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EK: 1- Sermaye Artırımı ve 
Şirket Türü Değişikliğinin 
görüşülmesi. 
21.15 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05/06/2018 günü 
saat 21.15 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 22 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ: 14- EK: 1- Sermaye Artırımı ve Şirket Türü Değişikliğinin 
görüşülmesi. 

Bel.Avukatı Gökhan AÇIKGÖZ; Belediye Meclisimizin 07/05/2018 tarihli ve 2018/56 
sayılı kararına göre, 30/03/2018 tarihinde kurulan Salihli Belediyesi Personel Limited 
Şirketinin, Salihli Belediyesi Personel Anonim Şirketine dönüştürülmesine ve sermayesinin 
60.000.000,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 585. maddesine eklenen ek cümlede "(Ek cümle: 
15/2/2018-7099/25 md.) Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde 
yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz." hükmü 
yer almakta olup, limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımlarımda nakden artırılan tutarın 
yüzde yirmibeşinin bir bankada bloke edilmesi zorunluluğu 15/02/2018 tarihinden geçerli 
olmak üzere kaldırılmıştır. Anonim Şirketlerde, şirketin nevi değiştirilmesi sebebiyle, sermaye 
artış tutarının yüzde yirmibeşinin bankada bloke edilmesi zorunluluğu halen devam ettiğinden, 
Belediyemizin bütçe dengesinin bozulmaması için, Belediye Meclisimizin 07/05/2018 tarihli 
ve 2018/56 sayılı kararına göre 60.000.000,00 TL olarak belirlenen sermayenin 10.000.000,00 
TL olarak belirlenmek suretiyle, Salihli Belediye Başkanlığının % 100 hisse ile kurucu ortak 
üye olduğu Salihli Belediyesi Personel Limited Şirketinin, şirket türü değiştirilerek Salihli 
Belediyesi Personel Anonim Şirketine dönüştürülmesine ve sermayesinin 10.000.000,00 TL 
olarak belirlenmesine, tahakkuk edecek sermayenin ödenebilmesi için bütçede tertip 
açılmasına, tekabül eden miktarın şirketin ilgili banka hesabına veya Belediyemizin İller 
Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesi 
hususları ile diğer tüm işlemleri gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi 
hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. İnsan kaynakları 
Eğitim Müdürlüğü. 

KARAR: Belediye Meclisimizin 07/05/2018 tarihli ve 2018/56 sayılı kararına göre 
60.000.000,00 TL olarak belirlenen sermayenin 10.000.000,00 TL olarak belirlenmek 
suretiyle, Salihli Belediye Başkanlığının % 100 hisse ile kurucu ortak üye olduğu Salihli 
Belediyesi Personel Limited Şirketinin, şirket türü değiştirilerek Salihli Belediyesi Personel 

/"Ajporçijn Şirketine dönüştürülmesine ve sermayesinin 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesine, 
tahakkuk edecek sermayenin ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına, tekabül eden 
miktarın şirketin ilgili banka hesabına veya Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak 
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suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesi hususları ile diğer tüm 
işlemleri gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu yapılan oylama 
sonunda meclis mevcudunun oy birliği ile kabul edilmiştir. 


