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Karar Özeti: Belediyemize ait geçmiş mali yıllara ait emanete alınan
borçların ödenememesi nedeniyle bazı alacaklıların İcra Mahkemelerine
başvurmasından dolayı gelecek olan icralara istinaden teminat verilmesi
amacıyla Türkiye İş Bankası A.Ş.Sarıkamış Şubesinden 1.000.000,00(Bir
Milyon) TL. 36 ay vadeli aylık taksit ödemeli faiz hariç kredi
kullanılmasınakrediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye
Başkanı Harun HAYALİ'nin yetkili kılınmasına karar verildi.
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KARAR
Belediyemize ait geçmiş mali yıllara ait emanete alınan borçların ödenememesi nedeniyle bazı alacaklıların İcra Mahkemelerine başvurmasından dolayı
gelecek olan icralara istinaden teminat verilmesi amacıyla Türkiye İş Bankası A.Ş.Sarıkamış Şubesinden 1.000.000,00(Bir Milyon) TL. 36 ay vadeli aylık
taksit ödemeli faiz hariç kredi kullanılmasına,krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri,komisyon,vergi,resim,harç,ücret vs. ödemelerin
Sarıkamış İş Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın
mevzuattan kaynaklı herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%100 üne kadar) karşılanmasına,kredi teminatına konu gelirlerden krediye
ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde , bu krediyle elde edilen tesis,inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç,gereç ve malzemenin Sarıkamış İş Bankası
A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde Sarıkamış İş Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, Sarıkamış İş Bankası A.Ş. ce
Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye,
Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını Sarıkamış İş Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye Belediyemize ait her türlü mevcut mevzuatı ve bunda
gelebilecek her türlü değişklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.Maddesinde yer alan koşulları yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu
işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Harun HAYALİ'nin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
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