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Av. Halil Hilmi TUTUNCU 
Belediye ve Meclis B~kan1 

Belediye B~kant 

Arifkadm UZEL Fatma Meral DURUCAN 
Katip Uye Katip Uye 

i9me suyu kesin projesi i~inde kullan1lmak ilzere iller Bankasi A. ~.den kredi 
kullamlmas1 ile ilgili Beledive Baskanmm vetkili kilmmas1. 

EKLiF: BELEDiYE MECLiSiNE / YALVA<;, / 03.09.2014 tarih ve 2223-2224 say1h yaz1lanm1z ile 16.09.2014 tarih ve 
2331 say1h, Yagmur suyu, kanalizasyon ve i~me suyu konulu iller Bankasi Bolge Mi.idi.irli.igi.i Antalya'ya Belediye 
Ba$kanhg1mmn mevcut eski kanalizasyon i~me suyu, $ebekesi ve yagmur suyu kanallannm 1986-1987 y1llan 
arasmda yapild1g1 ve ekonomik omri.ini.i doldurdugundan iptidai yagmur suyu kanallan ile kanalizasyon ve i~me 
suyu hatlannm SUKAP projesi kapsaminda eti.idi.ini.in yap1lmas1 ve projelendirilmesi yoni.inde yukanda belirtilen 
yaz1$malar yap1lm1$tlr. Bu konu ile alakah olarak 02.06.2016 tarih ve 98 say1h karar no ile Belediye Meclisi Belediye 
Ba$kanm1 yetkili k1lmmas1 yoni.inde karar alm1$t1r. iller Bankasmm 2017 y1h i~in aynt karann tekrar ahnmas1 istegi 
i.izerine a$ag1da belirtilen; i~mesuyu Kesin Projesi i$inden kullanilmak ve maliyetinin %50'1ik k1sm1 "iller Bankasi 
Anonim Sirketi Y1lhk Kardan Aynlan Odenegin Kullandinlmasma ili$kin Yonetmelik" ~er~evesinde aktanlacak 
odenekten kar$1lanmak i.izere iller Bankasi A.S'den 150.000(yi.izellibin) TL kredi kullamlmasma, krediden 
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, har~,i.icret vs odemelerin, Iller Bankasi 
A.S.'nce teminat olarak almacak Belediyemiz gelirlerinden ve Iller Bankasi A.S. ve Maliye Bakanhgmca dag1t1lan 
yasal paylanmmn mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranma bagh kalmaksmn tamammdan (%40'm 
d1$1nda ve %100'i.ine kadar) kar$1lanmasma, kredi teminatma konu gelirlerden krediye ili~kin odemelerin 
kar$1lanamamas1 halinde, bu krediyle elde edilen tesis, in$aat ve her nevi gayrimenkul ile ara~, gere~ ve 
malzemenin , Iller Bankasi A.S.'nce talep edildigi takdirde ayni $artlarda ve talep tarihinde Iller Bankasi A.S adma 
ipotek veya rehin edilmesine, iller Bankasi A.S'ce Belediyemize kullandinlacak krediye ili$kin olarak her ti.irli.i 
6zle$meyi ve evrak1 imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden i$1emleri yi.iri.itmeye, Belediyemiz mi.ilkiyetindeki her 

ti.irli.i gayri menkuli.i iller Bankasi A.S'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her ti.irli.i gelir, hak ve alacaklarm1 iller 
Bankasi A.S'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her ti.irli.i ticari i$1etmeyi iller Bankasi A.S'ye rehin 
vermeye, iller Bankasi A.S'nin mevcut mevzuat1 ve bunda meydana gelebilecek her ti.irli.i degi$iklik ~er~evesinde, 
5393 Say1h Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan kO$Ullarm yerine getirilmesi kayd1yla krediye konu i$1e ilgili 
her ti.irlu i$1emi yapmaya Belediye Ba$kan1'nm yetkili k1hnmas1 hususunun g6ri.i$i.ilmesi, arz ederim.02.01.2017 I 
Halil Hilmi T0T0NC0 Belediye Ba$kant 

KARAR: l~mesuyu Kesin Projesi i$inden kullantlmak ve maliyetinin %50'1ik k1sm1 "Iller Bankasi Anonim Sirketi Y1lhk 
Kardan Aynlan Odenegin Kullandmlmasma lli$kin Yonetmelik" ~er~evesinde aktanlacak odenekten kar$1lanmak 
i.izere Iller Bankasi A.S'den 150.000(yi.izellibin) TL kredi kullan1lmasma, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, 
denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, har~1ucret vs odemelerin, Iller Bankasi A.$.'nce teminat olarak ahnacak 
Belediyemiz gelirlerlnden ve Iller Bankasi A.S. ve Maliye Bakanhgmca dag1t1lan yasal paylanm121n mevzuattan 
kaynaklanan herhangi bir kesinti oranma bagh kalmaks121n tamammdan (%40'm d1$mda ve %100'i.ine kadar) 
kar$1lanmas1 --~~..t~inatma konu gelirlerden krediye ili$kin odemelerin kar~1lanamamas1 halinde, bu krediyle 
elde edil ' ~~,~~'b.~r nevi gayrimenkul ile ara~, gere~ ve malzemenin, Iller Bankasi A.S.'nce talep edildili 
takdird yn . . Fda"Ve p tarihinde Iller Bankasi A.S adma ipotek veya rehin edilme · e, Iller Bankasi A.S'ce 
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Belediyemize kullandanlacak krediye ili$kin olarak her ti.irlU sozle$meyi ve evrak1 imzalamaya ve kredi ile ilgili 
devam eden i$1emleri yurutmeye, Belediyemiz mOlkiyetindeki her turlu gayri menkulu iller Bankasi A.S'ye ipotek 
vermeye, Belediyemizin her ti.irlO gelir, hak ve alacaklann1 iller Bankasi A.S'ye terhin ve temlik etmeye, 
Belediyemize ait her ti.irlU ticari i$1etmeyi iller Bankasi A.S'ye rehin vermeye, Iller Bankasi A.S'nin mevcut mevzuat1 
ve bunda meydana gelebilecek her turlU deti$iklik ~er~evesinde, 5393 Say1h Belediye Kanununun 68.maddesinde 
yer alan ko$ullarm yerine getirilmesi kayd1yla krediye konu i$1e ilgili her ti.irlu i$1emi yapmaya Belediye Ba$kani'nm 
yetkili k1hnmas1 mevcudun oy birligi ile kabul edilmi$tir. 

Arifkadm UZEL 
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