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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M E C L İ S  K A R A R I 
 

Karar No      : 273                       

Karar Tarihi  : 08/11/2018         

KONUSU: 

            İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SŞP)" kapsamında 

Bankanın Avrupa birliği (AB) kaynaklarından Dünya Bankası aracılığıyla temin ettiği ve Belediyemize 

"SŞP Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri"nin finansmanı için Banka'dan 

avro hibe kullanılmasıyla ilgili Alt Finansman Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri 

imzalamaya, Belediye tarafından sağlanması gereken finansmanın sağlanamaması halinde diğer 

borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve iş bu işlemle ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya, hibenin 

kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Genel Sekreter Hüseyin DAŞGIN'ın yetkili 

kılınması hususunun görüşülmesi. 
 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02/11/2018 tarihli ve 79556812-105.03-E.5430 sayılı 

Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

 
 

    
Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

İller Bankası A.Ş. (bundan sonra "Banka" olarak anılacaktır) tarafından yürütülen 

"Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SŞP)" kapsamında Bankanın Avrupa birliği (AB) kaynaklarından 

Dünya Bankası aracılığıyla temin ettiği ve Belediyemize "SŞP Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama 

ve Yönetim Sistemleri"nin finansmanı için kullandırılacak avro hibeye ilişkin Alt Finansman Anlaşması 

ve eklerini imzalamaya,  

Alt Finansman Anlaşması ile kullandırılacak hibenin işlerin tamamının finansmanı için yeterli 

olmaması ve/veya işler tamamlanmadan hibe kullanım süresinin sona ermesi durumlarında işlerin 
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devamının Alt Finansman Anlaşmasında belirtilen koşullara göre yürütülmesi, finansmanın Belediyemiz 

kaynaklarından sağlanması hususunda taahhüt verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi 

imzalamaya,  

Söz konusu finansmanın Belediyemiz tarafından sağlanamaması durumunda Banka ile Hazine 

ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti 

oranına bağlı kalmaksızın tamamının finansman karşılığı kesilmesi hususunda Bankaya yetki 

verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya,  

Belediyemizin söz konusu işlerin yapımından vazgeçmesi halinde bu konuda yapılan 

harcamaların Banka ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızdan mevzuattan 

kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın kesilmesi hususunda Bankaya yetki 

verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya,  

Bu amaca uygun olarak Belediyeyi taahhüt altına sokabilecek her türlü sözleşmeyi ve evrakı 

imzalamaya,  

Bankanın mevcut mevzuatı ve bu mevzuatta meydana gelebilecek her türlü değişiklik 

çerçevesinde, hibeye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya,  

Yukarıda tespit ve kabul edilen esas ve şartlara göre Banka'dan avro hibe kullanılmasıyla ilgili 

Alt Finansman Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya, Belediye tarafından 

sağlanması gereken finansmanın sağlanamaması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve iş bu 

işlemle ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri 

yapmaya, Genel Sekreter Hüseyin DAŞGIN'ın yetkili kılınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE 

KARAR VERİLDİ. 

 


