıyla ilgili işlemlere
ilişkin durumlarda, parasal bakımdan katkıda bulunulan teminata yönelik Polonya Milli Bankası ve
başka bir bankada ayrı bir hesap açabilir. Maliye Bakanı, tamamlayıcı sözleşmede öngörülen miktar
ve zamanlarda parasal bakımdan katkıda bulunulan teminatı faiziyle birlikte iade eder.
3. İşbu 2nci fıkrada atıfta bulunulan hesaba dahil edilen fonlar, Polonya Milli Bankası ve başka bir
bankaya Maliye Bakanı tarafından yatırılabilir.
Madde 84.
Devlet Hazinesi'nce yüklenilen borç ve krediler, devlet tahvilleri çıkarma ve devlet kamu borcu
yönetimiyle doğrudan ilgili diğer işlemler için işbu 35nci Madde ve 49ncu Maddede öne sürülen
hükümler ile kamu alımı hükümleri geçerli değildir.
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Madde 85.
Polonya Milli Bankası Maliye Bakanına ayrı ayrı veriler ve ayrıca talimatlar ve değerlendirmeler dahil
olmak üzere 29 Ağustos 1997 tarihinde çıkarılan Polonya Milli Bankası Kanunu'nun (Journal of Laws
2005, no 1, item 2, ilave değişiklik 7) 23ncü maddesinde atıfta bulunulan verileri sunar; bu da 77nci
Madde ve 78nci Maddede atıfta bulunulan görevlerin gerçekleştirilmesi için gerekir.
7) Söz konusu kanunun konsolide metnine yapılmış değişiklikler şurada yayımlanmıştır: Journal of
Laws, 2005, no 167, item 1398, 2006, no 157, item 1119, 2007, no 25, item 162, and no 61, item 410,
2008, no 209,
items 1315 and 1317, 2009, no 69, item 589 and no 143, item 1164.
Kesim 3
Tedbir ve düzeltme usulleri
Madde 86.
38nci Maddenin 1nci maddesinin a altbendinde atıfta bulunulan ve 38nci Maddeye uygun olarak
duyurulan, devlet kamu borcu değerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranının:
1) %50’den fazla olması ve %55’ten fazla olmaması durumunda, Bakanlar Kurulu, bütçe
kanununda öngörüldüğü gibi, devlet bütçe açığının devlet bütçesi gelirine oranının cari yıldaki
devlet bütçe açığının devlet bütçesi gelirine oranından fazla olmayan bütçe tasarısı kanununu,
izleyen yıl için kabul eder.
2) %50’den fazla olması ancak %60’tan küçük olması durumunda;
a) Bakanlar Kurulu, izleyen yıl için,
– devlet bütçe açığının öngörülmediği, veya devlet bütçe gelirleri ve giderleri
arasındaki söz konusu açığın tahmin edildiği; ki bu da bütçe tasarısı
kanununda tanımlı bütçe yılı sonu itibarıyla öngörülen Devlet Hazinesi
borcunun gayri safi iç hasılaya oranının 38nci Maddenin 1nci maddesinin b
altbendinde atıfta bulunulan ve 38nci Maddeye uygun olarak duyurulan
orandan küçük olacağını garanti eder,
– 139ncu maddenin 2nci fıkrasında atıfta bulunulan kuruluşlarda istihdam
edilen personel dahil devlet bütçesi kurumları personeline yönelik tazminat
artışı öngörülmediği,
– malullük aylıkları ile emekli aylıklarına ilişkin değerlemenin önceki bütçe
yılı için Baş İstatistik Bürosu'nca (GUS) duyurulan tüketim malları ve
hizmetlerine ilişkin fiyat artışına eşdeğer düzeyi aşmadığı,
– Önceki yıllarda tesis edilen kredi ve verilen borçlara ilişkin taksitler hariç
olmak üzere devlet bütçesinden borç ve kredi vermeye ilişkin yasağın
konulduğu,
– 139ncu maddenin 2nci fıkrasında atıfta bulunulan kuruluşlarda, devlet
idaresinden daha yüksek düzeydeki giderlerde artışın öngörülmediği
bir bütçe tasarısı kanununu kabul eder.
b) Bakanlar Kurulu, yabancı krediyle temin edilen kaynaklarla finansmanı sağlanan
devlet bütçesi harcamalarını inceler ve çok yıllı programları inceler,
c) Bakanlar Kurulu, 38nci Maddenin 1nci maddesinin a altbendinde atıfta bulunulan
oranı azaltmayı amaçlayan bir düzeltme planını ulusal parlamentoya (Sejm) sunar,
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d) İzleyen yılın bütçe kanununda belirtilen özerk yerel ve bölgesel yönetim birimlerine
ilişkin giderler, söz konusu özerk yerel ve bölgesel yönetim birimlerinin önceki
yılların bütçe fazlası ve mevcut kaynaklar oranında artırılan gelirlerinden, 5nci
Maddenin 3ncü fıkrasında atıfta bulunulan kaynaklardan doğan görevlerin
gerçekleştirilmesiyle ilgili tutar kadar yüksek olabilir;
3) %60’a eşit veya daha fazla olması durumunda:
a) İşbu 2nci maddenin a ve b altbentlerinde öne sürülen hükümler buna uygun olarak
geçerlidir,
b) Bakanlar Kurulu, söz konusu oranı %60’tan aşağıda bir seviyeye indirmeyi
amaçlayan bir düzeltme planını 38nci Maddede atıfta bulunulan oranın duyuru
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ulusal parlamentoya (Sejm) sunar,
c) İzleyen yılın bütçe kanununda belirtilen özerk yerel ve bölgesel yönetim birimlerine
ilişkin giderler, söz konusu bütçenin gelirlerinden yüksek olamaz,
d) Kamu finansman sektörü birimleri, 38nci Maddenin 1nci maddesinin a altbendinde
atıfta bulunulan oranın duyurulduğu tarihten itibaren yedinci günden başlayarak, yeni
kefalet ve teminat çıkarmaz.
Madde 87.
Düzeltme planı:
1) 38nci Maddenin 1nci maddesinin a altbendinde atıfta bulunulan devlet kamu borcuna
oranın oluşumu ardındaki nedenlerin belirtilmesini;
2) Özellikle kamu finansmanı sektöründe giderler ve gelirlere ilişkin düzeyi etkileyen hukuki
çözüm önerileri dahil olmak üzere 38nci Maddenin 1nci maddesinin a altbendinde atıfta
bulunulan oranın azaltılmasını amaçlayan eylem planını;
3) Ülkedeki makroekonomik duruma ilişkin beklenen durumla birlikte devlet kamu borcunun
gayri safi iç hasılaya oranıyla ilgili üç yıllık tahmini kapsar.
Madde 88.
86ncı Maddede ve 87nci Maddede öne sürülen hükümler, aşağıdakilerin uygulamaya başlanması
halinde, geçerli değildir:
1) sıkıyönetim;
2) tüm Polonya Cumhuriyeti toprakları genelinde olağanüstü hal;
3) tüm Polonya Cumhuriyeti toprakları genelinde doğal afet hali.
Kesim 4
Devlet Hazinesi haricinde kamu finansmanı birimlerince yüklenilen borçları düzenleyen genel
ilkeler
Madde 89.
1. Özerk yerel ve bölgesel yönetim birimleri:
1) Özerk yerel ve bölgesel yönetim birimlerinin yıl içinde vuku bulan geçici açığını kapatmak;
2) Özerk yerel ve bölgesel yönetim birimlerinin planlı açığına finansman sağlamak;
3) Çıkarılan menkul kıymetler ile yüklenilen borç ve kredilere ilişkin önceden yüklenilen
borçları geri ödemek;
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4) Avrupa Birliği bütçe kaynaklarından finansmanı sağlanan projelere ön finansman sağlamak
maksadıyla kredi ve borç alabilir ve menkul kıymet çıkarabilir.
2. İşbu 1nci fıkranın 1nci maddesinde atıfta bulunulan maksatla yüklenilen kredi ve borçlar ile
çıkarılan menkul kıymetler, yüklenildikleri veya çıkarıldıkları aynı yıl geri ödenir veya itfa edilir.
Madde 90.
Özerk yerel ve bölgesel yönetim birimleri, 226ncı Maddenin 3ncü paragrafında atıfta bulunulan
projelere dahil sermaye yatırımları ve sermaye alımlarına finansman sağlamak için, belirli amaca
tahsisli devlet fonlarından, fonun oluşturulduğu kanunun izin vermesi koşuluyla, borç alabilir.
Madde 91.
1. 89ncu Maddenin 1nci fıkrasında ve 90ncı Maddede atıfta bulunulan yüklenilen kredi ve borçlar ile
çıkarılan menkul kıymetlerden doğan borçların toplam meblağı, özerk yerel ve bölgesel yönetim
birimlerine ilişkin bütçe kanununda belirtilen miktarı aşamaz.
2. 89ncu Maddenin 1nci fıkrasının 2 ila 4ncü bentlerinde ve 90ncı Maddede atıfta bulunulan amaç için
özerk yerel ve bölgesel yönetim birimlerinin kredi veya borç için başvuruda bulunması halinde ve
89ncu Maddenin 1nci fıkrasının 2 ila 4ncü bentlerinde ve 90ncı Maddede atıfta bulunulan amaç için
özerk yerel ve bölgesel yönetim birimlerinin menkul kıymet çıkarma niyetinde olması halinde, söz
konusu birimin Kurulu, kredi veya borcun geri ödenmesi veya menkul kıymetlerin itfasına ilişkin
potansiyel hususunda bölge muhasebe dairesinden görüş almak zorundadır.
Madde 92.
1. 89ncu Maddenin 1nci fıkrasının 2 ila 4ncü bentlerinde ve 90ncı Maddede atıfta bulunulan amaç için
özerk yerel ve bölgesel yönetim birimleri, yalnızca, hizmet maliyetinin senede en az bir kez
yüklenilmesi ve:
1) Özerk yerel ve bölgesel yönetim birimince çıkarılan menkul kıymetlere ilişkin indirimin
%5 itibari değere aşmaması;
2) Faiz oranı aktifleştirmesinin yasak olması
durumunda söz konusu mali yükümlülüklerin altına girebilir.
2. İşbu fıkrada atıfta bulunulan kısıtlama, Devlet Hazinesi haricindeki kamu finansmanı sektörü
birimlerine uygun olarak uygulanır.
Madde 93.
1. Devlet Hazinesi dışında kamu finansmanı sektörü birimleri kredi veya borç almaz, menkul kıymet
çıkarmaz veya Polonya para birimi zloti cinsinden ifade edilen ve vade tarihinde ödenecek itibari
değeri işlem tarihinde belirlenmemiş kefalet ve teminatlar sunmaz.
2. Bakanlar Kurulu, uluslararası kuruluşlardan veya borç veren egemen devletlerden alınan kredi ve
borçların eşsiz özelliğini dikkate alarak ve yüklenilen borçlardan doğan zorunlulukların
karşılanmasına ve devlet kamu borcunun büyüme düzeyinin kısıtlanmasına yönelik potansiyeli göz
önünde bulundurarak, 1nci fıkrada atıfta bulunulan kısıtlamaların geçerli olmadığı durumları tanımlar.
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Madde 94.
1. Özerk yerel ve bölgesel yönetim birimleri, burada yer alan hükümlere tabi kefalet ve teminatlar
sunabilir. Kefalet ve teminatlara ilişkin toplam miktar bütçe kanununda belirtilir.
2. İşbu 1nci fıkrada atıfta bulunulan kefalet ve teminatlar zamana bağlıdır ve belirtilen miktara kadar
sunulur.
Madde 241.
Özerk yerel ve bölgesel yönetim biriminin kurucu organı, Bakanlar Kurulu geçici bütçeye ilişkin bir
kanun tasarısı kabul ettiği zaman, Kurulun önergesi üzerine, özerk yerel ve bölgesel yönetim
birimlerine ilişkin geçici bütçe hususundaki bu kararı, geçici bütçe kapsamına giren süre için
onaylayabilir.
Madde 242.
1. Özerk yerel ve bölgesel yönetim biriminin kurucu organı, cari giderlerin 217nci Maddenin 2nci
fıkrasının 6ncı bendinde atıfta bulunulan önceki yılların bütçe fazlası ve mevcut kaynaklar oranında
artırılan planlı cari gelirlerden yüksek olan bir bütçeyi kabul edemez.
2. Bütçe yılı sonu itibarıyla, fiili cari giderler önceki yılların bütçe fazlası ve mevcut kaynaklar
oranında artırılan fiili cari gelirlerden yüksek olamaz; bu 3ncü fıkraya tabidir.
3. 5 nci Maddenin 3ncü fıkrasında atıfta bulunulan kaynakların belirli bir bütçe yılına aktarılmadığı
durumda, fiili cari giderler, önceki yılların bütçe fazlası ve mevcut kaynaklar oranında artırılan planlı
cari gelirlerden, yalnızca bu kaynaklarla ilgili cari giderlerin gerçekleşmesine ilişkin miktar kadar
yüksek olabilir.
Madde 243.
1. Özerk yerel ve bölgesel yönetim biriminin kurucu organı, gerçekleştirilmesi, bütçe yılında ve bütçe
yılını izleyen her yıl, belirli bir bütçe yılında ödenmesi gereken aşağıdaki kalemlere ilişkin toplam
tutarın:
1), 89ncu Maddenin 1nci fıkrasında ve 90ncı Maddede atıfta bulunulan kredi ve borçlarla ilgili
belirli bir yılda ödenmesi gereken faizle birlikte, 89ncu Maddenin 1nci fıkrasının 2 ila 4ncü
bentlerinde ve 90ncı Maddede atıfta bulunulan kredi ve borç taksitlerinin geri ödemesi,
2) 89ncu Maddenin 1nci fıkrasında ve 90ncı Maddede atıfta bulunulan amaç için çıkarılan
menkul kıymetlere ilişkin ödenmesi gereken faiz ve indirimle birlikte, 89ncu Maddenin 1nci
fıkrasının 2 ila 4ncü bentlerinde ve 90ncı Maddede atıfta bulunulan amaç için çıkarılan
menkul kıymetlerin itfası,
3) toplam planlı bütçe gelirleriyle ilişkili olarak sunulan kefalet ve teminatlardan doğan
potansiyel geri ödeme miktarları.
son üç yıl için hesaplanan ve mülk satışından elde edilen gelirler oranında artırılıp cari giderlerle
azaltılmış olan cari gelirlerin aşağıdaki formüle göre hesaplanan toplam bütçe gelirlerine olan
oranlarının aritmetik ortalamasını aşacağı anlamına gelen bütçeyi kabul edemez:
 R + O  1  Dbn −1 + Smn −1 − Wbn −1 Dbn − 2 + Smn − 2 − Wbn − 2 Dbn −3 + Smn −3 − Wbn −3 
+
+

  *

Dn −1
Dn − 2
Dn −3
 D n 3 


94

Ayrı ayrı semboller:
R – bütçe yılı için planlanan, 89ncu Maddenin 1nci fıkrasının 2 ila 4ncü bentlerinde ve 90ncı Maddede
atıfta bulunulan kredi ve borç taksitlerinin geri ödemesi ve 89ncu Maddenin 1nci fıkrasının 2 ila 4ncü
bentlerinde ve 90ncı Maddede atıfta bulunulan amaç için çıkarılan menkul kıymetlerin itfasına ilişkin
toplam miktar,
O – bütçe yılı için planlanan, 89ncu Maddenin 1nci fıkrasında ve 90ncı Maddede atıfta bulunulan
kredi ve borçlarla ilgili faiz, 89ncu Maddenin 1nci fıkrasında ve 90ncı Maddede atıfta bulunulan amaç
için çıkarılan menkul kıymetlere ilişkin faiz ve indirim ve sunulan kefalet ve teminatlardan doğan
miktarların genel ödemesi,
D – belirli bir bütçe yılındaki toplam bütçe gelirleri,
Db – cari gelirler,
Sm – mülk satışından elde edilen gelirler,
Wb – cari giderler,
n – oranın belirlendiği bütçe yılı,
n-1 – oranın belirlendiği bütçe yılından önceki bir yıl,
n-2 – bütçe yılından iki yıl önceki yıl,
n-3 - bütçe yılından üç yıl önceki yıl anlamanı gelir
2. İşbu 1nci fıkrada atıfta bulunulan oranlara ilişkin hesaplama için, bütçe yılından hemen önceki yıl
için, özerk yerel ve bölgesel yönetim biriminin yılın üç çeyreğini kapsayan bütçe uygulama
raporlarında bildirilen planlı değerler dikkate alınır. İki önceki yıla yönelik oranların hesaplaması için,
yıllık raporda bildirilen değerler dikkate alınır.
3. 1nci fıkrada öne sürülen kısıtlama:
1) menkul kıymetlere ilişkin itfa, 5nci Maddenin 1nci fıkrasında atıfta bulunulan kaynaklarla
ilgili program, proje veya görevlerin gerçekleştirilmesi için yapılan sözleşmeye bağlı olarak
yüklenilen kredi ve borçlara ilişkin, bu borçların faizleri hariç olmak üzere, geri ödeme,
2) 5nci Maddenin 1nci fıkrasının 2nci bendinde atıfta bulunulan kaynaklarla ilgili programlar
çerçevesinde özerk yerel ve bölgesel yönetim birime verilmiş görevleri ifa eden özerk yönetim
tüzel kişilerine sağlanan kefalet ve teminatlar,
için – söz konusu programın, projenin veya görevin tamamlanmasından ve söz konusu
fonlardan yapılan geri ödemeye ilişkin faturadan itibaren 90 güne kadar olan dönem içinde –
geçerli değildir.
4. 5nci Maddenin 1nci fıkrasının 2nci bendinde atıfta bulunulan sözleşmede belirtilen kaynakların
devredilmediği veya devir üzerine, iadelerinin gerekeceği durumda, özerk yerel veya bölgesel yönetim
birimi 1nci fıkrada atıfta bulunulan oran elde edilinceye kadar, menkul kıymet çıkarmaz, kredi, borç
almaz veya kefalet veya teminatlar sunmaz.
Madde 244.
1. 243ncü Maddenin 1nci fıkrasında atıfta bulunulan belirli bütçe yılında ödenmesi gereken geri
ödeme veya itfaya ilişkin toplam miktar, aynı bütçe yılında ödenmesi gereken ve diğerleri arasında söz
konusu özerk yerel veya bölgesel yönetim birimince kurulan dernek tarafından üstlenilen borçlara
ilişkin miktarla:
1) belirli bütçe yılında geri ödenen veya itfa edilen kredi, borç veya tahvil ihracı ile ortak
finansmanı sağlanan ortak yatırımlardaki payı ile orantılı miktarda;
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2) geriye kalan durumlarda - üyesi olduğu derneğin menfaatine katkılardaki payı ile orantılı
miktarda artırılır.
2. 243ncü Maddede atıfta bulunulan özerk yerel veya bölgesel yönetim birimine yönelik geri ödemeler
ve itfaya ilişkin toplam miktar, söz konusu özerk yerel veya bölgesel yönetim birimince kurulan ve
özerk yönetim biriminin kefalet ve teminatlar sunduğu derneğin borçlarını içermez.
Madde 245.
Özerk yerel veya bölgesel yönetim biriminin bir derneğinin kurulu, derneğin borçlarına ilişkin
miktarlar hususunda söz konusu borçların yüklenildiği tarihten itibaren 15 gün içinde özerk yerel veya
bölgesel yönetim birimlerinin dernek kurullarını ve ilgili bölgesel muhasebe dairesini bilgilendirir.
Madde 246.
1. Bölgesel muhasebe dairesi, özerk yerel veya bölgesel yönetim birimince sunulan açığa finansman
sağlamaya ilişkin olurluğa ilişkin görüşü bütçe tasarısı kararı temelinde sunar.
2. 6 Eylül 2001 tarihinde yayınlanan Kamusal Bilgiye Erişim Kanunu'nda öne sürülen ilkeler uyarınca,
bölge muhasebe dairesinden alınma tarihinden 7 gün içinde özerk yerel veya bölgesel yönetim
birimince 1nci fıkrada atıfta bulunulan görüş yayınlanır (Journal of Laws no 112, item 1198, ek
düzenlemelerle 10)).
3. 1nci ve 2nci fıkrada öne sürülen hükümler buna uygun olarak bütçe kararı için geçerlidir.
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Ek 8. Birleşik Krallık: Yerel Yönetim Kanunu, 2003, Bölüm 26
ELIZABETH II c. 26

Yerel Yönetim Kanunu 2003
2003 BÖLÜM 26
Finansman hususundaki hükümler ile yerel ve diğer bazı yönetimlerle bağlantılı
diğer hükümleri hazırlamaya; 2004 tarihindeki yerel seçim tarihinde değişikler
öngörmeye; 1998 tarihli Denetim Komisyonu Kanunu'nu değiştirmeye ve
bağlantılı amaçlara yönelik Kanun.
[18 Eylül 2003]

Şu anda toplanmış olan işbu Meclis’teki Ruhani ve Dünyevi Lord’lar ile Avam Kamarası'nın
önerisi ve onayı ile ve bunların yetkisi ile Majesteleri Kraliçe Hazretleri tarafından aşağıdaki
şekilde yasallaştırılmıştır:—

KISIM 1
SERMAYE FİNANSMANI ETC VE HESAPLARI
BÖLÜM 1
SERMAYE FİNANSMANI ETC
Borçlanma
1

Borçlanma yetkisi
Yerel yönetim—
(a)

Kanunlar kapsamında işlevleriyle ilgili amaçlar için, veya

(b)

mali işlerinin sağgörülü yönetimine ilişkin amaçlar için borç para
alabilir

Borçlanmanın kontrolü

2
(1)

Yerel yönetim, eğer borç para almak —
(a)

3ncü Madde kapsamında onun tarafından ve onun için belirlenen
zaman limitinin, veya
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(b)

4ncü Madde kapsamında onun için geçerli zamana yönelik herhangi bir
limitin

ihlali ile neticelenecekse bunu yapmayabilir.
(2)

Devlet Bakanı, talimat vasıtasıyla, belirli bir yerel yönetim tarafından özel
borçlanmaya ilişkin olarak, bir dereceye kadar 4(1) Maddesi kapsamında
geçerli zamana yönelik herhangi bir limite ilişkin, (1)(b) bendini uygulamaz.

(3)

Hazine'nin rızası olmaksızın yerel yönetim sterlin haricinde başka şekilde
borçlanmayabilir.

(4)

Bu madde, kanunlar kapsamında, her ne zaman onaylanırsa, geçerli zamana
yönelik yerel yönetimin yetkisi kapsamında borçlanma için geçerlidir.
Karşılanabilir borçlanma limitini belirleme görevi

3
(1)

Yerel yönetim ne kadar borç para almaya gücü yeteceğini belirler ve bunu
incelemeyi sürdürür.

(2)

Aşağıdaki yönetimler, diğer bir deyişle—
(a)

Büyük Londra Yönetimi, ve

(b) İşlevsel kurum, durumunda
Belediye Başkanı, yönetimin ne kadar borç para almaya gücü yeteceğini
belirler ve bunu incelemeyi sürdürür.
(3)

Belediye Başkanı, 2nci bent kapsamında bir belirleme yapmadan önce,
Londra Meclisi'ne danışır.

(4)

Belediye Başkanı, işlevsel bir kurum için 2nci bent kapsamında bir
belirleme yapmadan önce, bu kuruma danışır.

(5)

Devlet Bakanı düzenlemelerle 1nci ve 2nci bentler kapsamındaki görevlerin
ifası hususunda hükümler hazırlayabilir.

(6)

5nci bent kapsamındaki düzenlemeler, özellikle,—
(a)
(i)

1nci ve 2nci bentler kapsamında belirlemenin ne zaman
yapılacağı

(ii) söz konusu belirlemenin nasıl yapılacağı

(b)
(c)

(iii) söz konusu belirlemenin hangi dönem için yapılacağı
hususunda hükümler hazırlayabilir;
1nci ve 2nci bentler kapsamında belirlenen bir miktarı izleme hususunda
hükümler hazırlayabilir;
1nci ve 2nci bentler kapsamında bir belirleme yapma konusunda bu
bent kapsamında belirlenen miktarı izleme konusunda göz önünde
bulundurulacak etmenler hususunda hükümler hazırlayabilir.

(7)

5nci bent kapsamındaki düzenlemeler, Devlet Bakanı veya bir başkası
tarafından çıkarılmış olsun ya da olmasın, bir veya daha fazla belirlenen
uygulama kuralını göz önünde bulundurmak amacıyla 1nci ve 2nci bentler
kapsamında bir kişinin belirleme yapmasını gerektiren bir hükmü içerebilir.

(8)

Yerel yönetimin 1nci bent kapsamındaki işlevi, yalnızca yönetim tarafından
ifa edilir.

(9)

1999 tarihli Büyük Londra Yönetimi Kanunu'nun(c.29) 38(1)nci Maddesi
(Belediye Başkanı tarafından yetki devri), 2nci bent kapsamındaki işlevler
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için geçerli değildir.
(10) 7nci bent kapsamındaki yetki, mevcut belgenin talimatları sınırlı şeklinde
yorumlanmaz.
(11)

Bu maddede—
“işlevsel kurum” 1999 tarihli Büyük Londra Yönetimi Kanunu'ndakiyle
(c.29) aynı anlama sahiptir;
“yerel yönetim” Büyük Londra Yönetimi veya işlevsel kurumu içermez;
“Belediye Başkanı”, Londra Belediye Başkanı anlamına gelir.

4

Borçlanma limitlerinin konulması
(1)

Devlet Bakanı, ulusal ekonomik nedenlerden dolayı, yerel yönetimlerce borç
para alınmasına ilişkin limitleri düzenlemeler yoluyla koyabilir.

(2)

Yerel yönetimin gücü yeteceğinden daha fazla borç para almamasını
sağlamak amacıyla, Devlet Bakanı belirli bir yönetimin borç para almasına
ilişkin limitleri talimat yoluyla belirleyebilir.

(3)

Farklı limitler farklı borçlanma türlerine ilişkin olarak 1nci ve 2nci bentler
kapsamında belirlenebilir.

(4)

1nci bent kapsamında belirlenen bir limite tabi yerel yönetim, benzer bir
limite tabi başka bir yerel yönetime limitle ilgili sahip olduğu kullanılabilir
alanları ("headroom) aktarabilir.

(5)

Devlet Bakanı 4ncü bent kapsamındaki hakkın kullanımı hususunda
düzenlemeler yoluyla hüküm hazırlayabilir ve özellikle —
(a) bir yerel yönetimin bu bent ile ilgili amaçlar için olduğu kullanılabilir
alana (headroom’a) sahip olarak kabul edileceği koşullar, ve
(b)

(6)

5

bu amaçlar için sahip olduğu olduğu kullanılabilir alan (headroom)
miktarı hususlarında hüküm hazırlayabilir

4ncü bent kapsamında bir miktarın aktarılması halinde, bu Bölüm’ün
(a) sanki kullanılabilir alan (headroom) varlığına ilişkin limit bu miktar
kadar düşürülmüş gibi, devredenle ilişkin, ve
(b) sanki tabi olduğu benzer limit bu miktar kadar artırılmış gibi,
devralanla ilişkin etkisi olur
Geçici borçlanma

(1)

2nci bende tabi olan, 3ncü fıkra kapsamında yerel yönetim için veya tarafından
belirlenen veya 4ncü fıkra kapsamında geçerli olan zamana yönelik limit, bu
Bölümün amaçları doğrultusunda, —
(a)

limitin ilişkin olduğu dönemde yönetime ödenmesi gereken, ancak

(b)

henüz alınmamış

ödeme miktarı oranında artırılmış olarak işlem görür
(2)

6

3ncü fıkra veya 4(2) nci fıkra kapsamında belirlenen bir limit durumunda,
gecikmiş alındısı limite ulaşma konusunda göz önünde bulundurulan ödemeler
için 1nci bent geçerli değildir.
Borç verenlerin korunması
Yerel yönetime borç para veren kişi, yerel yönetimin borç para almak için
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yetkiye sahip olup olmadığını soruşturmak zorunda değildir ve söz konusu
yetkinin yokluğu vasıtasıyla zarara uğratılamaz.
Kredi düzenlemeleri
“Kredi düzenlemeleri”

7
(1)

Bu Bölüm’ün amaçları doğrultusunda, yerel yönetim —
(a)

kendi açısından bir borç doğuracak bir işlem yapması, ve

(b)

borcun nitelikli bir borç olması

halinde kredi düzenlemesine girmiş olarak kabul edilir.
(2)

1nci fıkranın amaçları doğrultusunda yerel yönetimce yapılan işlemin, —
(a) yerel yönetimin hesaplarına ilişkin amaçlar doğrultusunda bir borç
doğuracağı kabul edilecek uygun uygulamalara uygun düşerse, veya
(b) a fıkrasında yer aldığı kabul edilecek, Devlet Bakanı'nca yapılan
düzenlemelere uygun düşmesi
halinde yerel yönetim açısından borca sebebiyet verecek olarak kabul
edilir

(3)

Nitelikli borca ilişkin (1)(b) bendindeki atıf—
parayı geri ödeme borcu,
borç doğuran işlemin yapıldığı tarihten sonra ilgili ifa tarihinin 12
aydan az olduğu borç, ve
(c) Devlet Bakanı tarafından yapılan düzenlemeler yoluyla bu hüküm
amaçları doğrultusunda belirlenen bir açıklamaya ilişkin borç
Haricindeki borçlar içindir.
(a)
(b)

8

Kredi düzenlemelerinin kontrolü
(1)

Yerel yönetim, kredi düzenlemesi yapmak —
(a)

3ncü fıkra kapsamında onun için veya tarafından belirlenen zamana
ilişkin limiti, veya

(b)

4ncü fıkra kapsamında geçerli olan zamana yönelik limiti

ihlal ederse, kredi düzenlemesi yapmayabilir veya bunu değiştirebilir.
(2)

1nci bent amaçları doğrultusunda bu limitlerin uygulama konusunda,—
(a) Kredi düzenlemesi yapma düzenleme masrafına eşit miktarda paraya
borçlanma olarak kabul edilir, ve
(b) Kredi düzenlemesine ilişkin değişiklik, değişiklik masrafına eşit
miktarda paraya borçlanma olarak kabul edilir.

(3)

Devlet Bakanı, 2nci bent amaçları doğrultusunda, kredi düzenlemesi veya
değişiklik masrafına ilişkin hesaplama hususunda düzenlemeler yoluyla hüküm
hazırlayabilir ve özellikle de seçeneklerin değerlendirilmesi hususunda hüküm
hazırlayabilir.
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