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MECLİS KARARI

Karar No
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KONU
: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendi ile 68'inci maddesine istinaden İller Bankasının Kıdem-İhbar Tazminatı Kredisine başvurmak üzere
Başkanlık Makamına yetki verilmesi.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin 01.02.2021 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.01.2021 tarih ve E.156 sayılı teklifi;
İlgi : a) 18/09/2020 tarihli ve 70525686-105-E.2960 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.
b) 09/10/2020 tarihli ve 2020/74 nolu Meclis Kararı.
5393 Sayılı Belediye Kanununun, “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (d) bendine
göre; borçlanmaya karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisindedir. Anılan kanunun 68. maddesinin
(e) bendinde ise “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip
oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek
yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı
belediye meclisinin kararı ile borçlanabilir.” hükmü yer almıştır.
Yukarıda açıklanan kanun hükümlerine dayanarak 2020 yılında emekliye ayrılacak 15 adet kadrolu
işçinin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının ödenebilmesi için İller Bankası tarafından kişilerin hesabına yatırılmak
şartıyla kullandırdığı Kıdemİhbar Tazminatı Kredisi’nden faydalanabilmek için 6.500.000,00 TL (Altı Milyon
Beş Yüz Bin Türk Lirası) borçlanma yetkisi; 09.10.2020 tarih ve 2020-74 sayılı meclis kararı ile Belediye
Başkanına verilmişti. Ancak yıl içerisinde işçilerin emekliliğine dair gerekli işlemler ve hesaplamalara ilişkin
prosedürün tamamlanamaması nedeni ile herhangi bir borçlanma yapılmamış ilgili karara ilişkin yetki
kullanılmamıştır. İşlemlerin 2021 yılında devam edebilmesi için dönemsellik gereği borçlanma yetkisinin cari
yıl içerisinde yeniden alınması gerekmektedir. Ayrıca mevcudumuzda alınmış olan ve kullanılmayan 2020-74
sayılı kararda belirtilen emekliye ayrılacak işçi sayısı 15’ten 3 kişi daha artarak 18’e çıkmıştır.
Yukarıda açıklanan kanun hükümlerine dayanarak 2021 yılında emekliye ayrılacak 18 adet kadrolu
işçinin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının ödenebilmesi için İller Bankası tarafından kişilerin hesabına yatırılmak
şartıyla kullandırdığı Kıdemİhbar Tazminatı Kredisi’nden faydalanabilmek için 8.500.000,00 TL (Sekiz
Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) borçlanma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi için teklifimizin
Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
: Yapılan inceleme neticesinde; 2021 yılında emekliye ayrılacak olan 18 adet
kadrolu işçi personelin kıdem ve ihbar tazminatları için İller Bankası AŞ tarafından kişilerin kendi hesaplarına
yatırılmak şartıyla kullandırılan Kıdem-İhbar Tazminatı Kredisinden faydalanılabilmesi amacıyla 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 68’inci maddesine istinaden
Başkanlık Makamına 8.500.000,00 TL borçlanma yetkisi verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisin onayına arz olunur.
KARAR
: Beşiktaş Belediye Meclisinin 05 Şubat 2021 tarihli Şubat dönemi toplantısının
ikinci birleşiminde; 2021 yılında emekliye ayrılacak olan 18 adet kadrolu işçi personelin kıdem ve ihbar
tazminatları için İller Bankası AŞ tarafından kişilerin kendi hesaplarına yatırılmak şartıyla kullandırılan
Kıdem-İhbar Tazminatı Kredisinden faydalanılabilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 68’inci maddesine istinaden Başkanlık Makamına 8.500.000,00 TL
borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne meclise katılanların OYBİRLİĞİ
ile karar verildi.
Divan Kâtibi
Dijan BALKAROĞLU GÜRSOY

Divan Kâtibi
Turan YEL
Hasan BOZKURTER
Meclis Birinci Başkan Vekili

1/1

