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Belediye Meclisinin yapmış olduğu bu toplantısında gündemde olmayıp gündeme
alınmasr oy birliği ile kabul edilen Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 28.06.2022 tarih ve
4180 sayılı ya,zr§r ve ekinde bulunan Başkanlık Makamının 28,06,2022 tarih ve 4176 sayılı
olur yazıları tetkik edildi.

Sokak Sağlıklaştırma Projesi Yapım işinde kullanılmak üzere 2.500.000,00
(ikimilyonbeşyüzbin)- TL kredi ve 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin)-Tl hibe tahsis
edilmesi Iller Bankası A.Ş.'nin 12.08.2020 tarih ve 3311646 sayrlı Yönetim Kurulu Kararı ile
uygun görülmüştür. Söz konusu kredinin kapsamının Sokubaşı Mahallesi Kasaplar Hali
Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma Yapım işi olarak değiştirilerek aynı miktarda kredinin
kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi,
resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz
gelirlerinden ye İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal
paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağh kalmaksızın
tamamındıı (o/o40'ın dışında ve %o100'üne kadar) karşılanma§ına, kredi teminatına konu
gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis,
inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemeninr Iller Bankası A.Ş.adına ipotek
veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize Kullandırılacak krediye itişkin
olarak her türlü sözleşmeyi ve evral«r imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri
yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İiler Bankası A.Ş.'ye
ipotek vermeyi, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye
terhin ve temlik etmeye, Belediyemıze ait her türlü ticari işletmeyi İiler Bankası A.Ş.'ye
rehin vermeye, İiler Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her
tiirlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. Maddesinde yer alan
koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için
Belediye Başkanı Serkan BARAN'a yetki verilmesinin uygunluğu yapılan işaretle oylama
neticesinde oy birliği karar verildi.
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GEREĞİ cÖnÜşÜLDÜ:

Belediye Meclisinin yapmış olduğu bu toplantısında gündemde olmayıp gündeme
alrnması oy birliği ile kabul edilen Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 23.06202İ tarih ve
4180 sayıIı yazı§ı ve ekinde bulunan Başkanlık Makamının 28.06.2022 tafih ve 4176 sayıIı
olur yazıları tetkik edildi.

İÇemizde mevcut sanayi alanlarının ihtiyaç ve talepleri artık karşılayamaması
sebebiyle, İIçemiz Bentkavak mahallesi 1583 ada İ parselin bir lasmı ve Bagdt 

-Mahallesi

l73 ada l parselinde bir lasmı üzerinde, 4342 Sayılı Mera Kanununun 14. Maddesi (c) bendi
kaPsamında; Kamu yatırımı olarak Sanayi Sitesi yapılmasının uygunluğuna yapılan İşaretle
oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.


