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Belediyemiz Meclisinin 01.08.2018 Tarihli birleşiminde Komisyonlarımıza havale 
Edilen; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.07.2018 tarih ve 34620402-301.03-E.1537 sayılı 
Başkanlık Önergesi. 

 
Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi bakımından, önceden 

almış olduğumuz araçlarımıza ilaveten;  1 adet 8+1,5 m3 lük sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet 
13+1,5 m3 lük sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet 8 tonluk su arasözü, 1 adet lastik tekerlekli 
kazıcı yükleyici (Bekoder), 3 adet 12 m3 lük yan kapakları açılır tip damperli kamyon,4 adet 
çift kabin açık kasa kamyonet, 3 adet çift kabin kasalı kamyonet, 2 adet 17+1 yüksek tavan 
minübüs ve 2 adet hafif ticari camlı, koltuklu, kamyonete ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenle ihtiyaç duyulan, yukarıda belirtilen araçların, Belediyemiz 2018 mali yılı 
bütçesinin "T" cetvelinde yer alanlar ile 2018 yılında edinilecek taşıtlar (T-1) listesinde 
bulunmayanların eklenmesi ile İller Bankası, Resmi Banka, Özel Banka kredisi kullanılarak 
D.M.O' dan veya Belediyemiz bünyesinde yapılacak ihale yoluyla satın alınması ile; tahmini 
kullanılacak 4.300.000 TL'lik krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, 
komisyon, vergi, resim, harç,ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak 
alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bankacılığınca dağıtılan 
yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın 
tamamından (%40 'ın dışında ve %100 'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu 
gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, 
inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep 
ediidiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin 
edilesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü 
sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, 



Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller B ankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, 
Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller bankası A.Ş'ye terhin ve temlik etmeye, 
Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş'ye rehin vermeye, İller Bankası 
A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 
5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla 
krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İnş. Müh. Hasan 
ARSLAN'nın yetkilendirilmesi hususunda bir karar alınmasını tensiplerinize arz 
ederim.Denilmekle konu komisyonumuzda görüşüldü. 
 
           Yapılan görüşme sonucunda; 

Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi bakımından, önceden 
almış olduğumuz araçlarımıza ilaveten;  1 adet 8+1,5 m3 lük sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet 
13+1,5 m3 lük sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet 8 tonluk su arasözü, 1 adet lastik tekerlekli 
kazıcı yükleyici (Bekoder), 3 adet 12 m3 lük yan kapakları açılır tip damperli kamyon,4 adet 
çift kabin açık kasa kamyonet, 3 adet çift kabin kasalı kamyonet, 2 adet 17+1 yüksek tavan 
minübüs ve 2 adet hafif ticari camlı, koltuklu, kamyonete ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenle ihtiyaç duyulan, yukarıda belirtilen araçların, Belediyemiz 2018 mali yılı 
bütçesinin "T" cetvelinde yer alanlar ile 2018 yılında edinilecek taşıtlar (T-1) listesinde 
bulunmayanların eklenmesi ile İller Bankası, Resmi Banka, Özel Banka kredisi kullanılarak 
D.M.O' dan veya Belediyemiz bünyesinde yapılacak ihale yoluyla satın alınması ile; tahmini 
kullanılacak 4.300.000 TL'lik krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, 
komisyon, vergi, resim, harç,ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak 
alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bankacılığınca dağıtılan 
yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın 
tamamından (%40 'ın dışında ve %100 'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu 
gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, 
inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep 
ediidiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin 
edilesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü 
sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, 
Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller B ankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, 
Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller bankası A.Ş'ye terhin ve temlik etmeye, 
Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş'ye rehin vermeye, İller Bankası 
A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 
5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla 
krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İnş. Müh. Hasan 
ARSLAN'nın yetkilendirilmesine 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;Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi 
bakımından, önceden almış olduğumuz araçlarımıza ilaveten;  1 adet 8+1,5 m3 lük 
sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet 13+1,5 m3 lük sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet 8 tonluk su 
arasözü, 1 adet lastik tekerlekli kazıcı yükleyici (Bekoder), 3 adet 12 m3 lük yan kapakları 
açılır tip damperli kamyon,4 adet çift kabin açık kasa kamyonet, 3 adet çift kabin kasalı 
kamyonet, 2 adet 17+1 yüksek tavan minübüs ve 2 adet hafif ticari camlı, koltuklu, 
kamyonete ihtiyaç duyulmaktadır. 



Bu nedenle ihtiyaç duyulan, yukarıda belirtilen araçların, Belediyemiz 2018 mali yılı 
bütçesinin "T" cetvelinde yer alanlar ile 2018 yılında edinilecek taşıtlar (T-1) listesinde 
bulunmayanların eklenmesi ile İller Bankası, Resmi Banka, Özel Banka kredisi kullanılarak 
D.M.O' dan veya Belediyemiz bünyesinde yapılacak ihale yoluyla satın alınması ile; tahmini 
kullanılacak 4.300.000 TL'lik krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, 
komisyon, vergi, resim, harç,ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak 
alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bankacılığınca dağıtılan 
yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın 
tamamından (%40 'ın dışında ve %100 'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu 
gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, 
inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep 
ediidiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin 
edilesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü 
sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, 
Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller B ankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, 
Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller bankası A.Ş'ye terhin ve temlik etmeye, 
Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş'ye rehin vermeye, İller Bankası 
A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 
5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla 
krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İnş. Müh. Hasan 
ARSLAN'nın yetkilendirilmesine Komisyon Raporları doğrultusunda, Meclisimizce oy birliği 
ile karar verilmiştir. 
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