T.C.
DEFNE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI
DÖNEMİ
: ARALIK 2016
BİRLEŞİM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARİHİ
: 01.12.2016
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 116
ÖZÜ
:06.10.2016 TARİH VE 94 SAYILI KARARLA İMAR
KOMİSYONUNA SEVK EDİLEN AKDENİZ MAHALLESİ 548 ADA 4 NOLU PARSEL
HAKKINDAKİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (PİN-UİP-11503,3)
Gündeme konu “Akdeniz Mahallesinde kain 548 Ada 4 nolu parsel ile ilgili plan
değişiklik talebinin görüşülmesi” hakkındaki 10.11.2016 tarih ve 2016/21 sayılı İmar Komisyon
Raporu, görüşülmek üzere Meclis Başkanlığınca okutuldu.

Akdeniz Mahallesi'nde üzerinde "Özel Doğu Akdeniz Hastanesi"nin yer aldığı 548 Ada 4
nolu parselin malikleri
21/09/2016 gün ve 4905 kayıt nolu dilekçeleri Belediyemize
başvurmuşlardır. Onaylı nazım imar planında “Sağlık Tesis Alanı”, uygulama imar planında
"Hastane Alanı-Hmax=15.50m" olarak planlanmış olan 548 Ada 4 nolu parseldeki ruhsatlı
yapıların çatı katı parapet yüksekliği ile ilgili plan notu eklenmesi amaçlı imar planı değişikliği talep
edilmiştir.
Dosya ekinde yer alan ve plan müelliflerince düzenlenen uygulama imar planı tadilatı izah
raporunda; bahse konu parselin yürürlükteki nazım imar planında Sağlık Tesis Alanı ve uygulama
imar planında Hastane Alanı-Hmax:15.50m olarak planlandığı, Hastane amaçlı olarak kullanılan
alanda günümüz koşullarına uygun teknik donanım için gerekli olan ilave yapılaşmalar, hasta
yoğunluğu ve tedavi amaçlı kaliteli sağlık sunumu dikkate alınarak söz konusu plan değişikliğinin
hazırlandığı belirtilmiştir.
İmar komisyonumuzca imar planı üzerinde, ruhsat dosyalarında ve yerinde yapılan
incelemede; Akdeniz mahallesinde kain 32L-III-B imar paftasında yer alan 548 Ada 4 nolu parselin
Nazım imar planında “Sağlık Tesisi Alanı”, uygulama imar planında Hmax:15.50m olarak
planlandığı, Hastane amaçlı olarak kullanılan alanda günümüz koşullarına uygun teknik donanım
için gerekli olan ilave tıbbi cihazlar, hasta yoğunluğu ve tedavi amaçlı kaliteli sağlık sunumu dikkate
alındığında, Akdeniz Mahallesi 548 Ada 4 nolu parseldeki mevcut binaların çatı katlarında "Çatı
katı parapet yüksekliği 2.60 m. yi geçmemek koşuluyla teknolojinin ve hastanede kullanılan
teknik cihazların gerektirdiği yüksekliğe kadar yapılabilir" hükmünü içeren imar planı
değişikliği komisyonumuzca uygun görülmüştür. Takdir Meclisindir.
Şeklindeki imar Komisyon Raporu; meclisimizce müzakere edilerek, aynen kabulü uygun
görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 28 (yirmi sekiz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
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M İÇOOĞULLARI
Meclis Başkanı
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T.C.
DEFNE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI

Müfide
Katip

DÖNEMİ
: ARALIK 2016
BİRLEŞİM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARİHİ
: 01.12.2016
GÜNDEM MADDE NO : 3
KARAR NO
: 117
ÖZÜ
: 03.08.2016 TARİH VE 86 SAYILI KARARLA İMAR
KOMİSYONUNA
SEVK
EDİLEN
İLÇEMİZ
HARBİYE
VE
ÇEKMECE
MAHALLELERİNİN BİRDEN ÇOK MAHALLEYE BÖLÜNMESİ HAKKINDAKİ
TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ
Gündeme konu “İlçemiz Harbiye ve Çekmece Mahallelerinin Birden Çok Mahalleye
Bölünmesi” hakkındaki 10.11.2016 tarih ve 2016/24 sayılı İmar Komisyon Raporu, görüşülmek
üzere Meclis Başkanlığınca okutuldu.

03.08.2016 tarihindeki önerge ile komisyonumuza Meclis tarafından havale edilen Harbiye ve
Çekmece Mahallelerimizin birden çok mahalleye bölünmesi konusu üzerinde yapılan çalışmalar
sonucunda;

- Mahalle bölünmesi yapılması durumunda adres kayıt sisteminde yaşanacak aksaklıkların iyi
irdelenmesi gerektiği,
- İlimizin Büyükşehir olması ile değişen adres kayıt sisteminin yeni tamamlanmasına rağmen
tekrar adreslerin güncellenmesi gerektiği ve bu durumun hem Belediyemize hem vatandaşa ciddi
maliyetler getireceği,
- Vatandaşların çocuklarını okula kayıt yaptırırken mağduriyet yaşamamaları için mahalle
bölünmesi ile ilgili sınır çalışmalarının mahallelerdeki tüm eğitim kurumları dikkate alınarak
belirlenmesi gerektiği,
- Halkın mahalle bölünmesi ile ilgili kanaatinin ne olduğu ile ilgili daha kapsamlı çalışmalar
yapılması gerektiği, kanaati oluştuğundan konunun daha detaylı bir çalışma yapılabilmesi için iade
edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Takdir Meclisindir.
Şeklindeki imar Komisyon Raporu; meclisimizce müzakere edilerek, aynen kabulü uygun
görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 28 (yirmi sekiz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.

Dr. İbrahim YAMAN
Meclis Başkanı

Vildan GEZGİN
Katip

Müfide M İÇOOĞULLARI
Katip

T.C.
DEFNE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI
DÖNEMİ
: ARALIK 2016
BİRLEŞİM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARİHİ
: 01.12.2016
GÜNDEM MADDE NO : 5
KARAR NO
: 118
ÖZÜ
: 03.11.2016 TARİH VE 112 SAYILI KARARLA İMAR
KOMİSYONUNA SEVK EDİLEN SÜMERLER MAHALLESİ (BEDEVİ MINTIKASI)101
NOLU PARSELE AİT PLAN TADİLAT TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ(PİN-UİP-22940,1)
Gündeme konu “Sümerler Mahallesinde kain 101 nolu parsele ait plan tadilat talebi ”
hakkındaki 10.11.2016 tarih ve 2016/22 sayılı İmar Komisyon Raporu, görüşülmek üzere Meclis
Başkanlığınca okutuldu.
Katife Ersoy ve Ortakları, 26/10/2016 gün ve 5533 kayıt nolu dilekçeleri Belediyemize
başvurmuşlardır. Sümerler Mahallesi Bedevi Mıntıkasında kain 101 nolu parsel mevcut imar planına
göre “Ayrık 7 Kat (A-7) Konut Alanı” yapı nizamında olup, parselin yapı nizamının “Blok 7 Kat
(BL-7) Konut Alanı" na dönüştürülmesi talep edilmiştir.
Dosya ekinde yer alan ve plan müellifince düzenlenen uygulama imar planı tadilatı izah
raporunda; Sümerler-Bedevi mıntıkasında kain 101 nolu parselin mevcut imar planına göre "Ayrık
Nizam 7 Kat (A-7) TAKS:0.40" yapı nizamında olduğu, parselin bulunduğu imar adasının mevcut
eski yerleşim bölgesi olduğu, parselin yer aldığı imar adası çevresinde bulunan komşu parsellerin bir
kısmına mülga Antakya Belediyesi Belediye Meclis Kararları ile bahçe mesafeleri tanımlı Blok yapı
nizamı verildiği, parselde bulunan binanın ekonomik ömrünü tamamlamış olması ve yıkılma
tehlikesi arz etmesi nedeniyle mevcut binanın yıkılıp yerine depreme dayanıklı bir bina yapılabilmesi
için parselin cephe aldığı 30 metrelik yoldan 5 metre ve diğer yönlerden 3 metre bahçe mesafeli
"Blok 7 Kat (BL-7) TAKS: 0.40" yapı nizamı önerildiği belirtilmiştir.
İmar komisyonumuzca imar planı üzerinde ve dosyasında ve yerinde yapılan incelemede;
Sümerler Mahallesi Bedevi mıntıkasında kain P36D09A1D imar paftasında yer alan 101 nolu
parselin yürürlükteki imar planında Ayrık-7 kat yapı nizamında olduğu, Mülga Antakya Belediyesi
tarafından düzenlenen 07.09.1976 tarih ve 5526 sayılı ruhsata istinaden parselde yaklaşık 100 m 2
taban alanlı ve 8 katlı bir yapı bulunduğu, yapının 5. normal katındaki açık balkonun herhangi bir
müdahale olmadan kendi kendine çöktüğü, yapının her an yıkılma ihtimalinin bulunduğu, bu nedenle
yapının yıkılarak tekrar depreme dayanıklı bir yapı yapılabilmesi gerekliliği göz önünde
bulundurulduğunda, Mülga Antakya Belediyesi tarafından düzenlenen 07.09.1976 tarih ve 5526
sayılı ruhsattaki çekme mesafelerine uygun olarak Sümerler-Bedevi mıntıkası 101 nolu parselin
cephe aldığı 30 metrelik yoldan 5 metre ve diğer yönlerden 3 metre bahçe mesafeli "Blok 7 Kat

(BL-7) TAKS: 0.40" yapı nizamına dönüştürülmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Takdir
Meclisindir.
Şeklindeki imar Komisyon Raporu; meclisimizce müzakere edilerek, aynen kabulü uygun
görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 28 (yirmi sekiz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Dr. İbrahim YAMAN
Meclis Başkanı

Vildan GEZGİN
Müfide M İÇOOĞULLARI
Katip
Katip
T.C.
DEFNE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI

DÖNEMİ
: ARALIK 2016
BİRLEŞİM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARİHİ
: 01.12.2016
GÜNDEM MADDE NO : 6
KARAR NO
: 119
ÖZÜ
: 03.11.2016 TARİH VE 113 SAYILI KARARLA İMAR
KOMİSYONUNA SEVK EDİLEN HARBİYE / ESENBULAK MAHALLESİ 3197 NOLU
PARSELİN ÖNÜNDEN GEÇECEK ŞEKİLDE 7 METRELİK İMAR YOLU İHDAS
TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (PİN-UİP-2770,7)
Gündeme konu “Esenbulak Mahallesi 3197 parselin önünden 7 metrelik Yaya Yolu ihdası
ile ilgili plan tadilat talebi ” hakkındaki 10.11.2016 tarih ve 2016/23 sayılı İmar Komisyon Raporu,
görüşülmek üzere Meclis Başkanlığınca okutuldu.
26/10/2016 gün ve 5533 kayıt nolu dilekçe ile Belediyemize başvuru yapan 3197 nolu parsel
maliki, parselin bulunduğu imar adası ile doğu yönündeki imar adasını ayıran ve büyük bir kısmı
kamuya terkli olan 7 metre genişliğindeki imar yolunun imar planına işlenmesi talep etmiştir.
Dosya ekinde yer alan ve plan müellifince düzenlenen uygulama imar planı tadilatı izah
raporunda; Harbiye - Esenbulak Mahallesi 1827, 1828, 1829, 1830, 3066, 3067, 3068, 801, 3200,
3201, 3202, 3197, 3198, 3199, 3142, 3143, 3144, 862, 863, 3029, 3030 ve 3031 no.lu parsellerin
bulunduğu imar adasının Ayrık - 3 Kat TAKS:0.30 ve KAKS:0.90 yapı nizamında olduğu, söz
konusu parsellerin arasından geçen 7 metrelik yaya yolunun imar planına işlenmesi amaçlı imar planı
tadilatının, Mülga Harbiye Belediye Meclisi'nin 27.10.2000 tarih ve 1 sayılı kararı ile onaylandığı
ancak 1829 nolu parsel malikinin söz konusu imar planı tadilatı hakkında dava açtığı, Hatay İdare
Mahkemesi'nin 09.01.2008 gün E:2007/310-K:2008/19 sayılı kararı ile söz konusu imar planı
tadilatını askıya çıkarılmadığı gerekçesiyle iptal ettiği, iptal edilen imar planı tadilatına göre çoğu
parselin ifraz ve yola terk işlemlerinin yapıldığı, Mahkeme kararı ile iptal edilen 7 metrelik yaya
yolunun imar planında tekrar ihdas edildiğibelirtilmiştir.
İmar komisyonumuzca imar planı üzerinde ve dosyasında ve yerindeyapılan incelemede;
Harbiye-Esenbulak Mahallesinde kain 31L-III-a ve 31L-III-b imar paftalarında bulunan ve 3197
nolu parselin de içinde yer aldığı imar adasını ikiye bölen 7 metrelik yaya yolunun imar planına
işlenmesi amaçlı imar planı tadilatının Mülga Harbiye Belediye Meclisi'nin 27.10.2000 tarih ve 1
sayılı kararı ile onaylandığı ancak Hatay İdare Mahkemesi tarafından 09.01.2008 gün E:2007/310K:2008/19 sayılı kararı ile söz konusu imar planı tadilatının askıya çıkarılmadığı gerekçesiyle iptal
edildiği tespit edilmiştir. Hatay İdare Mahkemesinin iptal ettiği imar planı tadilatına uygun olarak
bahsi geçen parsellerin çoğunun ifraz ve yola terk işlemlerini tamamlamış olduğu, ancak yolun iptal

edilmesi ile birlikte arsa vasfı kazanmış olan imar parselleri nakıs duruma düştüğü belirlenmiştir. Bu
nedenle Harbiye - Esenbulak Mahallesi 1827, 1828, 1829, 1830, 3066, 3067, 3068, 801, 3200, 3201,
3202, 3197, 3198, 3199, 3142, 3143, 3144, 862, 863, 3029, 3030 ve 3031 nolu parsellerin yer aldığı
imar adasından geçen ve terkleri kısmen tamamlanmış olan 7 metrelik yaya yolunun imar planına
işlendiği imar planı tadilatı komisyonumuzca uygun görülmüştür. Takdir Meclisindir.
Şeklindeki imar Komisyon Raporu; meclisimizce müzakere edilerek, aynen kabulü uygun
görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 28 (yirmi sekiz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Dr. İbrahim YAMAN
Meclis Başkanı
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Katip

Müfide M İÇOOĞULLARI
Katip

T.C.
DEFNE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI
DÖNEMİ
: ARALIK 2016
BİRLEŞİM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARİHİ
: 01.12.2016
GÜNDEM MADDE NO : 7
KARAR NO
: 120
ÖZÜ
:
TAVLA MAHALLESİ 1980 VE 1981 PARSEL SAYILI
TAŞINMAZLAR İLE İLGİLİ UYGULAMA İMAR PLANITADİLAT TALEBİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ
Gündeme konu olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 29.11.2016 tarih ve 4389 sayılı
“Tavla Mahallesi 1980 ve 1981 nolu parselleri kapsayacak alanda plan değişikliği yapılması”
hakkındaki teklif yazısı, Meclis Başkanlığınca okutulmak suretiyle görüşmeye açıldı.
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi : 24.11.2016 tarih ve 6068 kayıt nolu dilekçe
İlçemiz Tavla Mahallesi 1980 ve 1981 nolu parseller onaylı nazım imar planında “Konut
Alanı” olarak planlanmıştır. Söz konusu parsellerin "Konut Alanı" kullanımından “Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanı (K.D.K.Ç.A)” alanı kullanımına dönüştürülmesine yönelik 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı Değişikliği 19.11.2014 tarih ve 2094-4411 sayılı yazımız ekinde onaylanmak
üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiş olup, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
14.01.2015 tarih ve 18 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı Nazım İmar Planı 28.01.2015 02.03.2015 tarihleri arasında askı süresi tamamlanarak kesinleşmiştir.
Kesinleşen Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan ve ekte sunulan 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanununun, Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliği ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, imar planı değişikliklerinde uyulması
gereken esasları ile 5393 sayılı Belediye Kanun 18. Maddesi (c) maddesi bendi doğrultusunda
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi hususunu;
Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.
Şeklindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2016 tarih ve 4389 sayılı teklif yazısı
üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, konunun ilgili ihtisas komisyonu olan İmar Komisyonuna
havalesi uygun görülmüş olup;

Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 28 (yirmi sekiz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Dr. İbrahim YAMAN
Meclis Başkanı
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Katip
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T.C.
DEFNE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI
DÖNEMİ
: ARALIK 2016
BİRLEŞİM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARİHİ
: 03.11.2016
GÜNDEM MADDE NO : 8
KARAR NO
: 121
ÖZÜ
:HARBİYE / KARİYER MAHALLESİ 16 VE 3349 PARSEL
SAYILI TAŞINMAZLARIN; SPOR, KÜLTÜR VE SOSYAL AMAÇLI ETKİNLİKLER VE
TİCARİ FAALİYETLERİN YAPILMASINA İMKAN SAĞLAMAK AMACIYLA,
BELEDİYEMİZ DEFTUR A.Ş.’ NE AYNİ SERMAYE OLARAK DEVREDİLMESİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ
Gündeme konu “Harbiye Mahallesi Karyer mevkii 16 ve 3349 parsel sayılı taşınmazların
ayni sermaye olarak DEFTUR A.Ş ye devredilmesi” hakkındaki 10.11.2016 tarihli Plan ve Bütçe
Komisyonu ile İçişleri ve Hukuk Komisyon Raporları, görüşülmek üzere Meclis Başkanlığınca
okutuldu.
03.11.2016 Tarih ve 114 sayılı meclis kararıyla Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 06.10.2016
tarih ve 195 sayılı ve “Harbiye mahallesi Karyer mevkiinde bulunan 16 ve 3349 parsel sayılı
taşınmazların DEFTUR a.ş.’ ye ayni sermaye olarak devredilmesi” konulu yazı Plan ve Bütçe
Komisyonu ile İçişleri ve Hukuk Komisyonuna havale edilmiştir.
Plan ve Bütçe ile İçişleri ve Hukuk Komisyonları olarak konu ile ilgili yapılan incelemeler
neticesinde;
-

Harbiye Mahallesi Karyer Mevkiinde bulunan 16, 2170 ve 3349 parsel sayılı taşınmazların
Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından belediyemize devredildiği ve
belediyemiz mülkiyetinde olduğu ancak 2170 parsel sayılı taşınmazın 27.10.2016 tarih ve
266 sayılı Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon başkanlığı tarafından Hatay Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devredildiği görülmüştür. (Ek -1)

-

Belediyemiz Muhammen Bedel Tespit Komisyonu tarafından parsellerin m2 birim fiyatı
yapılan araştırma sonucunda 400,00TL olarak belirlendiği dosyasında bulunan 04.10.2016
tarihli raporunda görülmüştür. (Ek-2)

-

Harbiye Mahallesi Karyer Mevkiinde bulunan 16 parsel sayılı taşınmaz 17.365,00 m2 lik
alana sahip olduğu, bu parselin maliyetinin; 17.365,00m2 (parsel Alanı) x 400,00TL
(Muhammen Bedel) = 6.946.000,00 TL. (Altımilyondokuzyüzkırkaltıbin TL.)

-

Harbiye Mahallesi Karyer Mevkiinde bulunan 3349 parsel sayılı taşınmaz 2840,92m2’ lik
alana sahip olduğu, bu parselin maliyetinin; 2.840,92m2 (Parsel Alanı) x 400,00TL
(Muhammen Bedel) =1.136.368,00TL.(BirmilyonyüzotuzaltıbinüçyüzaltmışsekizTL)’dir.

-

Bu iki parselin toplam maliyetinin; 6.946.000,00 TL+1.136.368,00TL = 8.082.368,00 TL.
(SekizmilyonseksenikibinüçyüzaltmışsekizTL) olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 127. Maddesi ve ilgili maddeleri doğrultusunda 8.082.368,00 TL.
(SekizmilyonseksenikibinüçyüzaltmışsekizTL) değerinde olan Harbiye Mahallesi Karyer 16 ve 3349
sayılı taşınmazların sermaye artırımı ile ilgili meclis kararı alındıktan sonra DEFTUR Sanat Kültür
Özel Eğitim Spor ve Ticaret A.Ş.’ ye aynı sermaye olarak devredilmesi komisyonumuzca uygun
görülmüştür. Takdir Meclisindir.
Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Hukuk Komisyon Raporları; meclisimizce müzakere
edilerek, aynen kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 28 (yirmi sekiz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Dr. İbrahim YAMAN
Meclis Başkanı
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Katip

Müfide M İÇOOĞULLARI
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DEFNE BELEDİYESİ MECLİS
KARARI
DÖNEMİ
: ARALIK 2016
BİRLEŞİM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARİHİ
: 03.11.2016
GÜNDEM MADDE NO : 9
KARAR NO
: 122
ÖZÜ
: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE PARKI
KAPSAMINDA İSTİHDAMINA İHTİYAÇ DUYULAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ
HİZMET ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ YILLARA YAYGIN HİZMET YÜKLENİMİ KARARININ
ALINMASI
Gündeme konu olan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, 21.11.2016 tarih ve 272 sayılı
“Sürekli Nitelikteki İşlere İlişkin, Hizmet Alımlarında Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenimi”
hakkındaki teklif yazısı, Meclis Başkanlığınca okutulmak suretiyle görüşmeye açıldı.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine Parkının, 5188 Sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin
sağlanması hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19/a maddesine (Açık İhale Usulü)
göre sağlanmaktadır.
6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair 14. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’nun 28.Maddesinde, “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl
olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek
şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” Hükmü gereğince;
Söz konusu Hizmet Alımı ihalesinin, 01.01.2017 tarihinden itibaren 30 Aylık süreyi
kapsayacak şekilde yapılabilmesi hususunda;
Gerekli kararın alınması için evrakın meclise havalesini arz ederim.
Şeklindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 272 sayılı teklif yazısı,
5393 sayılı Belediye Kanunun Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri yan başlıklı 67. maddesi
hükümleri doğrultusunda görüşülmesi neticesinde;
Meclisimizce, “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Uygulama
Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde, sürekli iş niteliği taşıyan güvenliğin sağlanması
hizmet alımı işi' nin” mali yılı içerisinde tamamlanamayacağı dikkate alınarak, 5393 sayılı

Belediye Kanunun 67. maddesi hükümleri gereğince bir sonraki mali yıla, yıllara yaygın
hizmet yüklenimi yetki ve onayının verilmesi” uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 28 (yirmi sekiz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
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GÜNDEM MADDE NO : 10
KARAR NO
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ÖZÜ
: (ÖNERGE) (ÖNERGE) İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN
AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK NAKDİ YARDIM MİKTARININ YENİDEN
BELİRLENMESİ
Meclis Üyesi İbrahim GÜZEL’ in “İlçemizde

salon sporlarında faaliyet gösteren amatör spor
kulüplerine verilen nakdi yardım miktarının yükseltilmesi” hakkındaki gündem dışı önerge, yapılan
oylama neticesinde meclisin oybirliği ile gündeme 10. madde olarak eklenerek, görüşmeye açıldı.

MECLİS BAŞKANLIĞINA
Belediye Meclisimizin İlçemizde ikamet eden sporcular ile ilçemizde faaliyet gösteren spor
kulüplerine nakdi yardım yapılması hakkında 01.07.2016 tarih ve 63 sayılı meclis kararı alınmıştır.
Meclisimizce alınmış olan kararda “ilçemizde Salon Sporlarında faaliyet gösteren amatör spor
kulüplerine 1.000,00TL.’ye kadar, nakdi yardım yapılması” şeklinde belirlenmiş olan rakamın
2.000,00TL. ye yükseltilerek, karar tarihinden itibaren uygulanması hususunu öneriyor ve bu
yöndeki önergemin gündeme alınarak, görüşülmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.
Şeklindeki, gündeme 10. madde olarak eklenen önergenin; Belediye Meclisince 5393 sayılı
Belediye Kanunun 14. maddesi (b) fıkrası hükümleri ışığında yapılan değerlendirmesi sonucunda,
“İlçemizde Salon Sporlarında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 1.000,00TL.’ye kadar,
nakdi yardım yapılması” şeklinde belirlenmiş olan rakamın 2.000,00TL. ye yükseltilerek,
karar tarihinden itibaren uygulanması” uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 28 (yirmi sekiz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
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