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Belediyemizin %100 hissesine 
sahip olduğu Salihli Belediyesi 
Personel Anonim Şirketinin, 
Belediyemizden olan 
alacaklarından mahsup 
edilerek. SGK ve vergi 
borçlarının ödenmesinde 
kullanılmak üzere 
5.400.000,00 TL. tutarında 
kredi kullanımı için Belediye 
Başkanına yetki verilmesi 
talebinin görüşülmesi. 
20.00 

Kesinleştirme Tarih 12/11/2019 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05/11/2019 günü 
saat 20.00 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 29 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ: 10- Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Salihli 
Belediyesi Personel Anonim Şirketinin, Belediyemizden olan alacaklarından mahsup 
edilerek, SGK ve vergi borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere 5.400.000,00 TL (Faiz 
dahil) tutarında kredi kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin 
görüşülmesi. 

5393 sayılı Belediye Kanununun borçlanma başlıklı 68. maddesinin e) fıkrasında 
" 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 artırılan miktarının yılı içinde toplam 
yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç 
borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir." denilmektedir. 

Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Salihli Belediyesi Personel Anonim 
Şirketinin, Belediyemizden olan alacaklarından mahsup edilerek, SGK ve vergi borçlarının 
ödenmesinde kullanılmak üzere, bilimum kamu ve özel bankaların ilgili şubelerinden 
5.400.000.00 (Beşmilyondörtyüzbin)TL (Faiz Dahil) Nakdi kredi kullanılmasına, 
kullanılacak Nakdi kredi için Salihli Belediye Başkanlığı adına: kefalet sözleşmelerini, her 
türlü taahhütnameleri, ödeme planlarını imzalamaya, ipotek veya rehin vermeye, kredinin faiz 
oranını ve her türlü masraf komisyonunu kararlaştırmaya, Belediyenin gelir, hak ve 
alacaklarını terhin ve temlik etmeye, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Salihli 
Belediye Başkanı Zeki KAYDA'nın yetkilendirilmesi hususunun belediye Meclisinde 
görüşülmesi için; Gereğini arz ederim. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 
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T.C. 
SALİHLİ BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI 

KARAR: Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Salihli Belediyesi Personel 
Anonim Şirketinin, Belediyemizden olan alacaklarından mahsup edilerek, SGK ve vergi 
borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere, bilimum kamu ve özel bankaların ilgili 
şubelerinden 5.400.000,00 (Beşmilyondörtyüzbin)TL (Faiz Dahil) Nakdi kredi kullanılmasına, 
kullanılacak Nakdi kredi için Salihli Belediye Başkanlığı adına: kefalet sözleşmelerini, her 
türlü taahhütnameleri, ödeme planlarını imzalamaya, ipotek veya rehin vermeye, kredinin faiz 
oranını ve her türlü masraf komisyonunu kararlaştırmaya, Belediyenin gelir, hak ve 
alacaklarını terhin ve temlik etmeye, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Salihli 
Belediye Başkanı Zeki KAYDA'nın yetkilendirilmesi hususu, yapılan oylama sonunda 9 
Çekimser oy, Üyelerden; Abdülkadir Yavuz ÖZDEM, Mustafa Ozan TAŞDELEN, Tamer 
ALUŞ, Tayyar ÜNSAL, Hasan YALABIK, Zeynel Abidin ALPASLAN, Ahmet KAVAK, 
Abdülbaki KALKAN, Denizhan YILDIZ'ın ÇEKİMSER OYU, 20 Kabul Oyu, OY 
m i a I i m T i l p knhııl p H i l H i 

Başkan 
İye ve Meclis Başkanı 

Esra GÜNDOĞDU 
Meclis Üyesi 
Divan Katibi 

Fethi SÖĞÜT 
Meclis Üyesi 
Divan Katibi 
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