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KONU
: 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birini fıkrasının (b) bendine
istinaden sporu teşvik etmek amacıyla ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile aynı kanunun 75 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ortak hizmet protokolü gerçekleştirilmesi.
İNCELEME
: Belediye Meclisimizin, 06.09.2018 günlü birinci Birleşiminde Hukuk Komisyonu
ile Gençlik, Eğitim ve Spor Komisyonuna havale edilen Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 29.08.2018 tarih ve
2081 sayılı teklifi;
Ġlgi: a) 09.07.2010 tarih ve 2010/42 sayılı Belediye Meclis Kararı.
b) 14.12.2010 tarih ve K/382 sayılı Belediye Encümen Kararı.
c) 11.09.2015 tarih ve 2015/117 sayılı Belediye Meclis Kararı.
d) 16.02.2016 tarih ve K/81 sayılı Belediye Encümen Kararı.
e) 10.03.2017 tarih ve 2017/26 sayılı Belediye Meclis Kararı.
f) 25.05.2017 tarih ve 2017/118 sayılı Belediye Encümen Kararı.
Ġlgi (a)’da kayıtlı Belediye Meclis Kararı ve ilgi (b)’de kayıtlı Belediye Encümen Kararı ile Best-Der Beşiktaş
Engelliler Eğitim Spor ve Turizm Derneği’ne ile Muradiye Gençler Birliği Spor Kulübü Derneği’ne, ilgi (c)’de
kayıtlı Belediye Meclis Kararı ve ilgi (d)’de kayıtlı Belediye Encümen Kararı ile Beşiktaş Basketbol Derneği’ne,
ilgi (e)’de kayıtlı Belediye Meclis Kararı ve ilgi (f)’de kayıtlı Belediye Encümen Kararı ile de Yıldız Spor Kulübü
Derneği’ne aşağıda tabloda belirtilen alanlar 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesi gereğince mahalli
müşterek hizmetlerde kullanılması amacıyla bedel karşılığında tahsis edilmiştir.
Spor Kulübü Adı

Taşınmaz Adresi

Taşınmazın Kullanım
Niteliği

Best-Der Beşiktaş Engelliler
Eğitim Spor ve Turizm Derneği
Muradiye Gençler Birliği Spor
Kulübü Derneği

Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No:2
Azerbaycan Park Ġçi

Dernek Ofisi

Dikilitaş Mah. Barış Sk. No:8/3

Halı Saha/Kulüp Binası

Beşiktaş Basketbol Derneği

Gayrettepe Mah. Barbaros Bulvarı No:143/A
Ġnovasyon Merkezi içinde bir oda

Dernek Ofisi

Yıldız Spor Kulübü Derneği

Dikilitaş Mah. Dilek Sok. No:5

Kulüp Ofisi

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (b)
bendinde “…Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine
ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve
yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve
antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir….” hükmü,
“Diğer kuruluşlarla ilişkinler” başlıklı 75 inci maddesinin (c) bendinde ise “Belediye, belediye meclisinin kararı
üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış
vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren
meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak
hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükmü yer almaktadır.
Ġlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile iş birliği yaparak Belediyemizin de ayni destekleri
doğrultusunda gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, kötü alışkanlıklar edinen gençleri alışkanlıklarından
uzaklaştırarak dikkatlerini spora çekmek suretiyle kendilerine ve çevrelerine verdikleri zararların önüne geçmek,
gençleri spora kanalize ederek topluma kazandırmak amacıyla Belediyemiz ile amatör spor kulüpleri arasında iş
birliği yapmanın, ülkemizde uyuşturucu madde kullanma yaşının her geçen gün düştüğü bir ortamda ilçemiz
gençlerini kötü alışkanlıklardan muhafaza etmenin bir başlangıcı olacaktır.
Ġlgi (a), (c) ve (e)’de kayıtlı Belediye Meclis Kararları ile yukarıdaki tabloda belirtilen Best-Der Beşiktaş
Engelliler Eğitim Spor ve Turizm Derneği, Muradiye Gençler Birliği Spor Kulübü Derneği, Beşiktaş Basketbol
Derneği ve Yıldız Spor Kulübü Derneği’ne yapılan tahsislerin iptal edilmesi, ekte gönderilen protokol taslağı
kapsamında Ġlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile işbirliği yapılması, bu kapsamda;
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Belediyemizin sorumlulukları; amatör spor kulüplerine, hüküm ve tasarrufu Belediye Başkanlığımızda bulunan
spor tesislerini, kulüplerin faaliyet göstermesi amacıyla Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan
Başkanlık Makamının uygun gördüğü taşınmazların bedelsiz tahsisi ile 5393 sayılı Yasanın 14/b hükümlerine
göre, Belediyemizin bütçe imkânları doğrultusunda uygun göreceği ayni ve nakdi yardımları yapmak,
Amatör Spor Kulüpleri’nin sorumlulukları ise; kendi organizasyonlarında, Belediyemiz logo, isim, bayrak ve
filamanlarını kullanması, Belediyemiz adına organizasyonlar gerçekleştirilmesi, Belediyemizin düzenleyeceği
veya üstlendiği turnuva, yaz okulları gibi etkinlikleri bedel talep etmeksizin Belediyemiz adına gerçekleştirmesi,
gençleri spora teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan korumak için Belediye ile organizasyonlar yapmak olacaktır.
Bu bağlamda, Ġlçemizde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri ile Belediyemiz arasında, Spor Ġşleri Müdürlüğü
koordinatörlünde Ortak Ġş Birliği Protokolü yapılması hususunda karar almak üzere, yazımız ve eki işlem
dosyasının karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim, şeklinde hazırlanan teklifi ortak
Komisyonumuzca yapılan toplantıda incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
: Yapılan inceleme neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “gençlik ve spor” hizmetlerini yapmak veya yaptırmak belediyenin
görev ve sorumlulukları arasında sayılmış, aynı maddenin (b) bendinde ise belediyeler tarafından sporu teşvik
etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vereceği, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılacağı ve
gerekli desteği sağlayacağı, yine aynı kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise … ile ortak
hizmet projeleri gerçekleştirilebileceği, diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için
mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre Belediye
meclisimizin 09.07.2010 tarih ve 2010/42 sayılı, 11.09.2015 tarih ve 2015/117 sayılı ve 10.03.2017 tarih ve
2017/26 sayılı kararların iptal edilerek gençlik ve spor hizmetleri kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren amatör
spor kulüplerine destek vermek, gençleri spora teşvik ederek onların kötü alışkanlıklardan korunmasına belediye
olarak katkı sağlamak amacıyla ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile belediyemiz arasında 5393
sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ortak işbirliği protokolü
imzalamak üzere Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin
onayına arz olunur.
KARAR
: Beşiktaş Belediye Meclisinin 07 Eylül 2018 tarihli Eylül dönemi toplantısının
ikinci birleşiminde; Belediye meclisimizin 09.07.2010 tarih ve 2010/42 sayılı, 11.09.2015 tarih ve 2015/117 sayılı
ve 10.03.2017 tarih ve 2017/26 sayılı kararların iptal edilerek gençlik ve spor hizmetleri kapsamında ilçemizde
faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek vermek, gençleri spora teşvik ederek onların kötü
alışkanlıklardan korunmasına belediye olarak katkı sağlamak amacıyla ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor
kulüpleri ile belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendine istinaden ortak işbirliği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesine ilişkin
ortak komisyon raporunun aynen kabulüne OYBĠRLĠĞĠ ile karar verildi.
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