
                                      T.C. 
MECLİS KARARI                                   ÇATALCA BELEDİYESİ 

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 05/03/2018 

Karar No 18  Cem KARA (√ ) 
Belediye Başkanı 

                    
Ufuk AKIN  (√ )                 Cengiz AYDIN  (√ )   
Ayhan TUTUN (√)             SüleymanKOLCUOĞLU (   ) 
Hüseyin KAHYA  (√ )        Belgin TEZER  (√ )  
Mesut ÜNER ( √ )               Erhan GÜZEL  (√ )  
Hasan GÖKÇE (√ )             S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√  )  
Tuncay ALTUN  (√)            Tuba UZUN   (√ )  
İrfan SEZER   ( √ )              Metin SEZER  (√ )  
Ömer ENGİN (    )               Filiz ÖDER   (√ )  
Celalettin SONKAYA (√)    Cavit ETEKE  (√ )  
Ridvan HACET  (√ )            İ.Caner TEMEL (   )  
H. Muharrem GÖK (√)        Özlem COŞKUN (   )  
Ayhan YILDIRIM  (√ )       Remziye ARSLANCA(√ )  
Ersin TAŞKIN  (   )         

 

 
Konu:Mali Hizmetler Müdürlüğünün 
borçlanma konulu yazısı. 
 

 

 

GÜNDEM-6:  Mali Hizmetler Müdürlüğünün borçlanma konulu yazısının görüşülmesi hk.   

TEKLİF    :  

 “5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde sayılan hizmetleri yerine getirebilmek ve 
ilçe halkına daha iyi, daha kaliteli hizmet sunabilmek belediyemiz için bir zorunluluktur. Ancak 
zorunlu görev ve sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için düzenli nakit ihtiyacımız vardır. 
30/03/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı 
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile sorumluluk  alanlarımız genişlemiş olmakla birlikte 9 adet mahalle sayımız 39'a çıkmıştır. 
Bu kanunla mahalle olarak Belediyemize bağlanan yerlerden 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 
göre alınması gereken emlak vergisi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununca alınması gereken 
vergi, harç ve katılım paylarının 5 yıl süresince alınmayacak olması Belediyemizin ilçemize iyi ve 
kaliteli hizmet sunabilmesi için gereken nakit ihtiyacını doğurmaktadır.  

 Ayrıca, 6736 sayılı ve 7020 sayılı Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanunlar ile  Belediyemizin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçları 144 ay eşit taksitler halinde 
ödenmek üzere İller Bankası hisselerimizden kesilmektedir. Yine kamu kurum ve kuruluşlarına olan 
cari dönem borçlarımızda İller Bankası paylarımızdan kesilmekte olup, yapılan bu kesinti tutarları 
toplamda % 40 – 45 oranlarını bulmaktadır. Bu durum Belediyemizin en önemli gelir kalemi olan 
İller Bankası payımızın önemli ölçüde kesintiye uğramasına sebep olmakta ve nakit sıkıntımızı 
arttırmaktadır. 

 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle birlikte ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle çalışan alt işveren işçilerimiz 
2018/Nisan ayı itibariyle kurulum çalışmalarına devam ettiğimiz belediye şirketinde istihdam 
edilmeye başlanacaktır. Belediye şirketi bünyesinde istihdam edilmeye başlanacak olan işçilerimizin  
toplu sözleşmelerden kaynaklanan ek sosyal ödemeleri, kıdem ve ihbar tazminatları, kurulacak olan 
şirketin tüm giderleri belediyemize ek maliyetler getirecektir.  

 Nakit sıkıntımızı gidermek ve yerine getirdiğimiz kamu görevlerinin finansmanını sağlamak 
amacıyla belediyemizin öz mülkiyeti olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 
adet gayrimenkul satış ihalesi yapılmıştır. Ancak yapılan başvurular sonucunda yürütmeyi durdurma 
kararları alınmış ve ihaleler yapılamamıştır.  
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 Bu nedenle; Belediye Kanununun 15. ve 68. maddeleri ile Belediyelere görev ve hizmetlerin 
gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla kanunda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapma 
yetkisi verilmiştir. Sorumluluk alanımıza giren iş ve hizmetleri aksatmadan yürütebilmemiz için, 
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Başkanlığınızın uygun gördüğü teminat veya 
gayrimenkul ipoteği karşılık gösterilmek suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin (e) 
bendinde belirtilen esas ve usullere uyularak, 60 ay geri ödeme vadeli 5.850.000,00-TL. Banka 
kredisi kullanılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmek üzere yazımızın Belediye Meclisine 
ek gündem maddesi olarak havalesini takdir ve tensiplerinize arz ederim.”  

Şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/03/2018 tarih E.36890 sayılı teklifi mecliste 

müzakereye açıldı.  

KARAR  : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirtilen görev ve hizmetlerin 
gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla, aynı kanunun 18. maddesinin (d) bendine göre ve  68. 
maddesinin (e) bendinde belirtilen esas ve usullere uyularak, başkanın uygun gördüğü teminat veya 
gayrimenkul ipoteği karşılık gösterilmek sureti ile belediye başkanına 60 ayda geri ödemeli 
5.850.000,00-TL. banka kredisi kullanma yetkisi verilmesi, Belediye Meclisimizin 05 Mart 2018 
Pazartesi günü yapılan  1. birleşiminde  katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  

 
 

    Cem KARA              Filiz ÖDER                               Remziye ARSLANCA  
Belediye Başkanı                                  Katip                  Katip   
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