T.C.
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar Tarihi
10.06.2019

MECLİS KARARI

Karar No
2019/42

KONU
: 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesine istinaden piyasa
bankalarından kullanılacak kredilerle ilgili olarak İller Bankası A.Ş.’den teminat mektubu alınabilmesi için
her türlü iş ve işlemi yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi.
TEKLİF
: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve E.1804 sayılı yazısı;
Belediyemizin 2019 yılında kaynak ihtiyacı sebebiyle Kamulaştırmasız El Atma ödemeleri için piyasa
bankalarından çekmeyi planladığı, 2018 yılı bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre
belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktar ve bu miktarın toplam yüzde % 10’unun
hesaplamasıyla elde edilen 36.000.000,00 TL (OtuzaltımilyonTürkLirası) tutarında kredi kullanımı için
bankalardan gelen talep doğrultusunda teminat olarak gösterilmek üzere İller Bankası A.Ş.’den teminat
mektubu alınması zorunlu hale gelmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Belediyemizin “Kamulaştırmasız El Atma Ödemeleri”nde
kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den (faiz dahil) 36.000.000,00 TL (OtuzaltımilyonTürkLirası)
tutarında gayri nakdi kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz denetim giderleri, komisyon,
vergi, resim, 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
krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ce
Belediyemize kullanılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili
devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller
Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda 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 Başkanı’nın Yetkilendirilmesi
için teklifimizin Belediye Meclisine havalesi hususunu Olurlarınıza arz ederim.
KARAR
: Beşiktaş Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantılarının 10.06.2019 tarihli
birinci birleşiminde; Beşiktaş Belediyesinin “Kamulaştırmasız El Atma Ödemeleri”nde kullanılmak üzere
İller Bankası A.Ş.’den (faiz dâhil) 36.000.000,00 TL (OtuzaltımilyonTürkLirası) tutarında gayri nakdi kredi
kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, 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 krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her
nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullanılacak krediye
ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye,
Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller
Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393
Sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu
işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkilendirilmesine ilişkin teklifin TEKLİF KARAR
şeklinde kabulüne meclis üyeleri Nuri DÖNMEZ ile Bayram KOÇ’un ret oyuna istinaden meclise
katılanların OYÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.
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