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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M E C L İ S  K A R A R I 
 

Karar No      : 513                           

Karar Tarihi  : 08/12/2016               

KONUSU: 

         Finansmanı Dünya Bankası tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından 

yürütülecek “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında, İLBANK’ın Dünya Bankası kaynaklarından 

temin ettiği ve bağlı İdaremiz olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne Marmaris AAT Yapım İşi, 

Turgut Reis AAT yapım işi, Akyarlar AAT yapım işi, AAT’ lerde Revizyon Yapım iş, Bodrum ilçesi 

Kanalizasyon şebekesi yapım işi ve Fethiye ilçesi hisarönü-ovacık kollektör yapım işi projesi için 

kullandıracağı 67.480.773 Avro’nun Bağlı İdaremiz olan Muski Genel Müdürlüğünce Banka’dan Avro 

kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri müşterek borçlu ve 

müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya ve kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri 

müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya, Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili 

kılınması hususunun görüşülmesi.   

   Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08/12/2016 tarihli ve 44338531-849.99/4385 sayılı 

Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

 
 

 

 
         Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 



  

 Karar No       :513 

 Karar Tarihi  :08/12/2016 
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          Finansmanı Dünya Bankası tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından 

yürütülecek “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında, İLBANK’ın Dünya Bankası kaynaklarından 

temin ettiği ve bağlı İdaremiz olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne Marmaris AAT Yapım İşi, 

Turgut Reis AAT yapım işi, Akyarlar AAT yapım işi, AAT’lerde Revizyon Yapım işi, Bodrum İlçesi 

Kanalizasyon şebekesi yapım işi ve Fethiye İlçesi Hisarönü-Ovacık kollektör yapım işi projesi için 

kullandıracağı 67.480.773 Avro’nun tutarındaki alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil 

sıfatı ile imzalamaya,  

Banka ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi 

bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının Belediyemizce müşterek borçlu ve müteselsil kefil 

olunan Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak kredinin teminatı olarak teminat olarak gösterilmesine,  

Bağlı İdaremiz olan MUSKİ Genel Müdürlüğünce söz konusu projenin yapımından 

vazgeçilmesi halinde bu konuda yapılan harcamaların Banka ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal 

paylarımızdan mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın kesilmesi 

hususunda Bankaya yetki verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya,  

Belediyenin her türlü hak ve alacaklarını Bankaya terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her 

türlü ticari işletmeyi Bankaya rehin vermeye,  

Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 

krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya; 

Bağlı İdaremiz olan MUSKİ Genel Müdürlüğünce Banka’dan Avro kredi alınmasıyla ilgili Alt 

Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 

imzalamaya ve kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil 

kefil sıfatı ile yapmaya, Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınmasına, Meclisimizce 

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 
 

 

 

 


