İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi:07.03.2017
Karar Sayısı: 84516765-301-05/21
Meclis Başkanı : İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı
MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER:
SEMRA AKSU, MEHMET TAŞTAN, HASAN ÖZTÜRK, VEZİR ASLAN, ERKAN
TUNCER, DR. DERVİŞ ENGİN, YÜKSEL ARDUÇ, HALUK ÖZGÜR, GÜVEN DURSUN,
DİLEK GÜLER, MUSTAFA AVDAN,
MELTEM ERGÜN, HÜSEYİN GÜNDÜZ,
SÜLEYMAN KARADAĞ, ŞEREF BEKTAŞ, NERİMAN YURTSEVER, YUSUF ÇOBAN,
HÜSEYİN KALKAN, TEKİN SÖNMEZ, ATİLLA ATLI, MESUT DEMİRKAYA, NEDİM
ASLAN, ERDAL POLAT, FUAT ÇANKAYA, AYŞE KÜÇÜK, HARUN DURSUN, YETER
GÖREN, GÜRLER ÇELEBİ.

MECLİS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER:
HALİS ALKAN, İTİLAL GÜNDÜZ, BÜLENT TURAL.

KONU: Araç Alımı Ek Kredi.
Belediyemiz Meclisinin 01.03.2017 Tarihli birleşiminde Komisyonlarımıza havale edilen;
Fen İşleri Müdürlüğünden kayıtlı 24.02.2017 tarih ve 34620402-853.02-E.645 sayılı Başkanlık
Yazılı Önergesi.
07/11/2016 tarih ve 84516765-301-05/65 karar sayısı ile ek kredi talebi için alınan Meclis
Kararının; 2017 tarihli olarak yenilenmesi gerekmektedir. Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve
verimli yürütülmesi bakımından, 06.04.2016 tarih ve 84516765-301-05/23 sayılı Meclis Kararı ile
satın alınmasına karar verilen; 1 adet en az 20 tonluk lastik tekerlekli ekskavatör, 1 adet lastik
tekerlekli kazıcı - yükleyici (bekoloder), 2 adet cerli damperli kamyon (kırkayak), 2 adet çift kabin
kapalı kasa kamyonet, 3 adet çift kabin açık kasa kamyonet, 2 adet toplu taşıma aracı alımı işinde
kullanılmak üzere, 08.06.2016 tarih ve 26225 sayılı İller Banlası A.Ş. Genel Müdürlük Makam
Olur'u ile tahsis edilen 2.200.000.(ikimilyonikiyüzbin) TL tutarındaki kredi limitinin 200.000(ikiyüzbin)TL tutarında ek kredi açılarak 2.400.000(ikimilyondörtyüzbin) TL'ye yükseltilmesi,
krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, 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 kredi ile
elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası
A.Ş.'nce 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 gayrımenkulü 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.'ne rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı
ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye kanunu'nun
68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü
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işlemi yapmaya Belediye Başkanımız İnş. Müh. Hasan ARSLAN'ın yetkilendirilmesi hususunda bir
karar oluşturulmasını tensiplerinize arz ederim. Denilmekle konu komisyonlarımızca görüşüldü.
Yapılan görüşme sonucunda;
07/11/2016 tarih ve 84516765-301-05/65 karar sayısı ile ek kredi talebi için alınan Meclis
Kararının; 2017 tarihli olarak yenilenmesi gerekmektedir. Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve
verimli yürütülmesi bakımından, 06.04.2016 tarih ve 84516765-301-05/23 sayılı Meclis Kararı ile
satın alınmasına karar verilen; 1 adet en az 20 tonluk lastik tekerlekli ekskavatör, 1 adet lastik
tekerlekli kazıcı - yükleyici (bekoloder), 2 adet cerli damperli kamyon (kırkayak), 2 adet çift kabin
kapalı kasa kamyonet, 3 adet çift kabin açık kasa kamyonet, 2 adet toplu taşıma aracı alımı işinde
kullanılmak üzere, 08.06.2016 tarih ve 26225 sayılı İller Banlası A.Ş. Genel Müdürlük Makam
Olur'u ile tahsis edilen 2.200.000.(ikimilyonikiyüzbin) TL tutarındaki kredi limitinin 200.000(ikiyüzbin)TL tutarında ek kredi açılarak 2.400.000(ikimilyondörtyüzbin) TL'ye yükseltilmesi,
krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, 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 kredi ile
elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası
A.Ş.'nce talep edildiği taktirde, 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.'ne rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı
ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye kanunu'nun
68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü
işlemi yapmaya Belediye Başkanımız İnş. Müh. Hasan ARSLAN'ın yetkilendirilmesine
Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclis sayın heyetinin tensiplerine arz olunur.
Yukarıda metni yazılı Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonların Raporları Meclisimizde
okunarak müzakere edilmiş olup; 07/11/2016 tarih ve 84516765-301-05/65 karar sayısı ile ek kredi
talebi için alınan Meclis Kararının; 2017 tarihli olarak yenilenmesi gerekmektedir. Belediyemiz
hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi bakımından, 06.04.2016 tarih ve 84516765-30105/23 sayılı Meclis Kararı ile satın alınmasına karar verilen; 1 adet en az 20 tonluk lastik tekerlekli
ekskavatör, 1 adet lastik tekerlekli kazıcı - yükleyici (bekoloder), 2 adet cerli damperli kamyon
(kırkayak), 2 adet çift kabin kapalı kasa kamyonet, 3 adet çift kabin açık kasa kamyonet, 2 adet
toplu taşıma aracı alımı işinde kullanılmak üzere, 08.06.2016 tarih ve 26225 sayılı İller Banlası A.Ş.
Genel Müdürlük Makam Olur'u ile tahsis edilen 2.200.000.(ikimilyonikiyüzbin) TL tutarındaki
kredi limitinin 200.000-(ikiyüzbin)TL tutarında ek kredi açılarak 2.400.000(ikimilyondörtyüzbin)
TL'ye yükseltilmesi, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi,
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 kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin
İller Bankası A.Ş.'nce talep edildiği taktirde, 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 gayrımenkulü 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.'ne rehin vermeye, İller
Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bundan sonra meydana gelebilecek her türlü değişiklik
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çerçevesinde 5393 sayılı Belediye kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi
kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız İnş. Müh. Sayın
Hasan ARSLAN'ın yetkilendirilmesine Komisyon Raporları doğrultusunda, Meclisimizce oy birliği
ile karar verilmiştir.

MECLİS BAŞKAN
İnş. Müh. Hasan ARSLAN
Belediye Başkanı

KÂTİP ÜYE
Dilek GÜLER
Meclis Üyesi
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KÂTİP ÜYE
Meltem ERGÜN
Meclis Üyesi

