
GENELGE  

(Sıra No: 2) 

  

Bilindiği üzere, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; 

            "Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin 

talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir." 

            hükmü yer almaktadır. 

            Anılan hüküm uyarınca Başkanlığımıza iletilecek talep yazılarında (EK);  

i. Projenin adı, amacı, gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu), projeye ilişkin ayrıntılı 

maliyet hesabı, büyüklüğü, uygulama yeri ve süresi, proje çıktıları, hedef aldığı kitle 

ve/veya bölge, proje sahibi kuruluş ve yasal statüsü, yürütücü kuruluş bilgilerine, 

ii. Talepte bulunan belediyenin güncel gelir, gider ve finansman bilgilerine, 

iii. Projenin belediyenin kendi kaynaklarıyla karşılanamama gerekçelerine 

yer verilecektir. 

            Söz konusu Kanun hükmü çerçevesinde Başkanlığımıza yalnızca yatırım nitelikli 

projelerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik taleplerin iletilmesi gerekmekte olup, yazılarda 

bunun dışında kalan ödenek ihtiyaçlarına ilişkin taleplere yer verilmemelidir. 

            Belediyeler tarafından Başkanlığımıza gönderilecek talepler Cumhurbaşkanlığı 

Makamının takdir ve onaylarına arz edilecektir. 

            Gereğini önemle rica ederim. 

 

 EK: Belediye Talep Yazısı Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EK 

T.C. 

….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

Sayı : 

Konu : 

 

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINA 

 

Bilindiği üzere 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında 

"Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi 

üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir." hükmü yer almaktadır. 

Aşağıda yardım talep edilen proje/projelerimize ilişkin detaylı bilgilere, bu 

proje/projelerin Belediyemizin kendi kaynaklarıyla karşılanamama gerekçelerine ve 

Belediyemizin güncel gelir, gider ve finansman bilgilerine yer verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kapsamda Belediyemiz tarafından yürütülecek yatırım nitelikli …………… 

projelerin gerçekleştirilebilmesi için ……… TL tutarında yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.       

   

 

İmza 

Adı Soyadı 

Belediye Başkanı 

 

 

Belediye Vergi Kimlik No: ……….. 

Belediye IBAN No:……….. 

Belediyemizin güncel gelir, gider ve finansman bilgileri: 

 

 

 Proje/Projelerin kendi kaynaklarımızla gerçekleştirilememe nedenleri: 

Projenin adı, amacı, gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu), projeye ilişkin ayrıntılı maliyet 

hesabı, uygulama yeri ve süresi, proje çıktıları, hedef aldığı kitle ve/veya bölge, proje 

sahibi kuruluş ve yasal statüsü, yürütücü kuruluş: 


