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KONU: Kredi Kullanım Kararı
Belediyemiz Meclisinin 05.08.2014 Tarihli birleşiminde görüşülen; Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 23.07.2014 tarih ve 31413260/853-99/9298 sayılı Yazısı.
5393 sayılı Belediye Kanunun 68.Maddesi gereğince 2014 Mali Yılı içerisinde Belediyenin
görev ve hizmetlerinin gerektiği giderleri karşılamak amacıyla Belediyemizce yürütülmekte olan
hizmetlere ait Projelerin Mali Finansmanını sağlamak ve bu hizmetlerin yürütülmesi için Belediye
Meclisimizce 09.04.2014 tarih ve 84516765-301-05/24 sayılı kararı ile kredi kullanılması kararı
alınmıştır. Ancak; Bankalar ile yapılan görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanunun
68.Maddesinin (d.e) fıkralarının yazılı alt bentlerinin eklenmesi istenmektedir.
d)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 değerlenme oranıyla
arttırılan miktarını aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
e)Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip
oldukları şirketlerin, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu
geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise
meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.
Denilmektedir.
Belediyemiz tarafından bankalar ile yapılacak kredi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve
kullanılması için Özel ve Kamu Bankaları (Vakıflar Bankası, T.A.O.A.Ş Çiğli Şubesi, T.C. Ziraat
Bankası, Halk Bankası, İş Bankası) kullanılacak kredi anılan 5393 sayılı kanunun 68. Maddesinin
1.inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen limitler içinde kaldığına ve (e) bendinde belirtilen oranı
aşmadığına,
Özel Bankalar, Kamu Bankaları (Vakıflar Bankası, T.A.O.A.Ş Çiğli Şubesi, T.C. Ziraat
Bankası, Halk Bankası, İş Bankası) şubelerinden Belediyemiz ihtiyaçları için uzun ve kısa vadeli
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belediyemiz adına talep edilen nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri,
ödeme planını ve ilgili her türlü evrak’ı imzalamaya,
Belediyemiz adına yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel
sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye imzalamaya veya gerektiğinde kredi
borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep
etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu
kararlaştırmaya,
Belediyemizce kullanılacak kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere Özel Bankalar, Kamu
Bankaları (Vakıflar Bankası, T.A.O.A.Ş Çiğli Şubesi, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş
Bankası) lehine İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmiş teminat mektubu vermeye,
Bankalardan kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere teminat olarak Belediyemizin
her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir ve temlik etmeye, teminat olarak vermek,
Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve
yetkili olmak üzere Belediye Başkanı İnş. Müh. Hasan ARSLAN’IN yetkili kılınması hususunda
Belediye Meclisinde müzakere edilerek gerekli kararların alınmasını tensiplerinize arz ederim.
Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı Başkanlık önergesi meclisimizde okunarak, müzakere edilmiş olup;
5393 sayılı Belediye Kanunun 68.Maddesi gereğince 2014 Mali Yılı içerisinde Belediyenin görev
ve hizmetlerinin gerektiği giderleri karşılamak amacıyla Belediyemizce yürütülmekte olan
hizmetlere ait Projelerin Mali Finansmanını sağlamak ve bu hizmetlerin yürütülmesi için Belediye
Meclisimizce 09.04.2014 tarih ve 84516765-301-05/24 sayılı kararı ile kredi kullanılması kararı
alınmıştır. Ancak; Bankalar ile yapılan görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanunun
68.Maddesinin (d.e) fıkralarının yazılı alt bentlerinin eklenmesi istenmektedir. Bu nedenle;
5393/68-d)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 değerlenme oranıyla
arttırılan miktarını aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
5393/68-e)Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına
sahip oldukları şirketlerin, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa
göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu
geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise
meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.
Denilmektedir.
Belediyemiz tarafından bankalar ile yapılacak kredi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve
kullanılması için Özel ve Kamu Bankaları (Vakıflar Bankası, T.A.O.A.Ş Çiğli Şubesi, T.C. Ziraat
Bankası, Halk Bankası, İş Bankası) kullanılacak kredi anılan 5393 sayılı kanunun 68. Maddesinin
1.inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen limitler içinde kaldığına ve (e) bendinde belirtilen oranı
aşmadığına,
Özel Bankalar, Kamu Bankaları (Vakıflar Bankası, T.A.O.A.Ş Çiğli Şubesi, T.C. Ziraat
Bankası, Halk Bankası, İş Bankası) şubelerinden Belediyemiz ihtiyaçları için uzun ve kısa vadeli
belediyemiz adına talep edilen nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri,
ödeme planını ve ilgili her türlü evrak’ı imzalamaya,
Belediyemiz adına yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel
sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye imzalamaya veya gerektiğinde kredi
borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep
etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu
kararlaştırmaya,
Belediyemizce kullanılacak kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere Özel Bankalar, Kamu
Bankaları (Vakıflar Bankası, T.A.O.A.Ş Çiğli Şubesi, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş
Bankası) lehine İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmiş teminat mektubu vermeye,
Bankalardan kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere teminat olarak Belediyemizin
her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir ve temlik etmeye, teminat olarak vermek,
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Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve
yetkili olmak üzere Belediye Başkanı İnş. Müh. Hasan ARSLAN’IN yetkili kılınmasına
Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

MECLİS BAŞKAN V.
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