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KONU
: 09.11.2018 tarih ve 2018/74 sayılı Meclis Kararına istinaden Belediyemiz ile Vakıfay
Derneği arasında imzalanan Ortak İşbirliği Protokolünün feshedilmesi.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin 02.12.2019 günlü birinci birleşiminde; Hukuk Komisyonuna
havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve E.477 sayılı teklifi ve eki;
2018/74 sayı ve 09.11.2018 tarihli Belediye Meclis kararı ile Belediye Kanunu'nun 75/c bendine istinaden ortak
işbirliği yapılmasına karar verilmiş olup, Belediyemiz ile Vakıfay Derneği arasında ortak işbirliği protokolü
imzalanmıştır. Bahsedilen protokolün 5. maddesinde "Bu protokolün süresi, yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir)
yıldır. Belediye protokolü her zaman tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu durumda fesih tarihinden itibaren 1 (bir)
ay içinde söz konusu taşınmazları boş olarak Belediyeye teslim etmek zorundadır. Protokol, süre bitiminde fesih
edilmediği takdirde bir yıl uzatılmış sayılır ancak yine Belediyenin protokolü her zaman tek taraflı fesih etme yetkisi
vardır." ibaresi yer almaktadır. Ayrıca aynı protokolün 6/c maddesinde "Belediye iş bu protokolü her zaman tek
taraflı fesih edebilir. Bu durumda dernek, fesih nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder." ve 6/d
maddesinde Derneğin kullanımına verilen taşınmaz, protokol süresi bittiğinde veya herhangi bir sebeple
feshedildiğinde Belediyeye kayıtsız ve şartsız teslim edilecektir. Aksi takdirde 5393 Sayılı Yasa’nın 15. maddesinin
5. fıkrası hükmü gereği 2886 Sayılı Yasa’nın 75. maddesi uygulanacaktır. "hükümleri yer almaktadır. Bu bağlamda
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Ortak İşbirliği Protokolünün 5., 6/c ve 6/d maddeleri gereği tek taraflı
fesih edilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederiz.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Yapılan inceleme neticesinde; Beşiktaş Belediye Meclisinin 09/11/2018 tarih ve
2018/74 sayılı kararına istinaden Vakıfay Derneği ile Belediyemiz arasında imzalanan Ortak İşbirliği Protokolünün
feshi ortak Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin Onayına arz olunur.
KARAR
: Belediye Meclisimizin Aralık dönemi toplantısının 06.12.2019 tarihli ikinci
birleşiminde; Beşiktaş Belediye Meclisinin 09/11/2018 tarih ve 2018/74 sayılı kararına istinaden Vakıfay Derneği
ile Belediyemiz arasında imzalanan Ortak İşbirliği Protokolünün feshine ilişkin komisyon raporunun aynen
kabulüne meclise katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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