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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M E C L İ S  K A R A R I 
 

Karar No      : 332                                 

Karar Tarihi  : 12/10/2017                     

KONUSU: 

Menteşe Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım işinde kullanılmak üzere İller 

Bankası A.Ş.den 3.872.424 TL (üçmilyonsekizyüzyetmişikibindörtyüzyirmidört) kredi kullanılması, 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla 

krediye konu ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün 

yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.   

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/10/2017 tarih ve 44338531-301.05/5075 sayılı 

Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

 
      Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

      Menteşe Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım işinde kullanılmak üzere İller 

Bankası A.Ş.den 3.872.424 TL (üçmilyonsekizyüzyetmişikibindörtyüzyirmidört) 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 

gayrimenkulü 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 Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine 

getirilmesi kaydıyla krediye konu ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 

 
 


