T.C.
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar Tarihi
09.12.2016

MECLİS KARARI

Karar No
2016/128

KONU
: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendine ve 68. maddesi hükümleri doğrultusunda Başkanlık Makamına borçlanma yetkisi verilmesi.
İNCELEME
: Belediye Meclisimizin, 05.12.2016 günlü birinci Birleşiminde ek gündem
maddesi olarak Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 05.12.2016 tarihli teklifi ve eki;
İlgi: a) Belediye Meclisinin 11/06/2015 tarih ve 87 sayılı kararı.
Kamulaştırma ve belediyemiz sağlık hizmet alımları için kullanılmak üzere Belediye Meclisimizin ilgi
kararı ile borçlanma yetkisi verilmiş ise de borçlanma yapılamamıştır. Bu sebeple ilgi kararın iptal
edilmesi ve Belediyemiz finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun
18 inci maddesinin (d) bendine ve 68 inci maddesi hükümleri doğrultusunda olmak üzere Bankalardan
toplam 70.000.000,00 TL borçlanma, geri ödemesi ile ilgili temlik verilmesi ve gerekli olması hallerinde
borçlanma ile ilgili teminat mektubu verilmesi ve faiz ve oran pazarlığı yapılmak üzere Başkanlık
Makamına gerekli yetkinin verilmesine ilişkin Müdürlük teklifi ve ekleri Komisyonumuzca yapılan
toplantıda incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Yapılan inceleme neticesinde;
a) Borçlanma yapılamamış olması sebebiyle Belediye Meclisinin 11/06/2015 tarih ve 2015/87 sayılı
kararının iptal edilmesi;
b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden ve 68 inci
maddesi hükümleri doğrultusunda 2016 ve/veya 2017 yıllarında bankalardan 70.000.000,00 TL
borçlanma yapmak, geri ödemesi ile ilgili olarak temlik vermek, gerekli olması halinde borçlanma ile
ilgili teminat mektubu vermek, faiz ve oran pazarlığı yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi
ortak Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.
KARAR
: Belediye Meclisimizin Aralık dönemi toplantısının 09 Aralık 2016 tarihli
ikinci birleşiminde;
a) Borçlanma yapılamamış olması sebebiyle Belediye Meclisinin 11/06/2015 tarih ve 2015/87 sayılı
kararının iptal edilmesine;
b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden ve 68 inci
maddesi hükümleri doğrultusunda 2016 ve/veya 2017 yıllarında bankalardan 70.000.000,00 TL
borçlanma yapmak, geri ödemesi ile ilgili olarak temlik vermek, gerekli olması halinde borçlanma ile
ilgili teminat mektubu vermek, faiz ve oran pazarlığı yapmak üzere Belediye Başkanına yetki
verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun ortak raporunun aynen
kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
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