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ÖZETİ
Kredi kullanımı
MECLİSİ TEŞKİL EDENLER
Meclis BaĢkanı Dr.Ufuk SESLĠ baĢkanlığında, üyeler Ruhi AKġAN, Macit
GENCEROĞLU, Cemal ĠRĠM, Ġsmet GENÇER, Arif UYGUNER, Süleyman Ferit SIRIMCI,
DurmuĢ KÖPÜKLÜ, Veysel BAKICIOL, Ġsmail EKEROĞLU, Ziya GÜLER mevcudiyetiyle;
Veli ULUDAĞ, Mehmet ÇIPLAKLI, Yasemin ALBAġOĞLU, Osman KADAN, Mehmet
OTUZBĠR yokluğunda
KARAR
2016 Yılı Toplantı Döneminin 1.Olağanüstü Meclis Toplantısı 1.Oturumuna ait
gündemin 2 inci bölümünün 1 inci maddesinde bulunan ve Belediye Meclisimizin 22.02.2016
tarihli 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen kredi kullanımı ile ilgili Plan
ve Bütçe Komisyonunun 22.02.2016 tarih ve 19 no.lu kararı Meclis'te okundu ve
görüĢüldü.Yapılan görüĢmeler sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.02.2016 tarih ve
19 no.lu kararı ile Belediyemizin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği yatırım ve diğer
giderlerin karĢılanması, bütçemizin nakit akıĢ dengesinin devamının sağlanması amacıyla
Belediyeye ait uygun olan bir taĢınmazın ipoteği karĢılığında en düĢük kredi maliyeti teklif
eden bankadan Belediyemizin 2015 Mali Yılı bütçe gelirinin 213 VUK’ nda belirlenen
yeniden değerlendirme oranıyla arttırılan miktarın yıl içinde toplam %10’ unu geçmeyen en
fazla kullanılabilecek 1.900.000,00 TL’ yi geçmeyecek Ģekilde kredi kullanılmasına, kredi
kullanımı ile ilgili tüm iĢ ve iĢlemleri yürütmek, gerekli olan evrakları imzalamak üzere
Belediye BaĢkanı Dr.Ufuk SESLĠ’ ye yetki verilmesine karar verildiği anlaĢıldı. Ayrıca 5393
sayılı Kanunun 68.maddesinin (d) ve ( e) bentlerinde;
d- Belediye ve bağlı kuruluĢları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden
fazlasına sahip oldukları Ģirketlerin, faiz dahil iç ve dıĢ borç stok tutarı en son kesinleĢmiĢ
bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanunun da belirtilen yeniden değerleme
oranıyla artırılan miktarı aĢamaz. Bu miktar BüyükĢehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak
uygulanır.
e- Belediye ve bağlı kuruluĢları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinde
fazlasına sahip oldukları Ģirketler en son kesinleĢmiĢ bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul
Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam
yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclis Kararı; yüzde onunu geçen iç
borçlanma için ise Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve ĠçiĢleri Bakanlığının
onayı ile yapabilir” denilmekte olup, Belediyemizin uygun olan bir taĢınmazın ipoteği
karĢılığında en düĢük kredi maliyeti teklif eden bankadan kullanacağı kredi talebinin 5393
sayılı Kanunun 68.maddesinin (d) ve ( e) bentlerinde belirtilen borçlanma kurallarına uygun
olduğu anlaĢılmıĢ olup, yapılan açık oylama neticesinde; Belediyemizin görev ve
hizmetlerinin gerektirdiği yatırım ve diğer giderlerin karĢılanması, bütçemizin nakit akıĢ
dengesinin devamının sağlanması amacıyla Belediyeye ait uygun olan bir taĢınmazın ipoteği
karĢılığında en düĢük kredi maliyeti teklif eden bankadan Belediyemizin 2015 Mali Yılı bütçe
gelirinin 213 VUK’ nda belirlenen yeniden değerlendirme oranıyla arttırılan miktarın yıl
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içinde toplam %10’ unu geçmeyen en fazla kullanılabilecek 1.900.000,00 TL’ yi geçmeyecek
Ģekilde kredi kullanılmasına, kredi kullanımı ile ilgili tüm iĢ ve iĢlemleri yürütmek, gerekli
olan evrakları imzalamak üzere Belediye BaĢkanı Dr.Ufuk SESLĠ’ ye yetki verilmesine,
karardan iki suretinin Bayındır Kaymakamlığına gönderilmesine, bir suretinin Mali Hizmetler
Müdürlüğüne verilmesine, bir suretinin de Yazı ĠĢleri Müdürlüğünde Meclis Kararları
dosyasına konulmasına Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Dr.Ufuk SESLĠ
Meclis BaĢkanı
(Ġmza)

Süleyman Ferit SIRIMCI
Katip (Asil)
(Ġmza)

Cemal ĠRĠM
Katip (Yedek)
(Ġmza)

