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T.C. 
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü     
 
      

           Şehzadeler Belediye Meclisi 2. seçim dönemi, 4. Toplantı yılında 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu’ nun 20. Maddesi (Ek Fıkra: 30/5/2007-5675/3 md.) gereğince 20.02.2023 Pazartesi 
günü, saat 16.00’ de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda Belediye Meclis Başkanı Ömer 
Faruk ÇELİK Başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.  

 
 

KARAR NO: 39 
 
Gündemin 1. Maddesinde yer alan açılış ve yoklama ile ilgili bir dakikalık saygı 

duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Belediye Başkanı Asrın Felaketi olan Kahraman 
Maraş ve 11 ilde meydana gelen deprem ile ilgili olarak Şehzadeler Belediyesinin yaptığı 
yardım, gerçekleştirdiği çalışmalar ve hizmetler konusunda meclis üyelerine bilgilendirme 
yaptıktan sonra yoklama yapılması için Meclis Kâtibi Engin ALTUN’ a söz hakkı verdi.  
 
          Meclis Kâtibi Engin ALTUN yoklama listesinde bulunan toplam 31 (Otuz bir) Meclis 
üyesinin ismini teker teker okudu. Meclis üyelerinden Alpaslan ÖZGÜRLER ve Nesrin 
DÖNMEZ’ in toplantıya iştirak etmediği görüldü.  
 
           Gündemin 2. Maddesinde yer alan mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan 
üyelerin mazeretlerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı mazeretleri nedeniyle 
toplantıya katılamayan meclis üyeleri Alpaslan ÖZGÜRLER ve Nesrin DÖNMEZ’ in mazeretli 
sayılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde; Meclis üyeleri  Alpaslan 
ÖZGÜRLER ve Nesrin DÖNMEZ’ in mazeretli sayılmasına, OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

 
 
 

KARAR NO: 40 
 
 
Gündemin 3. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 08.02.2023 tarih ve 

27183 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 
 

5393 Sayılı Belediye Kanunun “Borçlanma” başlıklı  68.Maddesinin (e) hükmüne 
istinaden  “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına 
sahip oldukları şirketler, 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 meclisi kararı ile yapılabilir” (27 KASIM 2021 tarihli 
resmi gazete yayınlanan 533 sayılı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğine göre yeniden 
değerleme oranı 2021  Yılı  yeniden değerleme oranı (36,20) olarak tespit edilmiş 
olup)   hükmü uyarınca; 
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         Şehzadeler Belediyemizin mülki sınırlarımız içerisindeki,   yapılacak olan hizmet ve 
faaliyetlerin etkin ve verimli sürdürebilmesi, görev ve hizmetlerin gerektirdiği giderleri 
karşılamak için ihtiyaç olan İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak her türlü alt yapı ve üst yapı  
yatırımları, taşıt ve iş makinesi kamyon, tanker alımı, çok amaçlı salon yapımı, halı saha 
yapımı, hayvan barınağı yapılması, ova yollarının asfaltlanması ve iyileştirilmesi, belediyemize 
tahsis edilen doğu kışla içerisindeki binanın restorasyonu ve muhtelif yatırımlarda ve/veya 
muhtelif hizmetlerindeki finansman ihtiyacını karşılamak, yatırımları hızlandırmak için  orta ve 
uzun vadeli kredi kullanılmasını teminen İller Bankası, kamu bankaları veya özel bankalarla 
yapılacak kredi görüşmelerinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68/e bendi gereğince 
Belediye Meclisi kararı alınması gerektiği;   
   
          Yukarıda  izah edilen sebeplerden dolayı 5393 Sayılı kanunun 68/e bendi hükmüne 
istinaden Yurtiçi Resmi Kamu/Özel Bankalar, Katılım Bankaları veya iller Bankası kredi 
kuruluşları ve diğer kişi ve kuruluşlardan yapılacak 19.133.947,82 TL (ondokuzmilyon 
yüzotuzüçbin dokuzyüzkırkyedi lira seksen iki kuruş ) iç borçlanma için; ipotek karşılığı, 
gerektiğinde temlik verilmesi, kredi limiti oluşturulması, talep edilmesi halinde teminat verilmesi 
bu krediler karşılığında Belediye gelir kalemlerinden Çevre Temizlik vergisi, İller Bankası 
Payının garanti edilmesi elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, kira gelirleri ile 
idarenin diğer tüm gelirlerinin teminat olarak gösterilmesine ve kredi kullanımına ilişkin 
yapılması gereken her türlü iş ve işlemler için borçlanma yapılmasına ve borçlanma kararının 
uygulanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

 
KARAR NO: 41 
 

Gündemin 4. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 08.02.2023 tarih ve 
27184 sayılı teklif yazısı ile ilgili yapılan görüşme sonunda; 

 
 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Borçlanma” başlıklı  68.Maddesinin (e) hükmüne 
istinaden  “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına 
sahip oldukları şirketler, 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 meclisi kararı ile yapılabilir”(27 KASIM 2021 tarihli 
resmi gazete yayınlanan 533 sayılı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğ'ine göre yeniden 
değerleme oranı 2021  Yılı  yeniden değerleme oranı (36,20) olarak tespit edilmiş 
olup)   hükmü uyarınca; 

Şehzadeler Belediyemizin mülki sınırlarımız içerisindeki,   yapılacak olan hizmet ve 
faaliyetlerin etkin ve verimli sürdürebilmesi, görev ve hizmetlerin gerektirdiği giderleri 
karşılamak için ihtiyaç olan İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak her türlü alt yapı ve üst yapı 
yatırımları, taşıt ve iş makinesi, kamyon, tanker alımı, çok amaçlı salon yapımı, halı saha 
yapımı, hayvan barınağı yapılması, ova yollarının asfaltlanması ve iyileştirilmesi, belediyemize 
tahsis edilen doğu kışla içerisindeki binanın restorasyonu ve muhtelif yatırımlarda ve/veya 
muhtelif hizmetlerindeki finansman ihtiyacını karşılamak, yatırımları hızlandırmak için  orta ve 
uzun vadeli kredi kullanılmasını teminen İller Bankası, kamu bankaları veya özel bankalarla 
yapılacak kredi görüşmelerinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68/e bendi gereğince 
Belediye Meclisi kararı alınması gerektiği;   
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 Yukarıda  izah edilen sebeplerle söz konusu Şehzadeler Belediyesi  finansman ihtiyaçlarının 
karşılanmasını teminen 5393 Sayılı kanunun 68/e bendi hükmüne istinaden Yurtiçi Resmi 
Kamu/Özel Bankalar, Katılım Bankaları veya iller Bankası kredi kuruluşları ve diğer kişi ve 
kuruluşlardan yapılacak 110.000.000,00 TL (yüzonmilyon lira ) iç borçlanma % 10 geçtiği için; 
ipotek karşılığı, gerektiğinde temlik verilmesi, kredi limiti oluşturulması, talep edilmesi halinde 
teminat verilmesi bu krediler karşılığında Belediye gelir kalemlerinden Çevre Temizlik vergisi, 
İller Bankası Payının garanti edilmesi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, kira 
gelirleri ile idarenin diğer tüm gelirlerinin teminat olarak gösterilmesine ve kredi kullanımına 
ilişkin yapılması gereken her türlü iş ve işlemler için borçlanma yapılmasına ve borçlanma 
kararının uygulanması hususunda Belediye Başkanına “Borçlanma Yetkisi” verilmesine ve bu 
borçlanma yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Onayına sunulmasına 
Belediye Meclis Üyelerinden  CHP Parti Grubunun 4 üyesinin Red, İYİ Parti Grubunun 8 üyesi 
Çekimser, AK Parti Grubunun 11 Üyesi + MHP Grubunun 6 üyesi ve Meclis Başkanının Kabul 
oyu ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
        Ömer Faruk ÇELİK                          Ali ÖZYİĞİT                                 Engin ALTUN  
           Meclis Başkanı                             Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi 


