T.C.
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar Tarihi
10.07.2020

MECLİS KARARI

Karar No
2020/37

KONU
: Belediyemiz ile Öz Gayrettepe Spor Kulübü Derneği arasında 5393 sayılı Belediye
Kanununun 75’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ortak işbirliği protokolü yapılması için
Başkanlık Makamına yetki verilmesi.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin 06.07.2020 günlü birinci Birleşiminde Hukuk Komisyonu ile
Gençlik, Eğitim ve Spor Komisyonuna havale edilen; Spor İşleri Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve E.79 sayılı
teklifi ve eki;
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 nakdi 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 ilişkiler” 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 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek
odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet
projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” Hükmü yer almaktadır.
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 imkanları doğrultusunda uygun göreceği ayni ve nakdi yardımları yapmak, Amatör
Spor Kulüpleri’nin sorumlulukları ise; kendi organizasyonlarında, Belediyemiz logo, isim, bayrak ve filamanların
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 Spor Kulübü Derneği ile Belediyemiz arasında,
5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden Ortak İş Birliği
Protokolü imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi tarafınızca da uygun görüldüğü takdirde,
yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Yapılan inceleme neticesinde; Öz Gayrettepe Spor Kulübü Derneği ile 5393 sayılı
Belediye Kanununun 75’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ortak işbirliği protokolü
imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi; Belediye Kanununun 14’üncü maddesine istinaden
ilçemizde sporu teşvik etmek, amatör spor kulüplerine destek olmak için Spor İşleri Müdürlüğünce diğer amatör
spor kulüpleri ile ilgili olarak da gerekli çalışmaların yapılması ortak Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisin onayına arz olunur.
KARAR
: Belediye Meclisimizin 10.07.2020 tarihli Temmuz dönemi toplantısının ikinci
birleşiminde; Öz Gayrettepe Spor Kulübü Derneği ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendine istinaden ortak işbirliği protokolü imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine;
Belediye Kanununun 14’üncü maddesine istinaden ilçemizde sporu teşvik etmek, amatör spor kulüplerine destek
olmak için Spor İşleri Müdürlüğünce diğer amatör spor kulüpleri ile ilgili olarak da gerekli çalışmaların
yapılmasına ilişkin ortak komisyon raporunun aynen kabulüne meclis üyeleri Nuri DÖNMEZ ile Bayram
KOÇ’un red oylarına istinaden meclise katılanların OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
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