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Belediye Meclisimizin 03.05.2018 Tarihli birleşiminde Komisyonlarımıza havale 
Edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.04.2018 tarih ve 31413260-301.05.03-E.1073 
sayılı Başkanlık yazılı önergesi. 

5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Belediyenin görev ve 
sorumlulukları kapsamında Belediyemizce yürütülmekte olan mahalli müşterek nitelikteki 
hizmetlere ait giderlerin mali finansmanını sağlamak ve hizmete sunmak için 5393 Sayılı 
Belediye Kanunun 68. maddesinin e bendine istinaden kredi kullanılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip 
oldukları şirketlerin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa 
göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam %10'unu 
geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı; %10'unu geçen iç borçlanma için ise 
meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile yapılabilir 
denilmektedir. 

Yukarıda belirtilen hizmetlerin finansmanını sağlamak üzere 5393 sayılı Belediye 
kanunun 68. Maddesinde belirtilen hüküm gereği; kesinleşen Belediyenin 2017 Mali Yılı 
İdare Gelir Kesin Hesabına 11.11.2017 tarih ve 30237 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği (sıra no:484) ile 2017 yılı için  213 Sayılı  Vergi 
Usul Kanunun mükerrer 298. Maddesinin B fıkrası gereğince yenide değerleme oranı %14,47 
(ondört virgül kırkyedi) oranı olarak tespit edilmiştir. 
 2017 Mali Yılına ait İdari Gelir Kesin Hesabının yeniden değerleme oranı ile 
arttırılması neticesinde Belediyemizce 2018 mali yılı içerisinde %10'u geçmeyen iç 
borçlanma işlemine istinaden faiz ve banka masrafları hariç olmak üzere #17.135.261,49-TL# 
(onyedimilyonyüzotuzbeşbinikiyüzaltmışbirTLKırkdokuzKR) kredi kullanılması 
gerektiğinden; 



a) Belediyemizce kullanılacak kredi için özel bankalar, kamu bankaları (T.Vakıflar 
Bankası T.A.O'nun ilgili şubelerinden, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası) 
şubelerinden Belediyemizin ihtiyaçları için uzun ve kısa vadeli nakdi kredi kullanılması, 

b) Belediyemiz adına kullanılacak kredilere ait yapılacak her türlü kredi sözleşmesinin 
imzalamaya ,şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları 
müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini 
talep etmek, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak 
kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, 

c) Belediyemizce kullanılacak kerdilerin teminatını teşkil etmek üzere özel bankalar 
ve kamu bankalrına ( T. Vakıflar Bankası T.A.O.,  Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası ) 
lehine İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmiş teminat mektubu vermeye, 

d)Bankalardan kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere teminat olarak 
Belediyemizin her türlü hak,alacak ve kira gelirlerini devir ve temlik etmeye,teminat olarak 
vermeye, 

e) Kullanılacak krediye teminat veye temlik olarak verilmek üzere elektrik tüketim 
vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk edilen Belediyemiz elektrik ve havagazı payı 
mükellefleri( Gediz Elektrik A.Ş, GDZ Elektrik Dağıtım, Kipa Tic. A.Ş. ,Ataer Enerji A.Ş,,         
Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş, Doğuş Enerji Toptan,Aydem Elektrik Enerji,  Sakarya Elek. 
Parekende A.Ş.,  Odaş Elektrik Enerjisi A.Ş ,Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.,Ayen 
Elektrik Tic. A.Ş.,Aksa Elektrik Toptan Satış A.Ş, Akedaş Elektrik Parekende ) 
  f)5216 Sayılı Kanunun 23. Maddesinin (c) bendinde belirtilen Büyükşehir 
Belediyesince tahsil edilen at yarışlarından elde edilen %30'nu Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içerisindeki ilçe belediyelerine nüfusları oranında dağıtılmak üzrer ayrılan Belediyemiz payı 

g) İzsu Genel Müdürlüğü tarafından tahsil edilen ve belediyemizin çevre temizlik 
vergisi payları ile yukarıda belirtilen maddelerdeki belediyemize ait yasal olarak tahakkuk 
eden ve ödenen tüm yasal payların teminat veya temlik olarak verilerek borçlanma yoluyla 
kredi kullanılmasını ve bu kredi ile ilgili olarak garanti ve teminatların verilmesi , ve yine bu 
iş ve işlemlere esas her türlü sözleşme, protokol ve taahütname düzenleyip imzalamaya ayrıca 
bankalar ve resmi kurumlar nezdindeki her türlü iş ve işlemin yapılması, Belediyemiz adına 
açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere 
Belediye Başkanı İnş. Müh. Hasan ARSLAN'ın yetkili kılınması için 5393 Sayılı Belediye 
Kanunun 18. Maddesinin d fıkrası uyarınca Belediye Meclisince müzakere edilerek gerekli 
kararın alınmasını tensiplerinize arz ederim.Denilmekle konu komisyonlarımızda görüşüldü. 
 
           Yapılan görüşme sonucunda; 

5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Belediyenin görev ve 
sorumlulukları kapsamında Belediyemizce yürütülmekte olan mahalli müşterek nitelikteki 
hizmetlere ait giderlerin mali finansmanını sağlamak ve hizmete sunmak için 5393 Sayılı 
Belediye Kanunun 68. maddesinin e bendine istinaden kredi kullanılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip 
oldukları şirketlerin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa 
göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam %10'unu 
geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı; %10'unu geçen iç borçlanma için ise 
meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile yapılabilir 
denilmektedir. 

Yukarıda belirtilen hizmetlerin finansmanını sağlamak üzere 5393 sayılı Belediye 
kanunun 68. Maddesinde belirtilen hüküm gereği; kesinleşen Belediyenin 2017 Mali Yılı 
İdare Gelir Kesin Hesabına 11.11.2017 tarih ve 30237 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği (sıra no:484) ile 2017 yılı için  213 Sayılı  Vergi 
Usul Kanunun mükerrer 298. Maddesinin B fıkrası gereğince yenide değerleme oranı %14,47 
(ondört virgül kırkyedi) oranı olarak tespit edilmiştir. 

 



 
 

 2017 Mali Yılına ait İdari Gelir Kesin Hesabının yeniden değerleme oranı ile 
arttırılması neticesinde Belediyemizce 2018 mali yılı içerisinde %10'u geçmeyen iç 
borçlanma işlemine istinaden faiz ve banka masrafları hariç olmak üzere #17.135.261,49-TL# 
(onyedimilyonyüzotuzbeşbinikiyüzaltmışbirTLKırkdokuzKR) kredi kullanılması 
gerektiğinden; 

a) Belediyemizce kullanılacak kredi için özel bankalar, kamu bankaları (T.Vakıflar 
Bankası T.A.O'nun ilgili şubelerinden, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası) 
şubelerinden Belediyemizin ihtiyaçları için uzun ve kısa vadeli nakdi kredi kullanılması, 

b) Belediyemiz adına kullanılacak kredilere ait yapılacak her türlü kredi sözleşmesinin 
imzalamaya ,şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları 
müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini 
talep etmek, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak 
kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, 

c) Belediyemizce kullanılacak kerdilerin teminatını teşkil etmek üzere özel bankalar 
ve kamu bankalrına ( T. Vakıflar Bankası T.A.O.,  Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası ) 
lehine İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmiş teminat mektubu vermeye, 

d)Bankalardan kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere teminat olarak 
Belediyemizin her türlü hak,alacak ve kira gelirlerini devir ve temlik etmeye,teminat olarak 
vermeye, 

e) Kullanılacak krediye teminat veye temlik olarak verilmek üzere elektrik tüketim 
vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk edilen Belediyemiz elektrik ve havagazı payı 
mükellefleri( Gediz Elektrik A.Ş, GDZ Elektrik Dağıtım, Kipa Tic. A.Ş. ,Ataer Enerji A.Ş,,         
Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş, Doğuş Enerji Toptan,Aydem Elektrik Enerji,  Sakarya Elek. 
Parekende A.Ş.,  Odaş Elektrik Enerjisi A.Ş ,Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.,Ayen 
Elektrik Tic. A.Ş.,Aksa Elektrik Toptan Satış A.Ş, Akedaş Elektrik Parekende ) 
  f)5216 Sayılı Kanunun 23. Maddesinin (c) bendinde belirtilen Büyükşehir 
Belediyesince tahsil edilen at yarışlarından elde edilen %30'nu Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içerisindeki ilçe belediyelerine nüfusları oranında dağıtılmak üzrer ayrılan Belediyemiz payı 

g) İzsu Genel Müdürlüğü tarafından tahsil edilen ve belediyemizin çevre temizlik 
vergisi payları ile yukarıda belirtilen maddelerdeki belediyemize ait yasal olarak tahakkuk 
eden ve ödenen tüm yasal payların teminat veya temlik olarak verilerek borçlanma yoluyla 
kredi kullanılmasını ve bu kredi ile ilgili olarak garanti ve teminatların verilmesi , ve yine bu 
iş ve işlemlere esas her türlü sözleşme, protokol ve taahütname düzenleyip imzalamaya ayrıca 
bankalar ve resmi kurumlar nezdindeki her türlü iş ve işlemin yapılması, Belediyemiz adına 
açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere 
Belediye Başkanı İnş. Müh. Hasan ARSLAN'ın yetkili kılınması için Komisyonlarımızca oy 
çokluğu ile karar verilmiştir. Meclis sayın heyetinin tensiplerine arz olunur. Denilmektedir. 

 
 Yukarıda metni yazılı Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonların Raporu meclisimizde 
okunarak müzakere edilmiş olup;5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinde belirtilen 
Belediyenin görev ve sorumlulukları kapsamında Belediyemizce yürütülmekte olan mahalli 
müşterek nitelikteki hizmetlere ait giderlerin mali finansmanını sağlamak ve hizmete sunmak 
için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin e bendine istinaden kredi kullanılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip 
oldukları şirketlerin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa 
göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam %10'unu 
geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı; %10'unu geçen iç borçlanma için ise 
meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile yapılabilir 
denilmektedir. 



 
 
 
 

Yukarıda belirtilen hizmetlerin finansmanını sağlamak üzere 5393 sayılı Belediye 
kanunun 68. Maddesinde belirtilen hüküm gereği; kesinleşen Belediyenin 2017 Mali Yılı 
İdare Gelir Kesin Hesabına 11.11.2017 tarih ve 30237 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği (sıra no:484) ile 2017 yılı için  213 Sayılı  Vergi 
Usul Kanunun mükerrer 298. Maddesinin B fıkrası gereğince yenide değerleme oranı %14,47 
(ondört virgül kırkyedi) oranı olarak tespit edilmiştir. 

 
 2017 Mali Yılına ait İdari Gelir Kesin Hesabının yeniden değerleme oranı ile 
arttırılması neticesinde Belediyemizce 2018 mali yılı içerisinde %10'u geçmeyen iç 
borçlanma işlemine istinaden faiz ve banka masrafları hariç olmak üzere #17.135.261,49-TL# 
(onyedimilyonyüzotuzbeşbinikiyüzaltmışbirTLKırkdokuzKR) kredi kullanılması 
gerektiğinden; 

a) Belediyemizce kullanılacak kredi için özel bankalar, kamu bankaları (T.Vakıflar 
Bankası T.A.O'nun ilgili şubelerinden, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası) 
şubelerinden Belediyemizin ihtiyaçları için uzun ve kısa vadeli nakdi kredi kullanılması, 

b) Belediyemiz adına kullanılacak kredilere ait yapılacak her türlü kredi sözleşmesinin 
imzalamaya ,şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları 
müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini 
talep etmek, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak 
kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, 

c) Belediyemizce kullanılacak kerdilerin teminatını teşkil etmek üzere özel bankalar 
ve kamu bankalrına ( T. Vakıflar Bankası T.A.O.,  Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası ) 
lehine İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmiş teminat mektubu vermeye, 

d)Bankalardan kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere teminat olarak 
Belediyemizin her türlü hak,alacak ve kira gelirlerini devir ve temlik etmeye,teminat olarak 
vermeye, 

e) Kullanılacak krediye teminat veye temlik olarak verilmek üzere elektrik tüketim 
vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk edilen Belediyemiz elektrik ve havagazı payı 
mükellefleri( Gediz Elektrik A.Ş, GDZ Elektrik Dağıtım, Kipa Tic. A.Ş. ,Ataer Enerji A.Ş,,         
Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş, Doğuş Enerji Toptan,Aydem Elektrik Enerji,  Sakarya Elek. 
Parekende A.Ş.,  Odaş Elektrik Enerjisi A.Ş ,Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.,Ayen 
Elektrik Tic. A.Ş.,Aksa Elektrik Toptan Satış A.Ş, Akedaş Elektrik Parekende ) 
  f)5216 Sayılı Kanunun 23. Maddesinin (c) bendinde belirtilen Büyükşehir 
Belediyesince tahsil edilen at yarışlarından elde edilen %30'nu Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içerisindeki ilçe belediyelerine nüfusları oranında dağıtılmak üzrer ayrılan Belediyemiz payı 

g) İzsu Genel Müdürlüğü tarafından tahsil edilen ve belediyemizin çevre temizlik 
vergisi payları ile yukarıda belirtilen maddelerdeki belediyemize ait yasal olarak tahakkuk 
eden ve ödenen tüm yasal payların teminat veya temlik olarak verilerek borçlanma yoluyla 
kredi kullanılmasını ve bu kredi ile ilgili olarak garanti ve teminatların verilmesi , ve yine bu 
iş ve işlemlere esas her türlü sözleşme, protokol ve taahütname düzenleyip imzalamaya ayrıca 
bankalar ve resmi kurumlar nezdindeki her türlü iş ve işlemin yapılması, Belediyemiz adına 
açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak 
üzere  Belediye Başkanı İnş. Müh. Hasan ARSLAN’ın yetkili kılınmasına Meclisimizce oy 
çokluğu ile karar verilmiştir.  
 

MECLİS BAŞKANI KATİP ÜYE KATİP ÜYE 
İnş. Müh. Hasan ARSLAN Meltem ERGÜN Hasan ÖZTÜRK 

Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi 



 
 


