T.C.
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar Tarihi
08.02.2019

MECLİS KARARI

Karar No
2019/14

KONU
: Sayıştay Başkanlığının “Beşiktaş Belediyesi 2017 Yılı Denetim Raporu”na istinaden
belediyemiz 2019 yılı otopark ücret tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendine istinaden yeniden görüşülmesi ve belediyemiz merkez, levent ve kreş otoparklarına işletme
yetkisinin alınabilmesi için gerekli işlemleri yürütmek üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yetki verilmesi.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin 04.02.2019 günlü birinci Birleşiminde Hukuk Komisyonu ile
Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 31.01.2019 tarih ve
E.174 sayılı teklifi;
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı olarak işletilmekte olan Merkez, Levent ve Kreş otoparklarında
uygulanmak üzere Belediye Otopark İşlemeleri Fiyat tarifesi belirlenerek, 10.07.2015 tarih ve 050.01.04-2015/99
sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve söz konusu tarifede Belediye Meclis Üyeleri, Belediye
Personeli ve belediye hizmetinde çalışan araçların otoparktan ücretsiz, kentli kart sahiplerinin ise % 50 indirimli
faydalanacağı hükme bağlanmıştır.
Sayıştay Başkanlığı Beşiktaş Belediyesi 2017 Yılı Denetim Raporunda;
1) Kurumun işlettiği yerlerde sunulan hizmetlerin bazı kişilere indirimli ve ücretsiz olarak sunulduğu bu
kapsamda otopark işletmelerinde belediye personeli ve meclis üyelerinden ücret alınmadığının tespit edildiği,
2) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı olmaksızın otopark işletildiği veya kiraya verildiği, belediye tarafından
otopark işletilebilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisinin kararının gerektiği hususları bulgu maddesi olarak
yer almıştır.
Bu kapsamda, anılan bulgu maddelerinde belediyenin ürettiği mal ve hizmetler için belediyenin kendi personeli
ve meclis üyelerinden ücret alınmamasının 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olduğu belirtildiğinden,
söz konusu hususla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden görüş talep
edilmiştir.
Konu ile ilgili alınan cevabi yazıda; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapalı ve açık otoparklar yapmak,
yaptırmak, işletmek, işlettirmek görev ve yetkisinin büyükşehir belediyelerine verildiği, aynı Kanun ile ilçe
belediyelerine de otopark yapma görevi verildiği, ancak işletme yetkisi verilmediği, öte yandan büyükşehir
belediyelerine ait olan kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek görev ve yetkisinin
meclis kararı ile ilçe belediyelerine devredebileceği, ilçe belediyelerince yapılan otoparkların bu belediye
tarafından işletilebilmesi için büyükşehir belediyesinden ruhsat alınması gerektiği,
Belediyelerin kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek yetkisinin belediye meclisine ait olduğu, otopark işletmeleri
fiyat tarifesinin belirlenmesinde hizmetten faydalananlardan yapılan hizmetin maliyeti göz önünde
bulundurularak, adalet, eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olarak tespit edilmesinin gerektiği, ayrıca özel
kanun hükümleriyle getirilen düzenlemeler dışında ürettikleri mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği
yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife
uygulanamayacağı, değerlendirilmiştir.
Sonuç itibariyle; 05.10.2018 tarih, 2018/64 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 2019 Yılı Otopark Ücret Tarifesinin
yeniden değerlendirilmesi ile yapılan hizmetin maliyeti göz önünde bulundurularak, adalet, eşitlik ve genellik
prensiplerine uygun olarak belediye personeli ve meclis üyelerinden alınacak ücretlerin belirlenmesi ile, Merkez,
Levent ve Kreş otoparklarının işletme yetkisinin alınması ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesine ruhsat
başvurusu yapılması konusunda gerekli işlemlerin başlatılması için Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yetki
verilmesi hususlarında, Belediye Meclisine sunulmak üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini
müsaadelerinize arz ederim.

1/2

T.C.
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar Tarihi
08.02.2019

MECLİS KARARI

Karar No
2019/14

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Yapılan inceleme neticesinde; belediyemiz merkez, levent ve kreş otoparklarına
Büyükşehir Belediyesinden işletme yetkisinin alınabilmesi için gerekli tüm işlemleri yürütmek üzere Destek
Hizmetleri Müdürlüğüne yetki verilmesi; Beşiktaş Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarih ve 2018/64 sayılı kararı
ile kabul edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü otopark ücret tarifesine ilişkin konunun ise otopark işletme
yetkileri alındıktan sonra değerlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
KARAR
: Belediye Meclisimizin 08.02.2019 tarihli Şubat dönemi toplantısının ikinci
birleşiminde; belediyemiz merkez, levent ve kreş otoparklarına Büyükşehir Belediyesinden işletme yetkisinin
alınabilmesi için gerekli tüm işlemleri yürütmek üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yetki verilmesine;
Beşiktaş Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarih ve 2018/64 sayılı kararı ile kabul edilen Destek Hizmetleri
Müdürlüğü otopark ücret tarifesine ilişkin konunun ise otopark işletme yetkileri alındıktan sonra
değerlendirilmesine ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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