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Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.05.2022 tarih ve 6164 sayılı
müzekkeresi ve ekleri tetkik edildi.
Konunun; SUKAP ödeneği kapsamında İller Bankası A.Ş.den kedi temin kullanılması o1duğu
anlaşıldı.
Yapılan görüşme sonucunda;
5303 sarııı Belediye Kanununun 18'inci maddesinin (d) bendine istinaden, Bele,diyemize ait Içme
suyu Depo ve §ebeke İnşaatı işinde kullanıtmak üzere maliyetin tamamının Merkezi _Yönetim BütÇesine
konulan'Su re Kanalizasyon Alİyapı Projeleri (SUKAP) ödeneği kapsamında İller Bankası A.Ş. den tahsis
edilecek 60.000.000,00 (Altmışmilyon) TL kredi ile karşılanmasına krediden kaynaklanacak anapara, faiz,
denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce temİnat olarak
-Belediyemiz
giderlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanhğınca dağtılan
alınacak
yasal paylarımıİın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından
İ%+o;,n dışında ve %100'iıne kadar) karşılanmasıİrb, kredi teminatına konu gelirlerden kediye iliŞkin
ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis inşaat ve her nevi gayrimenkrıl ilç ar_aÇ,
gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde iller
bankası a.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak
krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imza|amaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri
ytırtitmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her tiirlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye,
belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını iller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeYe,
Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi iller Bankası A.Ş. ye rehin verTneye, İller Bankası A.Ş. nin
mevcuİ mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her tiiırlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi BütÇe
Kanununı.ın ilgili maddeleri uyarlnca; SUKAP kaps4mında yürütülecek söz konusu işte kullanılma\üzere
İller Bankası a.Ş. a"n temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. MaddeSinin (d)
bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksrzın 5393 saylı BelediYe
Kanunu'ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her tiirlü işleıhi yaPmaYa
Belediye Başkanımız Abaülkadir ŞAHİNER e yetki verilmesi için yapılan işaretli oylama sonucunda,
5393 §ayılı Belediye Kanunun 24' üncü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21' incj maddeleri
gereğincİ, Plan ve Bütçe Komisyonwıa havalesine ve karann gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilmesine oy birliği ile karar veri[di.
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