T.C.
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar Tarihi
11.09.2020

MECLİS KARARI

Karar No
2020/63

KONU
: Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi, 46 pafta, 327 ada, 2 parsel üzerinde bulunan
Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi fotoğraf ve video çekim işinin yapılması.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin 07.09.2020 günlü birinci Birleşiminde Hukuk Komisyonu
ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.09.2020 tarih ve E.1621 sayılı
teklifi ve eki;
İlgi : a) 20.03.2018 tarih ve K/2018/64 sayılı Belediye Encümen Kararı.
b) 03.09.2020 tarih ve 75420 sayılı dilekçe.
c) 14.08.2020 tarih ve E.390 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.
d) 84 Nolu İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı.
İlgi (a)’da kayıtlı Belediye Encümen Kararı ile Belediyemize ait; Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi, 46 pafta, 327
ada, 2 parsel üzerinde, Nüzhetiye Caddesi, No:68 adresinde bulunan Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi
Fotoğraf ve Video çekim işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45 inci maddesine göre Foto Hayat Fotoğrafçılık
Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 24.000,00.-TL/ay+kdv bedelle ihale edilmiştir.
İlgi (b)’de kayıtlı Foto Hayat Fotoğrafçılık Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin dilekçesi ile Beşiktaş Evlendirme
Dairesi Fotoğraf ve Video Çekim işini, pandemi sebebiyle belli bir süre faaliyet göstermeksizin kapattıklarını,
07.04.2020 tarihinde taraflarına yapılan tebligat ile 19.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Genelgesi kapsamında faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyunca kira alınmayacağı bu sürelerin
sözleşme sonuna ekleneceğinin belirtildiği, 14.07.2020 tarihinde taraflarına yapılan tebligatta ise 01.07.2020
tarihinden itibaren faaliyete başlamaları sebebiyle kiralarının tahakkuk ettirileceği, tahsil edilmeyen kira süresinin
sözleşme süresine eklenerek sözleşme süresinin 04.08.2021 olarak güncellendiğinin belirtildiği, 27.07.2020
tarihinde Belediyemize vermiş olduğu dilekçede her ne kadar nikah faaliyetlerinin başlayıp devam etse de
pandemi sebebiyle davetli sayılarına gelen kısıtlama ve iptal edilen nikahlar sebebiyle faaliyet gösteremeyecek
duruma geldiği, kazanılan ücretler ile o günkü personel ücretlerini karşılayamadığımızı belirterek temmuz 2020
kirasının da tahsil edilmemesinin istendiği, ancak Temmuz ve Ağustos aylarına ait kira bedellerinin kendilerine
tahakkuk ettirildiği, diğer kamu kurumları ile de iş yapmış olduklarından ve firma itibarlarının zedelenmemesi
amacıyla kredi çekerek ve mülk satmak suretiyle kendilerine tahakkuk ettirilen kira bedellerini ödemek zorunda
bırakıldıklarını, pandeminin daha da kötüleştiği ve yaygınlaştığı bu süreçlerde kendilerinin yanında durmamızı, iş
yaşantılarına devam edebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri açısından ödenmiş de olsa temmuz, ağustos ayları ile
birlikte pandemi süresi ve genelgelerle yapılan kısıtlama ile sınırlamaların sürdürüldüğü süre boyunca, mümkün
olduğu taktirde taraflarına kira tahakkuk ettirilmemesi, mümkün olmaması durumunda ise en azından kısıtlama ve
sınırlama oranları dahilinde ödemiş oldukları temmuz ve ağustos kiraları da dahil olmak üzere kiralarında indirim
yapılması istenmiştir. Aksi takdirde iflas edeceğini ve bundan sonraki kiralarını ödeyemeyeceğini ve tüm iş hayatı
ile itibarının biteceğini belirtmiştir. İlgi (c)’de kayıtlı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı ile gerek yaşanan salgın
gerekse alınan tedbirlerin olumsuz sonuçları nikâh sayılarına yansıdığı, 2019 yılı Temmuz ayı sonuna kadar daire
içinde kıyılan nikah sayısının 161olduğu, 2020 yılında aynı dönemde ise nikah sayısının 94 e düştüğü, dolayısıyla
alınan tedbirler sonucunda, 2020 yılı içinde kıyılan nikahların 15 Haziran öncesinde davetsiz, sonrasında ise 80
kişi ile sınırlandırılmasının nikah dairemize gelen davetli sayısına olumsuz şekilde yansıdığı belirtilmiştir. İlgi
(d)’de kayıtlı İl Hıfzıssıffa Meclis Kararı ile İçişleri Bakanlığının 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı Genelgesi
çerçevesinde, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi,
toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave
tedbirlerin alınması; 1. Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinliklerine müsaade
edilmemesi, 2. Düğün ve nikah salonlarında sandalye/koltuk düzeninin toplam kapasitenin azami 1/3’ünü
aşmayacak şekilde fiziki mesafe koşullarına uygun olarak oluşturulması, konularında karar alınmıştır. Bu
bağlamda Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, ilgi yazı ve kararlar gereği, Foto Hayat Fotoğrafçılık
Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin dilekçesindeki taleplerin değerlendirilmesi için yazımızın Belediye
Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
: Yapılan inceleme neticesinde; teklife konu taleple ilgili olarak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından görüş alındıktan sonra konunun tekrar değerlendirilmesi ortak komisyonumuzca uygun
görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.
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KARAR
: Beşiktaş Belediye Meclisinin 11 Eylül 2020 tarihli Eylül dönemi toplantısının
ikinci birleşiminde; teklife konu taleple ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alındıktan sonra
konunun tekrar değerlendirilmesine ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne meclise katılanların OYBİRLİĞİ
ile karar verildi.

Dijan BALKAROĞLU GÜRSOY
Divan Kâtibi

Turan YEL
Divan Kâtibi

Hasan BOZKURTER
Meclis Birinci Başkan Vekili
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