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27.07.2022 / 56094
İller Bankası A.Ş den Kredi Kullanılması için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.

K A R A R:
Meclis Başkanı, İller Bankası A.Ş’ den 27.04.2017 tarih ve 16/396 Sayılı Yönetim Kurulu
kararı ile 40.000.000,00TL (Kırkmilyontürklirası) kredi, 20.12.2018 tarih ve 31/861 Sayılı Yönetim
Kurulu kararı ile 5.000.000,00TL (Beşmilyontürklirası) ek kredi, 25.07.2019 tarih ve 23/397 Sayılı
Yönetim Kurulu kararı ile 15.745.000,00TL (Onbeşmilyonyediyüzkırkbeşbintürklirası) ek kredi ve
17.03.2022 tarih ve 11/259 sayılı yönetim kurulu kararı ile 20.000.000,00 TL (YirmimilyonTürklirası)
olmak üzere toplam 80.745.000,00TL (Seksenmilyonyediyüzkırkbeşbintürklirası) kredi tahsis edilen,
Yeni Belediye Hizmet Binası yapım işi için İller Bankası A.Ş ‘den 25.000.000,00TL
(Yirmibeşmilyontürklirası) ek kredi kullanılmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi gerektiğini
belirterek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediye Hizmet Binası Yapım işinde kullanılmak üzere İller
Bankası A.Ş.’den 25.000.000,00TL (Yirmibeşmilyontürklirası) 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 iller Bankası A.Ş. ve Hazine ve
Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına
bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’ üne kadar) karşılanmasına, kredisi
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.’nce talep edildiği
takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller
Bankası A.Ş.’ nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı
imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü
gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını
İller Bankası A.Ş.’ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi 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. Maddesinde yer alan koşulların
yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili
kılınmasına, Meclis üyelerinden; Nazik Bulut’ un;
Yeni Belediye Hizmet Binası işi müteahhit firma tarafından durdurulduğunda, yarım bırakılan
işler 15 milyona tamamlanıyordu. Bugün 60 milyonları konuşuyoruz. Maliyet toplam 4 kat artmış. Bu
maliyetin 15 milyondan 60 milyonlara çıkmasının sorumlusu sizlersiniz. Meclise gelmeyerek,
sorulardan kaçarak cevap vermeyerek bu vebalden kurtulamazsınız. İhale sürecinin başlamasından bu
güne kadar nasıl gelindi? Hangi yanlışlar yapıldı? İşi ehline mi vermiyorsunuz? Her konuda oturup
çözüm üreteceğiniz uzman kadrolarınız varken neden akılcı çözümler üretemiyorsunuz? Şapkanızı
önünüze koyup hiç kafa yordunuz mu bu konulara? Neyi öngöremiyorsunuz da her geçen gün bu
sorunlar kriz haline dönüşüyor? Bütün bunları tüm çıplaklığı ile önce Meclise sonrada Çorum halkına
anlatmak zorundasınız. Hizmet binasının tamamlanması için iller bankasından 25 milyon borçlanma
isteniyor. Bütçe komisyon üyeleri olarak bu konuyu biz komisyonda neden görüşmüyoruz ve Meclisin
de son dakika haberi oluyor? 25 milyon kredinin Çorum Belediyesinin faiz yükü nedir? Çekilen bu
kredinin faiz oranı nedir? Kaç yıllığın çekilmektedir.
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Bu kredi karşılığında neleri ipotek veriyorsunuz? 25 milyon krediyi kullandığınızda bu binayı
tamamlayabilecek misiniz? Burada bulunan Meclis Üyeleri konu mankeni değil! Meclisin bir çalışma
şekli var. Burası kimsenin şirketi değil. Açıklama yok, istişare yok, hesap verme yok, her şey muallak
da. Freni patlamış kamyon gibi gidiyoruz. Şimdi hesap verme vakti. Çorum kamuoyu adına sorularımıza
teferruatlı bir açıklama bekliyor ve bu gerekçelerle gündem maddesine şerhli ret oyu kullanıyoruz.
Şeklinde ki sözlü şerhleri ile, Nazik Bulut, Mehmet Rüştü Çağlar, Uğur Soyocak, Erkan Özbal, Tuncay
Yılmaz, Eren Atlas, Mustafa Gürbüzer, Meserret Adeviye Gariboğlu, Şentürk Gülnaz, Hüseyin Gazi
Uysal’ın ret oylarına karşı, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.
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