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EK: 2- Salihli (Manisa) 
Belediyesi Kurtuluş Mahallesi 
Kapalı Pazaryeri yapım işi için 
İller Bankasından Kredi 
kullanımı hususunun 
görüşülmesi. 
21.00 

Geliş Tarihi 

Tekrar Görüşülecek mi? H 

Kesinleştirme Tarih 17/09/2018 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 04/09/2018 günü 
saat 21.00 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 25 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ : 14- EK: 2-Salihli (Manisa)Belediyesi Kurtuluş Mahallesi 
kapalı Pazar yeri yapım işi için iller bankasından kredi kullanım hususunun 
görüşülmesi. 

Bel. Av. Gökhan AÇIKGÖZ: 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediyelerin 
borçlanmalarını belirleyen 68.maddesinin e bendinde "Belediye ve bağlı kuruluşların bunların 
sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan 
miktarının yıl içinde yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmaya Belediye Meclisinin kararı; yüzde 
onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve 
İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir" denildiğinden; Salihli (Manisa) Belediyesi Kurtuluş 
Mahallesi Kapalı Pazaryeri yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 
6.265.000,00 TL (Altı milyon iki yüz altmış beş bin TL) kredi kullanılmasına, 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 Bakanlığınca 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 
karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, 
gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep 
tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, 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 Bankası 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'nın yetkilendirilmesi hususunu arz ederim. Fen İşleri 
Müdürlüğü. 

KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediyelerin borçlanmalarını belirleyen 
68.maddesinin e bendinde "Belediye ve bağlı^kuruluşların bunların sermayesinin yüzde 
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ellisinden fazlasına sahip oldukları, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yıl içinde yüzde 
onunu geçmeyen iç borçlanmaya Belediye Meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma 
için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile 
yapılabilir" denildiğinden; Salihli (Manisa) Belediyesi Kurtuluş Mahallesi Kapalı Pazaryeri 
yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 6.265.000,00 TL (Altı milyon iki yüz 
altmış beş bin TL) kredi kullanılmasına, 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 Bakanlığınca 
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 karşılanamaması halinde, bu krediyle 
elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası 
A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek 
veya rehin edilmesine, 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 Bankası 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 Başkanına yetki 
verilmesi yapılan oylama sonunda meclis mevcudunun oy bfrliği ile kabul edilmiştir. 
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