BELEDİYELERİN BORÇLANMASI ve
İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR
BELEDİYESİ ÖRNEGİ

Gülay Akgül
M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü

Araştırma

Görevlisi

GİRİŞ

'
ile onları borçlanmaya iten seBu çalışmada belediyelerin borçlanmaları
bepler belediye borçlanmalarının . tipik bir örneğini oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneğinde incelenmiştir.
İsta~bul Büyükşehir Bele,diyesinin iç ve dış borçlanmaları ve çeşitlerinin
sunulmasından önce belediyeleri borçlanmaya yönelten sebepler ortaya konul- '
maya

çalışılmıştır.

Birinci bölümde, büyükşehir belediyelerinin gelirleri, sunmakla yükümlü oldukları hizmetleri ile hizmetlerin hacminin genişlemesi ve bu genişleme
nin nedenleri irdelenmekte, bu yapılırken de, yasalarca belirlenen kaynaklardan elde edilen gelirlerin belediyelerin hizmetlerinin görülmesine hangi ölçü- ·
de yeterli olduğu sorusu tartışılmaktadır. Belediyelerin gelirleri ve hizmetleri
bölümünde büyük ölçüde İstanbul Büyükşehir Belediy~sinih 1991 Mali Yılı
Bütçesindeki ilgili cetvellerden yararlanılmıştır. Aynı şey harcama kalemleri
içinde geçerlidir.
İkinci bölümde ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1986-1990 yılları
arasındaki

ki

iç

borçlanmaları

ile 1986 ile 1991

yılı Ağustos ayın

sonuna .kadar .

dış borçlanmaları i.ıci ayrı başlık altında incelenmiştir.
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BÖLÜM 1

"BELEDİYELERİN BORÇLANMA GEREGİ"
A. BELEDİYE GELİRLERİNİN GİDERLERİ KARŞILAMADAKİ
YETERSİZLİGİ

Günümüzde belediyelerin ve özellikle de büyük şehir belediyelerin in gelirlerinin giderlerini karşılamada yetersiz kaldığını görmekteyiz . Belediyeler
ve özellikle de büyükşehir belediyeleri kanunla kendilerine verilen görevleri
yerine getirirlerken yine kanunla kendilerine verilen gelirleri kullanmaktadır
lar. Her ne kadar gelirler arttırılıyor ve hizmetler de giderek merkezileşiyorsa
da belediyelerin gerçekleşen gelir ve harcama rakamlarına baktığımızda hep
bir

açığın

mevcut

olduğunu

görüyoruz.

Belediyelerin yerine getirmekle yükümlü oldukları görevlerine, kanunlarla kendilerine verilen gelirlerine, gelirlerin yıllar itibariyle seyrine bakıp ge lir
ve giderlerini karşılaştırdığımızda gerçekten de gelirlerin giderleri karşılama
da yetersiz kaldığını ve bunun ela bir borçfanma nedeni oluşturduğunu görüyoruz.
1. BELEDİYELERİN HİZMETLERİ
Ülkemizde belediyelere bırakılan hizmet ve g,ö revler 1580 sayılı yasanın
15. maddesinde 76 kalemde sayılmıştır. Belediyeler, her ne kadar günümüzde para değerindeki düşüşler nedeniyle pratik değerlerini yitirmiş olsalar da,
gelirlerine göre dört bölüme ayrılmışlardır., Hizmet ve görevle bu bölünmeye
zorunlu ve isteğe bağlı olarak sayılmıştır.
Belediyelere , belediye kanunu ile verilmiş olan görevleri aşağıdaki şekil
de gruplandırılabilir:
1 - Bütün belediyeler için zorunlu görevler
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2 - Gelirleri 50.000.- lirayı aşan belediyeler için zorunlu görevler (15.
maddenin 40. ve 58. fıkralarında yazılı olanlar)
3 - Geliri 200.00;-lirayı aşan belediyeler için zorunlu görevler (15. maddenin 43. ve 53. fıkralarında yazılı olanlar)
4 -Geliri 500.000.- lirayı aşan belediyeler için zorunlu görevler (15. maddenin 46, 54, 55. fıkralarında yer alanlar)l.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi belirtilen rakamlar para değerindeki düşüşler nedeniyle değerini kaybetmiş olduğundan dolayı, kısaca kanunda 76

bend halinde yazılı olan tüm görevler tüm belediyeler için zorunlu hale gelmiştir. Bunl~rın dışında başka kanunlar ile belediyelere verilmiş olan görevler
de vardır. Hıfzısıhha kanunu ile bazı görevlerin yapılmasının belediyelerin nüfus durumuna göre zorunlu sayılması gibi.
Asıl konumuz-un belediyelerin borçlanmaları olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi borçlanmalarının örnek alınması nedeniyle, belediyelerin
borçlanma nedenlerinin yer aldığı bu bölümde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de borçlanma gereğini ortaya koyabilmek açısından, belediyelerin lüzmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1991 mali bütçesinde yer alan hiz-

met kalemleri esas alınarak sınıflandırılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1991 mali bütçesine de dayanarak belediyelerin yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri altı ana başlık altında toplayabiliriz:
1

· a)

Sağlık

Hizmetleri:

Belediyeler sağlıkla ilgili olan hizmetlerini koruyucu sağlık hizmetleri ve
tedavi edici sağlık hizmetleri olmak üzere iki şekilde sunmaktadırlar. Koruyucu sağlık hizmetleri, büyük ölçüde salgın ve b~laşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve bu konuda merkezi hükümet ile birlikte çalışmak, ölenleri muayene
edip gömülme ruhsatı vermek, belde halkının yiyecek, içecek ve kullandığı
maddelerin satıldığı ve korunduğu yerlerin temizliğinin denetimini yapmak,
bunlara ruhsat ve belge vermek, bakteriolojik ve kimyevi tahlil laboratuarları
yaptırmaktır.

Tedavi edici sağlık hizmetleri ise sanatoryumı prevantoryum, dispanser,
doğumevi, hamam gibi kuruluşları meydana getirmek ve işletmek gibi hizmetlerdir.
1 Cüneyt

Binatlı, Belediye Hizmetleri Finansmanı, E.İ.T.A. Yayınlan,

1977, s. 72.

No:186/117.

8kişehir,
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b) Ba~ndırlık ve İmar Hizmetleri:
Anayol, köprü, baraj ve liman gibi altyapı tesisi niteliğindeki . hizmetler
merkezi idare tarafından görülmekted ir. Ancak kent iç yolların bakım ve onarımı, park, meydan yapımı gibi hizmetler belediyelerin görevleri arasındadır 2 • ·
Belediyelerin başlıca imar görevleri şunlardır:
Belde haritasını yaptırıp gelecekteki imar planını düzenleyerek, şehrin
bu plana uygun şekilde gelişmesini sağlamak, imar planında gösterilen yol,
köprü, alt ve üst geçit v.s.'leri inşa etmek, inşaat ruhsatı ~ermek ve bunların,
mevzuata ve imar planına uygunluğunu denetlemek, imar çalışmaları için kamulaştırmalar yapmak, ucuz arsa vermek v.s. gibi 3 .
c)

Eğitim

ve Kültür Hizmetleri:

Belediyelere bu konuda verilen başlıca görevler arasında, kütüphane ve
okuma salonları açmak, mesleki kurslar düzenlemek, tiyatro ve müzeler kurmak, stadyum ve yarış yerleri yapmak yer alır. Sportif faaliyet alanları düzenlemek ve turizm tanıtma görevi de bu başlık altında sayılabi lir4.
el) Beldenin Düzeni ve Güvenliği ile İlgili Hizmetler:

Belediye zab ı tası, itfaiye hizmetini kurmak ve yürütmek gibi görevler bu
hizmetler arasındadır.
e) Sosyal

Yardım

Hizmetleri:

Fakir ve kimsesizlere yardım şeklinde somutlaşan sosyal yardım hizmetleri, yardımı alan kişiye sağladığı özel faydanın yanı sıra, fakirliği giderebi1diği ölçüde de topluma da yarar sağlar 5 .
f) Ekonomik ve Ticari Hayatla İlgili Görevler:

Kastedilen, ekonomik ve ticari hayatı düzenleyici, de'netleyici fonksiyonlardır. Fiyatları denetlemek, gıda sağlık denetimi yapmak, açık arttırmaları
denetlemek bu görevler arasındadır. Belediyd, fuar, sergi ve panayır açmak
suretiyle veya bizzat birtakım ticari işletmeler kurarak ekonomik ve ticari faaliyette de bulunabilir.
2 Ha lil Nadaroğlu, .Mahalli İdareler, Met/er Matbaası, İstanbul, 1.986, s. 90
3 Cüneyt Binatlı, a.g.e., s. 72.
4 İstanbul Büyükşehir Belediyesinden mülakatla elde edilen bilgiye dayanılmıştır.
5 Halil Nadaroğlu, a.g.e., s. 91.
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Ancak belediyelerin görevlerı· yuk d k"l il
ar a ı er e sınırlandırılmamıştır. Belediye Kanunu bu konuda şu genel hükmü getirmiştir: "Belediye idareleri, kanunun kendilerine verdiği görevleri ve hizmetleri yerine getirdikten sonra
kent halkının ortak medeni ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü girişimde
bulunabilirler6 •

2. BELEDİYELERİN GELİRLERİ
Ülkemizde belediyelere gelir getiren oniki adet kanun vardır?. Bu kanunlara dayanılarak elde edilen geliri başlıca üç bölümde toplayabiliriz8.
- Vergi Gelirleri
- Vergi Dışı Gelirler
- Özel Yardım ve Fonlar
a) Vergi Gelirleri:
Belediye gelirlerinin yaklaşık dörtte üçü vergi gelirlerinden o luşm akta
' dır. Bu gelir bölümü de kendi içinde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan
pay, belediye vergileri ve belediye harçları olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
aa) Genel Bütçe Vergi Gelirleri

Payı:

Bu paylar; 3030 sayılı yasa uyarınca Maliye Bakanlığı' ndan alınan paylar
ile 2380 sayılı yasa uyarınca İller Bankası' ndan alınan paylar olmak· üzere iki
kısımdan oluşmaktadır.

Birincisine göre, İstanbul sınırları içinde toplanan Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinin % 5'i İstanb~l Büyükşehir Belediyesi'nin payıdır. Bu payın Maliye Bakanlığı tarafından hesap edilip, toplandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar
Belediye hesabına yatırılması gerekir.
6 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. ~addesi
7 Belediyeye Gelir Getiren Kanunlar: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2380 sayı lı Belediye
ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 1580
sayılı Belediye Kanunu, 80 sayılı Haller Kanunu, 2960 sayılı BoğaziÇi Kanunu, 1319 sayılı Em-

lak Vergisi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili
Hakkındaki Kanun, 486-1608-151 sayılı Belediye Cezalan Hakkındaki Kanun, 3257 sayılı Sine-

ma Video ve Müzik Eserleri Kanunu.
8 Bu kategorizasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1991 Mali J'.ıh Bütçe Gelir Cetvelinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

.251

Diğerine göre ise, Genel Bütçe Vergi Gelirlerinin % 6'sı tüm belediyelere, bunun İstanbul nüfusun'a göre dağıtılan tutarın % 35'i İller Bankası üzerinden Büyükşehir Belediyesine her ay aktarılmaktadır. Geri kalan % 65 ise
yine nüfusları ile orantılı olarak ilçe belediyelerine dağıtılır. % 35'in % lO'u
ise İSKİ'nin payıdır.

Bu iki gelir unsuru topla~ gelirlerin % 90'ını oluşturur 9 • Bu iki pay olmaksızın belediyenin ayakta durması imkansızdır, ancak bunlar yeterli değil
lerdir.

ah) Belediye Vergileri:
Belediye vergileri arasında ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, emlak
vergisi (bina vergisi, arazi vergisi, arsa vergisi), elektrik ve havagazı tüketim
vergisi, yangın sigorta vergisi, haberleşme vergisi yer almaktadır.
Bu vergilerden ilan ve reklı1m vergisi ile yangın sigorta vergisi beyannameli mükellefiyetlerdir: 700 civarındaki mükellefin beyanları üzerine vergileri
tarh, tahakkuk ve· tahsil edilmektedir. Elektrik, havagazı · tüketim vergisi, İs
tanbul' da tüketilen elektrik ve havagazının satış değeri üzerinden TEK' ca hesap edilmekte, bulunan vergi miktarını % SO'si İstanbul Büyükşehir Beledi"
ye'sine, diğer % SO'si ele ilçelere aktanlmaktadır.
Belediyeler tarafından tahsil edilen Emlak Vergisinin % 15'i İl Özel idare payı olarak ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 20'si Büyükşehir Belediyesi
payı olarak ayrılır. Bu şekilde ayrılan kısımdan elde edilen gelirler emlak .ver.:
gisi gelirleridirIO.
Ancak maktu tarife üzerinden alınan vergilerin günümüzün ekonomik
şartları göz önüne alındığında önem ve değerini yitirmiş olduklarını görüyoruz. Örneğin, eğlence vergisi içinde yaralan biletsiz girilen yerlerde alınan eğ
lence vergisi tarifesinin tavanı günlük olarak 20.000.-TL. olup, mükellefin
yaptığı faaliyette~ kazancı ne olursa olsun, ödeyeceği vergi en fazla
20.000.-TL. olacaktır.

9

Mustafa K,oç, yayınlanmamış brifing kayı tları (07.10.1989)'na dayanı l mıştır.
ıo İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden mülakat la alınan bilgidir.
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ac) Belediye Harçları:
1

2464 sayılı kariun hükümlerine göre Büyükşehir Belediyesince tahsil olunan Belediye Harçları ise, işgaliye harcı, tatil günleri çalışma ruhsatı harcı,
tellallık harcı, bina inşaat harcı, diğer harçlar, işyeri açma 'izni harcı, muayene ruhsat ve rapor harcı, taşıt araçları işletmeleri et nakil ruhsatı harcı ve diğer harçlardan oluşmaktadır.
.
Tıpkı belediye vergilerinde olduğu gibi, maktu tarife üzerinden alınan

belediye harçlarının da günümüz ekonomik koşullarıiıda pek değeri kalmamış
tır. İşgal harcının m2 si 250.-TL.dır. Her şişe için kaynak sular harcı ise 50
kr. -25 kr. arasındadır.
Vergi gelirlerinin arttırılması için gerekli olan vergi ve harç oranlarını artırma yetkisi belediyeye ait değildir. Bu yüzden belediye, ihtiyaçları doğrultu

sunda bunları arttıramaz. Uygulamada da çoğunlukla siyasi nedenlerden dolayı bu oranların arttırılmadığı görülmektedir. Anca~ vergilerin ve harçların
oranları ile matrahların en kısa zamanda gÖzden geçirilerek günümüz ekonomik koşullarına uygun ora.nların saptanmasının zaruri haline geldiğini ilgili
maddelere baktığımızda görüyoruz.
b) Vergi

Dışı

Gelirler:

Vergi dışı gelirler harcamalara katılma payı, kurumlar ve teşebbüsler hasılatı, işletme karları, belediye malları gelirleri, ücretler, cezalar ve çeşitli gelirlerden oluşur.
ha) Harcamalara

Katılma Payı:

Belli hizmetlere harcanan ~iderler karşılığı olarak belde sakinlerinden
alman katılma payları, şerefiyelerden farklıdır. Bunlar yol, kanalizasyon, su tesis giderlerine katılma payı, imar planı giderlerine katılma payı, yol kanal bedeli ve diğer paylardır 11 •
.
·
Harcamalara katılma payı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1991 mali
yılı bütçesinde gelir cetvelinde sadece yol harcamalarına katılma payı olarak
gösterilmiştir. (Su ve kanalizasyon harcamaİarına katılma payı ise İSKİ'ye.
11 Halil Nadaroğlu, a.g.e., s.122, 123.
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devredilmiştir). Bu da, bu yıl içinde sadece bu şekilde harcamalara katılma
. payı geliri elde edebileceklerini göstermektedir. Vergi geliri olmadığı için be-

lediye bunun miktarını dilediği gibi saptama imkanına sahiptir. Yasal sınır olmamakla beraber, bu konudaki serbestiyi sınırlayan -siyasi sebepler gibi- baş
ka sebepler

vardır.

bb) Kurumlar ve

Teşebbüs Hasılatı:

Bu gelirler, belediyece yöneltilen kurumlar ve teşebbüslerin hasılatların
dan oluşurı 2 • Genel yönetim kurumları hasılatı, fidanlıklar hasılatı, S.S. Yardım Kurumları hasılatı, özel parklar hasılatı, hayvan hastaneleri hasılatı, ekonomik faaliyet kurumları hasılatı, mezat salonları hasılatı İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin kurum ve teşebbüs hasılatı olarak elde ettiği gelirlerdir .
. be) İşletme Karları:
Belediyece işletilen yerlerin karları bu alt grupta toplanır. İstanbul BüBelediyesinin bu gelir grubunda, mezbaha ve konara işletmesi karı,
diğer işletme karı, sosyal ve turistik tesisler işletmesi karı yer almaktadır. Ancak belediyenin bu yolla elde ettiği gelirler de diğerlerinde olduğu gibi düşük
düzeydedir.
yükşehir

bd) Belediye

Malları

Gelirleri:

Bu geİir kategorisinde belediyelerin ellerindeki menkul ve gayrimenkul
malların satılması veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler yer alır 13 • Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinde bu' kategoride sayılmış olan kalemler şunlardır: Taşınmaz mallardan alınan gelirler, peşin parayla yapılan satışların bedelleri, taksitle yapılan satışların bedelleri, kiralar, ecrimissiller, hasar karşılıkları, taşınır mallardan alınan gelirler, eskimiş eşya ve enkaz satış
bedelleri, çöp satış bedelleri, diğer taşınır değerler gelirleri, faizler, basılı evrak satış gelirleri.
be) Ücretler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ücret gelirleri; Toptancı hali işgal ücreti,
toptancı hali resmi, boğaz köprüleri geçiş ücreti, müzeler giriş ücretinden %

40 pay, diğer çeşitli ücretler, yan.par.kim.dep.ardiye ücreti, ilan asma tahsis
12 Cüneyt Binaılı, a.g.e., s.54.
13 Cüneyt Binatlı, a.g.e., s.81.
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ve bakım ücreti, isteğe bağlı hizmet karşılığı alınacak ücret, itfaiye ücreti, fabrika işyeri bas.kap . muayen e kontrol ücreti, plan kontrol, imar durumu mevzi
imar planı ücreti, deniz araçları Haliç'e giriş ücretlerinden oluş.maktadır.
bt) Cezalar :
Para ve vergi cezalarından oluşan vergi grubudur.
bg) Faiz Gelirler i:

Belediyelerin bankala rdaki mevduat hesaplarına bankalarca yürütülen
faizler dolayısıyla elde edilen gelirlerdir. Belediyeler oldukça önemli rakamla
ra ulaşan faiz geliri elde etmektedirler.
bh)

Çeşitli

Gelirler :

geliri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yukarıda sayılanların dışında vergi
'
veya özel yardım ve fon sayamayacağımız birtakım gelirler elde etmektedir.
Bunlar, tahsisi mahiyetteki gelirler (belediye tarafından özellikle belirli bir
hizmetin görülmesi için devlet tarafından verilenler), ivaz karşılığı bağışlar (özel kişi veya firmalar tarafından yapılan bağışlar), iç borçlanmalar ve dış borçlanmala r (asıl konumu z olduğu için II. Bölümde ayrıntıları ile inceleyeceği
belediyeıni'zden burada sadece bu tür gelirlerin, yani iç ve dış borçlanmaların
kalemi
bir
ün
lerin vergi dışı gelirleri bölümünde çeşitli gelirler alt bölümün
olarak nitelendirildiğini belirtmekle yetineceğiz),tahsisi mahiyette olmayan gelirler (deylet tarafından belli bir iş veya hizmetin görülmesi için verilmiş olmageyıp belediyelerce istenildiği gibi kullanılabilen gelirlerdir), Boğaziçi köprü
ler
belediye
,
TL.'dir)
çiş ücreti gelirlerinin % 5'i (91 yılı için bu gelir 21.864
fonu otopark fonu gelirleri, toptancı hali gelirleri ve diğer gelirlerdir.
c) Özel Yardım ve Fonlar:
Belediye gelirlerinin vergi gelirleri ve vergi dışı gelirlerinden sonra üçüncü bölümü nü özel yardım ve fonlar oluşturmaktadır.
Cumhuriyetin ilan edildiği yıllardan itibaren Türkiye' de devlet, belediyelere, gereksinmelerine göre yardı~ yapmaktadır. Yardımların bir kısmı doğ
rudan doğruya, bir kısmı dolaylı iken bir kısmı karşılıksız, bir kısmı da geri
r belli amaçlar
alınmak üzere yapılan yardımlardır. Son olarak, bazı yardımla
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için yapıldığı halde, bir kısım ya~dımlar kullanış yeri belirtmeksizin yapılmak
tadır14.

ca) Özel Yardımlar:
Belli hizmetlerin görülmesi ıçın (tahsisi mahiyette olanlar) ve serbest
olarak kullanılmak üzere (tahsisi mahiyette olmayanlar) belediyeye, devlet tarafından yapılan özel yardımlar ile İl Özel İdareleri tarafından yapılan yine
belli bir hizmetin görülmesi ve serbest olarak yani istenildiği gibi kullanılmak
üzere yapılan yardımlardan oluşur.

cb) Özel Fonlar:
Müşterek trafik fonundan
pay bu gruba girmektedirl5.

alınan yardım

ile

Boğaziçi

Fonundan

alınan

İçişleri Bakanlığı elinde Müşterek Trafik Fonu adıyla bulunan fondan
"Trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerini bizzat başarma imkanı bulunmayan" belediyelere ve il özel idarelerine bir komisyon eliyle ve İçişleri Bakanının onayı
ile yardım yapılırı 6 .
İkinci Dünya Savaşı yıllarında çıkarılan bir yasa uyarınca asker ailelerinden muhtaç olanlara İçişleri Bakanlığı emrindeki bir fondan yardım yapılmak

ta ise de, bu fondan biriken para ihmal edilecek kadar azdır 17 .
rılmış

1967'de "Belediyelere Yardım" adıyla İçişleri Bakanlığı Bütçesine akta-·
ve ilgili bölüme konan ödenekler bu bakanlıkça belediyelere dağıtılmak

tadır18.

Tablo l'i inceled iğimizde 1985'den 1990'a kadar geçen altı yıllık dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin cari fiyatlarla 11.04 kat

14

Ruşen Keleş,"Kentleşmenin

Mali

Sorunları",_

Maliye Enstitüsü

Konferansları,

25. seri,

1976-77, s.205,206.

15

İstanbul Büyükşehir

Belediyesi 1991 Mali

Yılı

Bütçesinden

yararlanılmıştır

16 Ruşen Keleş, a.g.m. , s. 206.

17

Ruşen Keleş, "Kentleşme ve Konut Politikası", AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınlan, No:

540, Ankara, 1984, s. 297.

18 Cüneyt Binatlı, a.g.e., s. 83.
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e gelirleri, 1986' ~rttığı gözlenmiştir. 1985' den 1986'ya 2.8 kat artan belediy

kat ve
an 1987'ye 1.3 kat, 1987'd en 1988'e 1 7 kat 1988'den 1989'a 1.0
'
.
.
'
1989'dan 1990 a ıse 1.6 kat artmış olduğunu görüyoruz.

3.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELE~İYESİNİN GELİRLERİNİN YILLAR
İTİBARİYLE (1985-1990) SEYRİ ('")
MİLYON TL

TABLO -1

Bölüm
Gen.Bü tçe
Ver.Gel.Payı

B~lediye
Vergileri

1988

1986

1987

.67.118

139.013

205.229 330.l 73 501.991

3.600

5.418

7.543

11.150

17.158

32.096

2.171

3.06?

3.441

3.093

3.283

7.882

917

1.923

3.004

4.883

6.700

6.853

23.099

132.992
125.437 ·165.076 308.477

Belediye
Harçları

Kurum

Teş.

Hasılatı
Çeşitli

Gelirler
Toplam
Gelirler
( .. ) İstanbu l

1990

1989

1985

96.905 274.860

Büyükşehir

864.835

158.924

384.293 657.776 662.124

Belediyesi Raporlarindan

alınan

1.070.590

bilgilere göre

düzenlenm iş

tir.

yılları arasında her bir gelir b.ölümünün toplam gelirler içindeki oranına baktığımızda aşağıdaki sonuçlara ulaşırız (Tablo 2).
1985-1990

vergi &elirlerinden alınan pay, belediye gelirleri içinde en
ortayüksek paya sahip olan gelir unsurudur. Toplam gelirler içinde altı yılda
.
lama olarak % 63.33'lük paya sahip ol~uŞtu~.
İkinci en yüksek pay çeşitli gelirlere aittir. Çeşitli gelirlerin toplam geliri palere oranı ortalam a % 32.38' dir. Çeşitli gelirlerin toplam gelirler içindek
yı 86 yılında 85 yılına göre yaklaşık iki ·kat artmıştır. Bunun sebebi bu yılda
İst. Büyükşehir Belediyesinin dış krediye başvurınuş ve dış kredi kullanmaya

Geı,ıel bütçe
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başlamış olmasıdır.

1988 yılı sonuna kadar yaklaşık aynı seviyede kalan çeşitli
gelirlerin toplam gelir içindeki payın 1989 yılında iki kat, 1990 yılında ise yaklaşık 1.5 kat düştüğünü görüyoruz. Bu düşüşün sebebi ise dış kredi
alımları
nın azalması hatta bir düşüş göstermesidir.
Üçüncü sırada ise, belediye vergileri yer almaktadır. Toplam gelirlere
oranı ortalama % 2.50'dir. Belediye vergileri % 3.7l'lik pay ile
en yüksek
oranına 1985 yılında ulaşırken,...en düşük orana % · ı.69'la 1988'de
sahip olmuştur.

Kurum teşkilatları hasılatı ile belediye
yukarı aynı paya sahiptirler.

harçları

ise toplam gelirde

aşağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelir Bölümleri nin

Toplam Gelir İçindeki Oranları
(%olarak )
(1985-1990)
6 yıllık
orta lama

TABL0-2
Bölüm

artış

19&5

1986

1987

1988

1989

1990

69.28

50.60

53.42

50.20

75.71

80.80

63.33

3.71

1.97

1.96

1.69

2.72

2.99

2.50

2.U

1. 11

0.89

0.47

0.50

0.73

0.99

0.94

0.69

0.78

0.74

1.01

0.64 .

0.8

23.83

45.63

42.95

46.90

20.06

14.84

32.38

100

100

100

100

100

100

oranı

Gen.Büt.
Ver. Gel.Payı

Belediye
Vergil eri
Beled iye
Harçları

Kurum
Has ılatı

Teş.

Çeşitli

Gelirler
Toplam
Gelirler
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Gelir Harcamalarının .
Karşılaştırılması - (Fiili Rakamlar )

Milyar TL
Tablo-3 (*)
1990
(Tahmini Rakamlar)

Bölüm

1987

1988

1989

Vergi Gelirleri

212.m

341.331

520.027

869.931

171.521

316.453

142.980

\ 174.402

657.784

663.007

1.071.333

80.253

130.681

310'.409

408.626

224.01-1

429.492

165.382

88.760

Harcamaları

102.676

167.007

229.M6

456.739

Gider Toplamı

406.953

7~7.180

704.837

95-l.US

Vergi

Dışı

Gelirler

Gelir Toplamı
Cari Harcamala r

384.293

1

Toplamı
Yatırım Toplamı

Transfer

(*)İstanbul Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye dayanılm ı şt ır .

Tabloyu incelediğimizde gelir-gider toplamları arasında hep bir farkın
mevcut olduğunu görüyoruz. Bütün yıllar itibariyle belediye giderleri -önceki
bölümde yasalarca belediyelere bir takım görevleri yapma zorunluluğu getirilYani hizdiği anlatılmıştı. Hizmet mali planda ortaya harcama şeklinde çıkar.
metin görülmesi harcama yapılması anlamına gelir-gelirlerden hep fazladır.
Buradan gelirlerin yeterli düzeyde olmadığı sonucuna varırız. Kanunla belirtilen görevlerin bile yeterince yerine getirilmesi.ne yetemeyecek düzeydeki belediye gelirleri, ilerleyen teknoloji, kentleşme oranının artması, nüfus artışı gibi
nedenler le kaçınılmaz olarak hacmi sürekli genişleyen yepyeni ve büyük harcamalar gerektire n yeni hizmetleri tabii olarak yerine getirmeye yetmeyecek•
tir. Belediye bu hizmetleri sunmak zorunda olduğu için başka çözüm yolları
arama yoluna gidecektir.
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B. BELEDİYE Hİ
ZMETLERİNİ

N HACMİNİN GE
NİŞLEMESİ
Yasalar belediye
lere içerik, kaps
am
ve ölçek bakımı
yüklemişlerdir.
ndan farklı görevl
Za m an la bu göre
er
vler dönemlerin
leşme süreci, toplum
yönetim biçimle
ri, 'hızlı kentsal ve ekonomik
yapıdaki gelişmeler
nolojik gelişmel
ve bü yü k ölçüde
e~in etkisiyle değişm
tekiş, bazıları or ta da
ha da Önem kaza
n
ka
lka~ken bazıları da
n~ış ve bu ·göre
vlere yenileri ekle
nmiştir,.
Kentleşme' oran
ının artması, te
knolojik gelişmel
.da na gelen hızl
er ve ulaştırmad
ı gelişmeler ·gibi
a meyne
de
nlerle yeni ve bü
ihtiyaç duyul~ay
yük boyutlu hi zm
a başlanırken, es
et le re
kiden be ri sunula
etkin ve yüksek
gelen hizmetlerin
kalitede sunulmas
de da ha
ı beklenmeye
başlanmıştır.
Şimdi, belediye
hizmetlerinin ve
ya gör~vlerinin
nedenleri yakınd
hacmini genişlet
an inceleyelim
en bU
.
1) KENTLEŞM
E ORANININ
ARTMASI:
Gelişmekte olan
ülkelerde, köyler
den, kentlere ak
kentleşme oranı
ın, bi r başka de
çok yüksektir. Tü
yişle
rk
iye' de de II.Dün
da kenteler akın
ya Savaşını izleye
başlamış, giderek
n
yı
llar
a·rtan bi r şekilde
sel nüfus gidere
. devam etmiştir 19
k ar ta rk en , kırs
.
Şe
hir
al
ke
simdeki nüfusun
hirsel yerleşme _b
azalması, bi r ya
irimlerinin sayısı
nd
an
şe
nı çoğaltırken diğe
sun toplam nüfu
r yandan da şehirs
s içindeki payını
el
nü
fu
arttırmıştır
20.

Şehirleşme oranın

ı

arttırıcı nedenler
ekonômik, teknol
ko-sosyolojiktir.
ojik, siyasal ve ps
1989 yılında Tü
irk
iy
e'nin toplam nü
de yaşarken2ı, 19
fu
su
nu
n
% 53 'ü şehirler
90 yılında bu or
an % ·59.6'ya yü
hirleşme oranının gi
kselmiştir22 . Bu
radan da şederek ar tm ak ta
olduğu sonucu Çıkmak
ta
dır.
Ek on om ik ne de
.
nl er de n bi r kısm
ı
kö
yl
ü nüfusu itici et
1
kente), bir kısmı
kenler (köyden
da çekici etkenl
erdir.
itici etkenler kö
ylü kesimin için
de bulunduğu ko
lardır. Tarımda m od
şullardan kayn
er n araçların
aklanan-

kullanılması, tarıma

makin~nin girmesiy
19 Beı;rak Kurtul
le
uş "İstanbul Kenti
Be
led
iye Hizmetleri ve
fa kü lte si, İktisa
Karş ılaşıl an Sorunla
t ve İçtimai Ensti
r", t.ü. İkti~at
tüsü (Sosyal Siya
set Konferansları)
İstanbul, 1978, s.
, 197Tden ayn
138.
basım,
20 Nuri Tortop, M
ah al li İdareler,
Üçüncü baskı, An
kara, 1988, s. 192.
21 Devlet İstatisti
k Enstitüsü 1989 Yıl
lı~.
22 Türkiye Odala
r ve Borsalar Ra
poru, 1990.
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ilgiler Fakülte
23

24

tleş~e
Ruşen Keleş,a, "K19en
84, s.5.9.
N.540, Ankar

ve Konut

tleşme ve
Ruşen Keleş, "Ken

s.198.

Konut

.

Politikası",

A V .S os ya l B

an .

B. F.Yayınl
Poli tikası", A.Ü.S.

·

1984
N.540 Ankara '
'
'
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Ayrıca kentleşme sanayileşmeye dayalı olmaksızın gerçekle
ştiğinde,

bir
büyük altyapı sorunları doğmakta, sınırlı yatırım kaynaklarından büyük
paylar üretken olmayan bu alanlara kaymaktadır. Bu da kaynak israfına yol açmaktadır 25
•
başka deyişle sanayileşme

ile paralel

olmadığı

taktirde ,

şehirlerde

2) TEKNOLOJİK GELİŞMELER:
Teknolo jide meydan a gelen gelişmeler sonucu o güne kadar kimseni n
gereksin me duymadığı birtakım hizmetle rin sunumu zorunlu hale gelmekt
edir. Örneğin deniz ulaşımı önceleri sadece yoku vapurları ile sağlanırken,
deniz otobüsle rinin daha hızlı, daha rahat olmaları, talebin bu tarafa kayması
na
neden olmuştur. Aynı şekilde şehirde bir metronu n kurulması, doğal gaz
şe
bekesini n oluşturulması gibi şeylere ihtiyaç duyulmasının tek nedeni teknolojik geliŞme l erclir. Böylece bazı hizmetle r öyle boyutlar kazanmış ve öyle
büyük maliyetl eri gerektir en hizmetle r beklenm eye başlanmıştır ki, belediye
bunu tek başına sahip olduğu kaynakl arla karşılayamaz duruma gelmiştir
. So-.
nunda bir taraftan bazı hizmetle rin uluslararası planda süprana syonel kuru
luş
lar ya ela çok t araflı an laşmalar yoluyla gerçekleştirilmesi zorunlu hale
gelirken (çevre koruması amacıyla yapılan hizmetle r ele bunun tipik örnekler
indendir), diğer taraftan dış krediler e başvurulmaya başlanmıştır 26 .
1
'

3) NÜFUS SEYYALfYETENİN ARTMA SI:
Teknikt e, özellikle ulaştırma d a meydan a gelen gelişmeler mesafel eri kı
sa ltmış, nüfus seyyaliyetini arttırmış ve sonuçta bölgesel ayrılıkla
r kavramında
köklü değişikliklere yol açmıştır. Ulaştırmada sağ lanan sürat, özellikle
yüzölçümü çok büyük olmayan ülkelerd e nüfus seyyaliyetini görülmemiş bir
biçimde arttırmış ve ülkenin bütünü tek bir bölge seviyesine inmiştir 27 . Ulaştır
mada
meydan a gelen gelişmeler mahalli idareler veya belediye lerin hizmetle
rinin
hacmini n genişlemesi iki açıdan önemlid ir. Birincisi, kol aylıkla seyahat
edebilip ülkenin bir bölgesin den diğerine gidebile n insanlar diğer bir bölgede
(veya

şehirde) görmüş oldukları hizmeti kendi bulundukları mahalde
de görmek isteyecekl erdir. En azından mahalli idareye bu yönde b'askı yapacakl
ardır.
25 Nuri Tortop, a.g.e., s.193.
26 Halil Nadaroğlu, a.g.e., S.&5, 86.
27 Halil Nadarnğlu, a.g.e .., s. 84.
1
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Diğer

ülkelere gidebilme imkanı bulanlar ise orada gördükleri ve büyük miktarlatda kaynak tahsisi gerektiren hizmetleri bekleyecekler, bu da mahalli idarelerin zaten sınırlı olan ve mevcut hizmetleri dahi sağlamada çoğu kez güçlük çeken kaynakları tarafından sağlanamayacağından, borçlanma gibi yeni alternatifler aranmaya başlanacaktır.

I

'
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BÖLÜM 2

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN
BORÇLAN~LARI"

A. İÇ BORÇL ANMAL ARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1986-1990 yılları arasında
aldığı iç

borçların

toplam rakamı ile bunların toplam bütçe içindeki oranı ~şağıda ve-

rilmiştir.
Yıllar

İç Borç Miktarı
(Milyon TL.)

Toplam Bütçedek i

Payları

(%)

1986

16.476

6.00

1987

14.219

3.70

1988

67.220

10.22

1989
1990

1987 yılından 1988'e kadar iç borç miktarı birdenb ire yaklaşık 5 kat artış göstermiştir. 1989 ile 1990 yıllarında iç borçlanm aya gidilmed
iğini görüyo-

ruz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iç borçlanmaları İller Bankası
'ndan
alınan krediler şeklinde olup şu şekilde görülme ktedir:

- Yatırımdan borçlar
- % 15 faizli krediden borçlar
- Ödünç paralar
- Vergi ödemele rinden borçlar
- Kefalet borçları
- Avrupa İskan Fonu
ı. Yatırımdan

Borçlar:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırımdan borçlar adı altında İller Ban-

kası'ndan şu yatırımların gerçekleştirilmesi için borçlar alınmıştır
(Tablo 1):
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Tablo 1
İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin İller Bankası'na Olan
Yatır~m Borçları (1988-1991) Milyon TL

Yatırımın

B9rcun

Aslı

Konusu
1.430.920

Belediye Şub.
Müd.Bin.

738.359

tf.Tesisleri

88 İtibarıvle
borç miktarı

89 itibariyle
borç miktarı

90 itibariyle
borç miktarı

91 it ibariyle
borç miktarı

533.215

1.378. 763

983.933

490.248

779. 721

610.306

412.372

. 97.026

t;ihangir Kat
Ptoparkı

451.098

288 .577

83,168

0.363

0.206

Ptopark ı

400 .478

393.289

220.992

72.052

39.666

lvıec.Köy Kat
btoparkı

1.151.082

836.493

914.098

569.658

229.283

lfopk. Kavşak
büze nlcme

1.082.857

963.709

971.801

680.684 .

303.109

1.003. 775

871.778

765.182

455.256

96.510

2.004.354

1.564.893

1.293.022 '

636.046

421.940

602.534

656 .013

99.932

22.404

Kompleksi

6.420.562

4.985.772

4.678.310

2.631.064

1. 904.196

ifra. Sinyalizyon

300.375

-

349.712

293. 189

219. 710

400 .500

-

466.281

. 390.917

292 .942

3.694.582

-

Kuledibi Kat

!sergi Sar.Yaııı
Otoparkı

Irak.Talimhane
Kat Otoparkı

il'aıııksar. Kat
ptoparkı
Bayrampaşa

Halk

· E-5 Yolu
lrepcbaşı Kat
Ptoparkı

. lroplam

. 325.982

19.681.476

11.190.765

2.345 .764

1.063.832

735.557

14.572.796

8.486.869

5.167.937
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- Belediye şube müdürlüğü binası
- İtfaiye tesisleri
- Cihangir kat otoparkı
- Kuledibi kat otoparkı
- M.Köy kat otoparkı
- Topkapı kavşak düzenleme
- Sergi Sarayı yanı otoparkı
- Talimhane kat otoparkı
- Tepebaşı kat otoparkı
- Yanıksaraylar kat otoparkı
- Bayrampaşa hal kompleksi
- Trafik sinyalizasyon
- E-5 yolu

5 yıl vadeli, faiz

oranı

ise yıllık % 30 olan bu borçlar 1985 ve daha önce-

ki yıllarda alınmışlardır.

2. Kefalet

Borçları:

İller Bankası iş

makineleri alınabilmesi amacıyla verdiği kefalet mektuplar'! için %1,25 komisyon almaktadır. Buna ek olarak da % 5 hizmet vergisi
teminat mektubu tutarı üzerinden a lınm aktadır. İller Bankası, belediyelerin
kendilerine olan bu vergikr ve komisyonlardan oluşan borçlarını, belediyelere tahsis edilen % 35' lik paylardan kesmek şeklinde tahsil etmekteclir28 .
3. Avrupa İskan· Fonu:
1984 yılında Avrupa Konseyi İskan Fonundan İller Bankası kanalıyla alt
yapı yatırımlarında kullanılmak üzere 27 milyar TL. kredi sağlanmıştır. Bunun ana para taksit ödemylerine henüz başlanmamış olup, 1993'de başlana
caktır. Bu borcun ana para taksitleri ele yine % 35'lik paylarla İller Bankası'n
ca kesilecektir. İller Bankası bu borç için hala % 2ı.5 oranında faiz ile % 1
komisyonu belediye hisselerinden kesmek suretiyle almaktadır.
2380 sayılı kanuna göre belediyeye dağıtılan paylardan, İller Bankası tarafından yatırım borç taksitleri (ikaz borçları) ile kefalet mektuplarının komis-

yon ve faiz tutarları kesilmektedir.
28 Belediyenin % 35'1ik payı 3004 sayılı kanun gereğince İller Bankası'nca ayrılıp gönderilmektedir.
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Eğer İller Bankası tarafından verilen kredi fon niteliğinde ise, belediyeler fon

yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince, İller Bankası'nca belediyeye tevzi .edilen hisselerden kesilir.
B.

DIŞ

1. Dış

BORÇLANMALARI:
Borçlanmanın

Yasal

Dayanağı:

Belediyelerin gördükleri hizmetler büyük ölçüde sabit serm?ye yatırımla
rını gerektirir. Belediyelerin bu ağır yükü normal gelirler ile karşılayamamala
rı halinde yatırımların finansmanı için borçlanma yoluna başvurulması kaçınıl
maz

olmaktadır.

Türkiye'de belediyeler, 1580 sayılı yasanın 72. maddesine dayanarak dış
borçlanmaya gidebilmektedirler. 1580 sayılı yasanın 72. fıkrası "25 seneden
fazla bir müddet için yapılacak ikraz veya istikraz kararları, vilayet idare heyetinin mütalaası üzerine valinin tasvibi ve şurayı devletin kararıyla mer'iyet kesbeder" der. Madd~ye göre, 25 yıldan uzun vadeli olarak yapılacak dış borçlanma ile ilgili kararlar il yönetim kurulu tarafından görüşüldükten sonra ve karar verildikten sonra şehrin valisi tarafından onaylanır ve son olarak da Danış
tay' ın kararı ile; borçlanma gerçekleşme aşamasına gelir. Dış borçlanma için
Hazine Dış Ticare~ Müsteşarlığı'nın izni gerekir. Borçlanmanın gerçekleşebil
mesi için gerekli prosedür budur.
Belediye bir mahalli hizmeti sunabilmek için bir proje hazırlar ve projenin fayda maliyet analizini yapar. Faydası maliyetinden daha fazla ise· bu projeyi gerçekleştirmeye karar verir. Maliyeti bu tek başına karşılayamayacak kadar' yüksekse bu proje ihaleye çıkarılır. Bu safhada pek çok alternatif değe~
lendirmeye tabi tutulur. Projenin ihalesi bir yabancı kuruluş veya konso:sı
yum tarafından alınabilir. Krediyi verecek olan banka tek ülke bankası olabıle
ceği gibi bankalar konsorsiyumu da olabilir. Krediyi verecek olan banka vey~
bankalar konsorsiyumu Türkiye'yi içinde gördüğü risk grubuna göre .kredı
şartlarını belirler. Kredi veren bütün yabancı bankalar Hazine ve Dış Tıcar~t
Müsteşarlığının garantisini isterler. Böylece devlet belediyenin yapmış oldugu
borçlanmaya garantör olur.
2. lstanbul Büyükşehir Belediyesinin Aldığı Dış Borçların
Proje Bazında İncelenmesi

İstanbul Büyükşehir
borçlanma yoluna

Belediyesi

gitmiştir.

Bunlar:

şimdiye

kadar 5 büyük proje için

dış
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- Hızlı Tramvay
- Deniz Otobüsleri
- Dere Islahları
- İş Makinaları
- Avrupa İskan Fonundan Alınan Krediler'dir.
Bu projeler için alınan borÇların hepsi uzun vadelidir. Zaten çok acil durumlar olmadıkça kısa vadeli borçlanma yoluna gidilmez. Çünkü bu belediyenin lehine değildir.
Kredinin kullanımı genell ikle hakedişe bağlı olarak bankadan çekilmek
suretiyle gerçekleştirilir. Kredi kullanımı bitene kadar artan bakiyeler üzerinden, kullanım bittikten sonra azalan bakiyeler üzerinden faiz ödenir. Faiz ödemeleri 6 veya 3 ayda bir olur. Kredi kullanımı arttıkça faiz ele artar.
Şimdi

bu

beş

büyük proje ile ilgili

borçlanmaları

ve

bunların koşullarını

inceleyelim.

a)

Hızlı

Tramvay Projesi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Hızlı Tramvay Projesinin gerçekleşti
rilmesi amacıyla AB SVENSK EXPORTKREDİT acentalar SKANDINAVISKA ENSKILDA BANI<EN, POST-OCH KREDİT BANI<EN-PKBANKEN l.\rasında 8.3.1986 tarihinde iki ayrı borç an l aşması imzalanmıştır. Buna
ek olarak 20.03.1986 tarih inde yeni bir an l aşma daha imz~lanmıştır. Bu anlaş
maları imzalamaya Belediye Başkanı yetkili kılınmış ve borcun faizi ile birlikte belediye bütçesinden ödenmesi İstanbul B~yükşehir Belediye Meclisi tarafından kararlaştırılmıştır.

Bu projenin gerçekleştiri l mesi için sözü edilen bankalarca kurulan konsorsiyumdan toplam 688.807.747.- SFR' lik kredi alınacaktır. Bu kredi 5 ayrı
dilimden olup 4 dilimin geri ödemesi 1989 yılında başlamıştır. 30.000.000,SFR'lik 5. dilimin anapara geri ödemesi 1996 yılında başlayacaktır. Geri ödemenin bitiş tarihi ise 2016 yıİıdır.
Şimdi, bu beş dilimi kredinin alındığı banka, sözleşme tarihi, sözleşme
nin yürürlük tarihi, garantör ve kredinin şartları itibariyle inceleyelim.
aa) Birinci Dilim:

493.000.000.- A.Ş. (48.360.000.- SFR)'lik kredi diliminin sözleşmesi
20.03.1986'da yapılmış, 22.05.1986'da ise yürürlüğe girmiştir. Hazinenin ga-
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rantör olduğu kredi bir Avusturya bankası . ZENTRALSPARKASSE und
KOMMERZIA LBANK- Viyana'dan alınmıştır. Dört yılı ödemesiz olan kredinin ödeme süresi 6 aylık periyotlar şeklinde 16 yıldır, geri ödeme
17.10.1990'da başlamış olup 17.04.2006'da bitecektir.
Kredinin faiz oranı % 6 sabit olmakla beraber temerrüt faizi, bir referans faiz oranı + % 2,5'dur. Bir referans faizi oranı ile kastedilen, Avusturya'nın her yıl devlet politikasına uygun olarak belirlediği gecikme faizidir.
Ödememizde bir gecikme olduğu taktirde, o yıl devletin belirlemiş olduğu gecikme faizi oranı üzerinden faiz ödememiz söz konusu olacaktır. Faiz ödemeleri yılda (28.02-3i.05-31.08-30.11 tarihlerinde olmak üzere) dört defadır.
ab) İkinci Dilim:

250.205.107.- SFR'lik ikinci kredi diliminin sözleşmesi 08.03.1986'da
imzalanmış'22.05.1986'da yürürlüğe girmiştir. Stockholm'daki bir İsveç Bankası olan SVENSKA HALDELSBAN KEN tarafından verilen krediye hazine
garantör olmuştur. Üç yılı ödemesiz olan kredinin ödeme süresi 17.02.1989
tarihinde baŞlamıştır. Bu tarihten itibaren 5 yıl aralıksız olarak 6 aylık periyotlar şeklinde ödenecektir. Yapılan anlaşmay~ göre 1994-1995 yılları arasında
iki yıl ödeme yoktur. 10.000.000 SFR tutarındaki son taksit ise 19.02.1966 tarihinde bir defada ödenecektir.
Kredinin 128.153.344.- SFR'lik kısmının faiz oranı, LİBOR + 0,375
olup, 122.051.763 SFR'lik kısmı LİBOR + 0,5'dir. Temerrüt faizi ise, sözleş
menin 9 /04 maddesine göre LİBOR + 2,5'tur. Faizler yılda iki defa
(17.02-17.08) tarihlerinde ödenir.
ac) Üçüncü Dilim:

312.201.613.- SFR'lik kredinin. sözleşmesi ise 08.03.1986'da imzalanmış
olup, 22~05.1986'da yürürlüğe girmiştir. Bu dilimde yine İ~veç Stockholm'deki bir banka olan SKANDINAVISKA ENSIGLDA tarafından verilmiş olup,
yine Hazine garantör

olmuştur.

5,5 yılı ger,i ödemesiz olan kredinin geri ödemesi 31.03.1991'de başlaya
caktır. 10 yılı aralıksız olarak 6 aylık periyotlar şeklinde ödenecek olan krediyılında bir kerede ödeneceknin son taksiti olan 10,00.000.- SFR, 30.03.2016
.
'
tir.
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ad) Dördüncü Dilim:
48.041.027.- SFR'lik dördüncü dilimin sözleşmesi 08.03.1989'da imzalanmış olup, hemen 08.03.1989'da yürürlüğe girmiştir. Bu dilimin, yine
250.205.107.- SFR'lik kısmını da veren İsveç Bankası HANDELSBANKEN,
bunu da Hazinenin garantörlüğünde vermiştir.
Ödemesiz süresi olmayan bu dilimin · ödenmesine 19.02.1990'da başlan
mış olup, 4 yıl boyunca aralıksız olarak devam edecektir. Son taksiti
19.02.1996'da ödenecek olan kredinin faizi LİBOR + 0,5 olup, temerrüt faizi, an laşmaya göre LİBOR + % 2,5'tur.
ae)

Beşinci

Dilim:

Son bölümü oluşturan 30.000.000.- SFR'lik .kısım henüz hiç kullanılma
mıştır. 08.03.1986 tarihinde yapılan anlaşmayçı göre krediye Hazine garantör
olmuştur. Ödemesiz süresi 10 yıl olan bu dilim ilk defa 30.06.1996 yılında ·
ödenecektir. 30 yıl ödeme süresi olan kredinin son taksiti, yinf'. anlaşmaya göre, 30.03.2016 tarihinde yapılacaktır. Faiz oranı % 2 sabit olan kredi bir İs
veç Bankası tarafından verilecektir.
Toplam kullanılacak kredi olan 688.807. 74 7 SFR'nin bu güne kadar
634.579.413,97 SFR'lik kısmı kullanılmış, geriye 54.228.334,03 SFR'lik kredi
kalmıştır. Bugüne kadar kullanılan kredi için 147.596.548.- SFR ve
15.077.051.- AŞ. tutarındaki anapara ve 118.913.241.- SFR tutarındaki ile
41. 795.572.48 Aş tutarında iki faiz ödemesi Ağustos 1991 tarihine kadar yapılmıştır. Bu tarihten itibaren 1991 yılı sonuna kadar 45.820. 749.- SFR tutarında anapara geri ödemesi il e 6.935.443.- AŞ ve 19.297.211.- SFR'lik faiz
ödemeleri gerçekleşecektir.
b) Deniz Otobüsleri Projesi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük boyutlarda olan İstanbul'un ulaşım problemini biraz olsun hafifletebilmek ve ulaşıma yeni bir boyut kazandır
mak amacıyla 24.04.1986 tarihindeki encümen kararıyla deniz otobüsleri projesini gündeme getirmiştir. Deniz otobüsleri projesi 10 adet katamaran gemi
yapımını kapsamaktadır.

Deniz otobüsleri projesi maliyeti yüksek olan büytlk bir proje olduğu ve
bunun finansmanın tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasının hem zor hem de rasyonel olmaması nedeniyle İstanbul Büyükşe270

hir Belediyesi bu projeyi gerçekleştirebilmek için bir Norveç Bankası olan
A/S EXPORT FİNANS ile bir kredi anlaşması yapmıştır. Kredi kullanan yani projeyi gerçekleştiren firma ise FJELLSTRAND - A /S - ALBATROS DENİZCİLİK A.Ş.'dir.

Toplam 82.250.000.-DM tutarındaki kredinin sözleşmesi 24.07.1986'da
imzalanmış, 18.08.1986'da yürürlüğ~ girmiştir. Hazinenin garantör olduğu
kredinin 3 yılı ödemesizdir. Ana para geri ödemelerine 18.03.1989 tarihinde
başlanmış olup, ödeme süresi 10 yıldır ve 6 aylık ödemeler itibariyle yılda iki
defa ödeme yapılmaktadır. Geri ödeme 18.09.1998'de bitecektir.
Faiz oranı, LİBOR + 0,65 ve temerrüt faizi, LİBOR + 0,2 .kredinin faiz ödeme tarihleri 18.03/18.09 olmak üzere yılda iki defadır. Krediyi ödeyen
banka temsilcisi de, faiz ödemesi yapılan banka da UNION BANK OF NORWAY'dır.

Kullanılan

kredinin

20.482 .200. -DM'lık

ana para geri ödemesi ve

9.309.067 DM'lık faiz ödemesi gerçekleşmiştir.
1991 yılında Ağustos ayı sonrası 4.096.000.- DM'lık anapara geri ödemesi ile 2.611.481.- DM'lık faiz ödemesi gerçekleşecektir.
c)

İş Makinaları

Projesi:

İş makinaları projesi adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 325
adet iş makinası ile 22 adet itfaiye aracını çeşitli ülkelerdeki çe ş itli firmalarla
İller Bankası'nın garantörlüğünde yapılan anlaşmalar ile tedarik etmiştir. Bu
araçlar, belediyece bölge halkına sunulması gereken hizmetlerin daha etkin
ve daha iyi bir kalitede sunulması amacıyla alınmışlardır. Bu proj enin gerektirdiği kredi İsveç ve Japon Firmalarınca oluşturulan konsorsiyum tarafından
sağlanmıştır.

Tümünün kullanılmış ana para ve faiz ödemeleri 1990 yılı itiba-

riyle sona ermiştir.
İş makinaları projesi kendi içinde beş ayrı projeye ayrılmıştır:

- 86 adet dozer paletli caterpillar
- 32 adet Sumitomo iş makinası
- 133 adet Lider iş makinası
- 22 adet. itfaiye aracı
- 74 adet caterpillar iş makinası
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ca) 86 Adet Dozer Paletli Caterpillar:

4.903.449.- Dolar tutarındaki kredi 86 adet dozer paletli caterpillar için,
Caterpillar Over SA'dan 15.02.1985 tarihinde yapılan anlaşma ile bir kerede
alınmıştır.

İller Bankası'nın garantör olduğu kredinin ödemesiz süresi yoktur. İlk

taksit ödemesi 24.01.1986 tarihinde başlamıştır. Ödeme süresi 5 yıl olup geri
ödeme 23.07.1990 tarihinde bitmiştir. Krediye LİBOR + 0,5 faiz oranı uygulanmıştır.

cb) 32 Adet Sumitomo İş Makinası:

207.630.000.- yen tutarındaki kredi 32 adet Sumitomo iş makinası için
· Suınitomo Trans. adlı bir Japon firmasından 19.85' de tamamı bir kerede olmak üzere alınmıştır. Ödemesiz süresi olmayan kredinin ilk taksitli
24.0l.1986'da · ödenmiştir. Beş yıl ödeme süresi olan kredinin son taksitli
27.07.1990 tarihinde ödenmiştir. Krediye% 7,5 sabit faiz uygulanmıştır.
cc) 133 Adet Loder İş Makinası:

2.209.872.- Dolar tutarındaki kredi l33 adet Loder iş maki~ası için Sumilomo Trustancl adlı bir Japon firn}asından İller Bankası garantörlüğünde
15.02.1985'de yap ıl an anlaşma ile 1985'clc tamamı bir kerede alınmıştır. Ödemesiz sü resi olmayıp ilk ta~sit ödemesi 24.01.1986'da olan kredinin geri ödeme süresi 4,5 yıl idi. Son taksiti 21.06.l990'da ödenmiş ve bitirilmiştir . Krediye LİBOR + 0,5 faiz oranı uygulanmıştı,r.
ccl) 22 Adet İtfaiye Aracı:

7.589.540.- SFR tutarındaki kredi 22 adet itfaiye aracı için ULRICH
AMMAN adlı bir İsviçre firmasından 12.06.1985 tarihinde yapılan bir anlaş- .
maile 1986'da tamamı bir kerede alınmıştır. Ödemesiz süresi olmayan kredinin ilk taksiti 19.07.1986 tarihinde ödenmiş, ödeme süresi 5 yıl olan kredinin
geri ödemesi 19.01.1991 tarihinde bitmiştir. Krediye % 6, 75 s<ıbit faiz uygulanmıştır.
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ce) 74 Adet Caterp illar İş Makinası:
sı için,
7 .581.000.- DM tutarındaki kredi, 74 adet caterpillar iş makina
AN adAMM
CH
ULRİ
15.02.1985 yılında İller 'Bankası garantörlüğünde yine
tır. Ödemesiz sülı İsveç firmasından tamamı 1985 yılında bir kerede alınmış
başlanmış olan
resi yoktur. Ana para taksit ödemelerine 24.01.1986 yılında
bitmiştir.
kredin in ödeme süresi 5 yıl olup, 23.08.1990 yılında geri ödeme

Krediye serbes t faiz + O, 7 faiz
d) Dere

Islahları

oranı uygulanmıştır.

Projesi:

sorunları
Daha önce 1580 sayılı Belediye Kanununun belediyelere çevre
15. maddeile ilgili bir çok görev verdiğini söylemiştik. Belediye· Kanununun
çevre sorunları
sinde 76 fıkra içinde sıralanmış olan belediye görevleri içinde
ektedir. De. konusunda da pek çok görevin belediyeye verilmiş olduğu görülm
içinde buluşehrin
,
yesinin
re ıslahları projesi de, İstanbul Büyükşehir Beledi
ve isteğinden
nan ve çevre için tehlike arzeden derelerin ıslah edilmesi ihtiyaç
doğmuştur.

tutarı
Dere ıslahları projesı için borçlanılan krec~inin toplam
12.05.1988, di63.391.928.400.-TL.'dir.' Kredi Avrupa İskan Fonundan, biri
ile sağlanmış olup ilk defa
ğeri oı.il.1988 tarihlerinde yapılan iki anlaşma
23.05.1988 tarihinde kullanılmıştır.

Ana para
Ödemesiz süresi 5,5 yıl olan kredinin ödeme süresi 5 yıldır.
geri ödemesi
geri ödemesi 13.08.1993 tarihinde başlayacak olan kredinin
arlığının ga06.10.1977 yılında sona erecektir. Hazin e ve Dış Ticaret Müsteş
Kredinin tümü
rantör olduğu krediye % 40 sabit faiz oranı uygulanmaktadır.
TL.faiz ödekullanılmış olup bugüne kadar toplam olarak 39.672.650.869.'lık faiz ödemesi gerçekleşmiştir. 1991 yılı sonuna kadar 11.114.596.792.-TL
mesi yapılacaktır.
e) Avrupa İskan Fonun dan Alınan Kredi:
ehir BeleHepsi kullanılan 27.389.831.936.-TL.tutarındaki kredi Büyükş
l'dir) karşılığın
diyesi tarafından alınmış, belli bir komisyon (ki komJsyon %
ehir Beledida bütünüyle İSKİ'ye devredilmiştir. Asıl borçlu İstanbul Büyükş
yesidir.

taksitte
Sözkonusu kredi değişik tarihle rde yapılan sözleşmeler ile dört
alınmıştır. Şimdi bunları inceleyelim:
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* 3.666.758.736.-

TL.'lık kısım

12.02.1987 tarihinde

yapılan sözleşme

ile,

* 10.436.214.SOO.-TL.'lık kısım 12.02.1986 tarihinde yapılan sözleşme
ile,

* 8.993.989.680.-

TL.'lık kısım

05.08.1986 tarihinde yapılan sözleşme

ile,

* 4.292.868.720.- TL.'lık kısım 06.02.1985 tarihinde yapılan sözleşme
ile alınmışlardır. Ana para geri ödemesi 1993 yılında başlayacaktır. Kredi için
% 21,5 oranında faiz uygulanmaktadır. Toplam olarak 22.9?1.337.598.-TL.
faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir. Garantör, İller Bankası' dır.
3. İstanbul Büyiikşehir Belediyesinin 1986-1990 Yılları Arasında
Alımları ile Ödemelerinin Genel Olarak İncelenmesi:

Tablo 5
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
1986-1990 Yılları Arasında Toplam Dış-Borçlanmaları (*)
D ı ş Borç Rak.
(Milyar TL.)

Yıllar

Toplam Bütçe Gelirleri
içindeki Payı ( % )

61.294

22.30

1987

98.029

25.51

1988

149.869

22.79

1989

50.453

7.61

1990

10.783

l.01

1986

Tablo 6

İstanbul Büyiikşehir Belediy~sinin

1986-1990 Yılları Anısında Dış Borç Odemeleri (*'")
1

Yıllar

1986

1987
1988
1989
1990
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Dış Borç Rak.
(Milyar TL.)

Toplam Bütçe Gelirleri
içindeki Payı (%)

11.852

4.66

24.773

6.08

59.532

8.18

167.448

23.75

339.721

35.60

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1985 yılında iş makinaları alımı ile ilgili
projenin gerçekleştirilmesi amacıyla İsveç, İsviçre, Japon firmaları ile yaptığı
anlaşma ile kredi almıştır. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilk dış borcu
olmuş, ardından diğer projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla çeşitli ülke bankalarıyla yapılan anlaşmalarla borçlanma lara devam edilmiştir.

Tablo-5'i incelediğimizde dış borç alımlarının 1986' dan · 1988 yılına kadar 2.4 kat arttığını görüyoruz. 1988 yılındaki artış, Deniz Otobüsleri Projesi
için alınan borçtan kaynaklanmaktadır. Dış borç miktarının 1990 yılında oldukça düştüğünü ve toplam bütçe içindeki payının da % 1.01 gibi çok düşük
bir orana

ulaştığını

görüyoruz.

borç ödemeleri ile ilgili olan Tablo-6'yı incelediğimizde 1986' dan
1990' a kadar dış borç geri ödemelerinin yaklaşık 29 kat arttığını görüyoruz.
1986 yılından itibaren dış borç ödemelerinin toplam bütçe içindeki payı sürekli artarak 19.90 yılmda yaklaşık % 36'ya ulaşmıştır.
Dış

4. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1991 Yılı İtibariyle
Dış Borçlarının İncelenmesi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1991 yılı itibariyle ödeyeceği toplam

borç miktarı (döviz olarak) 170.196.023,88 SFR, 29.073.579.- AŞ ve
6.882.440.- DM'dır. Sözkonusu ödemeler İş Makinaları Projesi, Hızlı Tramvay Projesi ve Deniz Otobüsleri Projelerinin gerçekleştir ilm es i için alınmış
olan borçlarm faiz ve anapara geri ödemeleri ile ilgilidir.

dış

Bu borçlardan 98.431.102,88 SFR'lik, 22.138.136.- AŞ'lik ve
6.882.440.- DM'lık kısımların geri ödemeleri Nisan 1991 sonu itibariyle gerçekleşmiş olup, 71.764.921 .-SFR'lik ve 6:935.443.- AŞ'lik kısımlar Ağustos
29
1991 tarihinden itibaren döviz olarak ödenecek dış borçlardır .
Projelere göre

dış borçların dağılımına

gelince;

- İş Makinaları Projesi için 1991 yılında 706.117.-S FR'lik ödeme yaı.:nldı.

- Deniz Otobüsleri Projesi ile ilgili olarak 6.882.440.- DM'lık ödeme yapıldı. 6.707.481. -SFR'lik ödeme ise Eylül 1991 tarihinde yapılacaktır.

29 Ayrıntılı bilgi için bkz.ekli Tablo 7-8
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- Hızlı Tramvay Projesi ıçın ise, 97.724.085,88 SFR'lik ödeme ile
22.138.136.-AŞ'lik
ödeme yapıldı.
71.764.921.-SFR'lik ödeme ile
6.935.443.-AŞ.'lik ödeme Ağustos 1991 tarihinden ~tibaren 1991 yılı sonuna
kadar parça parça ödenecektir30 .

SONUÇ
Buraya kadar belediyelerin kanunlarla kendilerine verilmiş olan görevlerinden ve yine kanunlarla kendilerine tahsis edilmiş gelir kaynaklarından, daha·sonrada çeşitli nedenlerden dolayı yasayla verilmiş olan görevlerin kaçınıl
maz olarak hacminin genişlediğini, yeni büyük boyutlu hizmetler eklenirken,
sunulagelen hizmetlerin de daha iyi kalitede sunulması gereğinin ortaya çıktı
ğı belirtildi. Hizmetlerin genişlemesi, harcamaların artması anlamına ge lmektedir. Bu anlayıştan yola çıkarak gelirleri incelendi ve gelirlerin arttı;ılması
nın pek mümkün olmadığı görüldü.
Belediyeler gelirlerini, harcamalar arttıkça kolayca artüramıyorlar. Bunun nedenlerini bütün anlatılanlar ışığında üç grupta toplayabiliriz;
Birincisi, belediyeler vergi gelirlerini arttırma yetkisine sahip değillerdir.
Çünkü Anayasanın 73. maddesi bir taraftan vergi, ' resim, harç ve benzeri ma-,
li yükümlülüklerin kanunla konulup, değiştirilip kaldırılabileceğini hükme bağ
larken, diğer taraftan ela oranları belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna vermiştir. Bu duruıricla belediye keneli başına ne vergi koyabilir, ne ele mevcut
vergilerin oranlarını arttırabilir.

Diğer taraftan, belediyeler vergi dışı gelirlerini arttırabilirler. Bu konuda herhangi bir hukuki sınırlama olmamakla beraber, birtakım siyasi kaygılar
nedeniyle bu yola pek gidilememektedir.
Geriye genci bütçe gelirleri kalıyor ki, bunlar da ilk bakışta yüksek gelir
getiren kaynak gibi görünseler de İller Bankası'nın vermiş olduğu kredilerin
ana para ve faizlerinin bunlardan kesilmesi, bu gelir bölümünün azalmasına
neden olmaktadır.
Gelirler.i arttırmak mümkün değil, fakat yeni büyük boyutlu hizmetlerin
sunulması ise zorunluluk halini almıştır. Bu durumda belediyelerin yapabilecekleri tek şey vardır, o da dış borçlanma yoluna gitmektir.

30 Ayrıntılı bilgi için bkz.Eldi Tablo 9-10
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mı
İşte bu neden lerden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de progra

larla gerçekleşti
na aldığı bazı büyUk projele ri tek başına sahip oİduğu kaynak
la dış borçla nma yoluremeyeceği için gerekl i olan kaynağı elde etmek amacıy
na

gitmiştir.

gerkredile r proje kredile r olup bugüne kadar beş büyük projeyi
ın geri ödeme si başla
çekleştirmek için alınmışlardır. Bunlar dan bir kısmın
ödeme si bitmemış, bir kısmı ise heni.iz kullanılmamıştır ama hi~birinin geri
Aldığı

miştir.

erinin bölSonuç ta belediy elerin günüm üzde dış borçla nma yoluna gitmel
biliriz. Fakat kanı
ge halkının refahının artma~ı için gerekli olduğunu söyleye
in finansmanını karşılaya
mızca belediyele~ bütün bunlar a rağmen bir hizmet
hizmetin sosyal
bilmek için borçla nma yoluna gitmed en önce, sunulacak ~lan
tırmalıclırlar. Eğer fayda
faydası ile borçlanmanın sosyal maliyetini karşılaş
maliyeti aşıyorsa elbette ki borçla nma belediye için rasyoneldir.
clüşüni.ilc
Bunun la berabe r, alınan borçların ileriki tarihle rde ödeneceği
rmayacak cli.izeyclc
rek, borçlanmanın hacmi ileride ödeme güçlükleri oluştu
ve önemi gösbelirle nmeye çalışılmalı, belediyeler bu konuda gerek~i dikkat

termel idirler .
sosyal
Borçla nma yoluyla sunula cak hizmetlerin sosyal faydaları onların
sorun yaratmayamaliyetlerini aştığı sürece ve borçlanılan tutarla r ela ilerde
bilmes i açısın
cak şekilde belirlendiği takdirde, borçla nmak hizmet lerin görüle
dan

yararlı

olabilecektir.
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Birliği

Raporu, 1990.

Tablo 7
1991 YILI DIŞ BORÇ ÖDEMELERİ (Ağustos ayına Kadar ki Dönem)
Proje Adı

Ödeme Tarihi Ana Para Ödemesi Faiz Ödemesi

İş Makinalan

19.1.1991
1.2.1991
6.2.1991
. A.İ . F.
12.2.1991
A.İ. F.
13.2.1991
Dere Islahtan
6.4.1991
Dere Is l ah l arı
Deniz Otobüsleri 18.3.1991
18.2.1991
H ızlı Tramvay
18.2.1991
18.2.1991
25.2.1991
28.2.1991
28.3.1991
28.3.1991
17.4.1991
19.4.1991
31.5.1991
28.6.1991
A.İ.F.

TOPLAM

Toplam

23.053.- SFR
1.011.823.839.-TL
482.947. 731.-TL
858.573. 744.-TL
1.612.675.060.-TL
3.510.000.000.-TL
6.000.000.000.-TL
4.096.440.-DM 2.786.000.-DM
24.020.510.- SFR 7.572.528.-SFR
2.846.876.- SFR 818.167.4-1 SFR
226.506.-SFR
3.843.282.- SFR
11.824.148.-SFR
7.010.829.-SFR
2.179.150.-SFR
SFR
15.110.081.33.661.-SFR
7.061.085.48 AŞ
15.077.051.- AŞ
15.077.051.- AŞ
7.061.085.48 AŞ
101. 111.-SFR
683.064.- SFR

46.503.813.-SFR
858.573. 74-1.-TL
4.096.440.-DM

30.154.102.-Aş·

706.117.- SFR
1.011.823.839.-TL
l.:>41.521.4 75.-TL
1.612.675.060.-TL
3.510.000.000.-TL
6.000.000.000.-TL
6.882.440.-DM
31.593.038.-SFR
3.665.043.44 SFR
4.069. 788.-SFR
l 1.824.148.-SFR
7.010.829.-SFR
17.289.231.-SFR
33.661.-SFR
22.138.136.48 AŞ

29. 789.153.4-ISFR
12.617.446.630.-TL
2.786.000.-DM
14.122.170.96-AŞ

15.071.051.-AŞ

7.061.085.48 AŞ
101.ll l.-SFR
76.292.966.-SF R
13.4 76.020.37-1.-TL
6.882.-1-10.-DM
22. 138. 136.48 AŞ

Tablo 8
1991 Yılı Dış Borç Ödemeleri (Ağustos-Ekim Ay l arı)
Proje

ad ı

Ödeme tarihi Ana Para Ödemeleri Fa iz Ödemeleri

Deniz Otob üsleri 18.9.1991
19.8.1991
l-!.ızlı T~a mvay
19.8.1991
19.8.1991
31.8.1991
30.9.1991
30.9.1991
1.8.1991
A.İ. F.
6.8.1991
12.8.1991
13.8.1991
Dere Isl ahları
16.8.1991
TOPLAM

Toplam
6.707.481.-DM
29.549.868.-SFR
3.621.876.-SFR
4.436.282.-SFR

4.096.000.-DM
24.020.510.-SFR
2.846.876.-SFR
3.843.282.-SFR

2.611.-18 1.-DM
5.529.358.-SFR
775.000.-SFR
593.000.-SFR
6.935.443.-AŞ

6.935.443. -AŞ

15.110.081.-SFR

12.298. 742.-SFR
:>4.591.-SFR

27.414.823.-SFR
:>4.591.-SFR
1.011.823.839. -TL
386.361.474.-TL
412.510.358.-TL
4.000.000.000.-TL
7.114.596. 792.-TL

2.611.481.-DM

6.707.481.-DM

45.820. 749.-SFR
4.096.000.-DM

6.935.443.-AŞ

6.935.443.-AŞ

65.057.440.-SFR
12.925.292.463.-TL
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Tablo 9
Projeler İtibarıyla Dış Borçlar
(1991 Yılı Ağustos Öncesi Dönem)

Proje Adı
İş Makinaları
A.İ.F

Dere

Tramvay

23.053. -SFR

706.117.-SFR

858.573. 744.-TL

3.107.466.630.-TL

3. 966.020.374.-TL

9.5 10.000.000.-TL

9.510.000.000.-TL

4.096.4-10.-DM

2. 786.000.-DM

-15.820. 7-19.-SFR
30. 1 5-1.102. -AŞ

TOPLAM

Toplam

683.0fH.-SFR

Is l ahları

De niz Otobüsleri
Hızlı

Ana Para Ödemesi Faiz Ödemesi

29. 766.100.-SFR
14. 122.170.96 AŞ

46.503.813.-SFR
858.573. 7-1-1.-TL

29. 789.153.-SFR
12.617.466.630.-TL

6.882..140.-DM
75.586.849.-SFR
44.276.272.96 AŞ

76.292.966.-SFR
13.-176.020.37-1.-TL

4 . 096 . 440. ~DM

2. 786.000.-DM

6.882.-140.-DM

30. 15-1.102.-AŞ

14.122.170.96 AŞ

44.276.272.96 AŞ

Tablo 10
Projeler İtibariyla Dış Borçlar
(Ağustos-Ekim Ayları)

Proje

ad ı

De niz Otobüsleri
Hızlı

Tramvay

Ana Para Ödemesi Faiz Öd~mcsi
4.096.000.-DM

2.6 11.481.-DM

45.820. 749.-SFR

26.166.134.-SFR

A.İ.F.

Dere

Toplam
6. 707.481.-DM
71. 986.883.-SFR
12.925.292.463.-TL

Is l ahları

11.114.596. 792.-TL
4.096.000.-DM
45.820.749.-SFR

2.611.481.-DM
• 26.166.134.-SFR

6. 707.481.-DM
71.986.883.-SFR
24.039.889.255.-TL
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