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Karar Özeti: Kızıltepe İlçesi Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi’nin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 9. Maddesi
kapsamında Belediye Başkanlığımıza 23.03.2021 tarihinde hibe desteği
almak amacıyla sunduğu “Hindi Palazı Dağıtımı” isimli projenin 5393 sayılı
Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (c) fıkrası hükmü uyarınca ortak
olarak uygulanmasına, sözleşme imzalanmasına, eş finansman sağlanması
vb. proje ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Belediye Başkan Vekili Hüseyin
ÇAM’ın temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR
Etüt Proje Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarihli ve E.2116 sayılı "Hindi Palazı Dağıtımı Projesi" konulu teklif yazısı ele alınarak gereğine
geçildi.
"Kızıltepe İlçesi Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 9. maddesi“Özel îdareler, belediyeler,
köyler gibi kamu tüzel kişileri ile cemiyetler ve dernekler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kooperatifler, amaçları bakımından ilgilendikleri
kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olur, önderlik eder ve ortak olabilirler.” kapsamında 23.03.2021 tarihinde hibe desteği almak amacıyla
Belediye Başkanlığımıza “HİNDİ PALAZI DAĞITIMI” ismiyle bir proje sunmuştur.
Projenin; başvuru formu ve ekleri, amacı, ilçe genelinde dezavantajlı kadınlara mali ve sosyal yönden oluşturacağı etki Müdürlüğümüz teknik
ekiplerince incelenmiş olup olumlu bulunmuştur. Bahse konu projenin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (c) fıkrası "(Değişik: 12/11/2012
6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ,kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış
vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet
projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin
izninin alınması gerekir." çerçevesinde aynı Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca Belediye Meclisince değerlendirilmesi hususunu arz ederim."
Denilmektedir.
Belediye Meclisi: Kızıltepe İlçesi Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 9. Maddesi
kapsamında Belediye Başkanlığımıza 23.03.2021 tarihinde hibe desteği almak amacıyla sunduğu, önce ilçenin daha sonra Mardin ilinin beyaz et ihtiyacını il
dışına bağımlılığını bitirmek ve daha ekonomik bir üretim alanı sağlamak amacıyla uygulanacak olan, aile ve özel işletmeciliği geliştirmek, ekonomik sıkıntı
çekmekte olan ve kümes hayvancılığı yetiştiriciliği ile ilgili deneyimli kırsal alan üreticilerine hindi palazı hibe ederek ekonomik gelir sağlamak, ayrıca; Hindi
palazları ile ekstansif yetiştiricilik (alan kısıtlaması olmadan geleneksel yöntemlerle, özel yem uygulaması ve kapalı alanda tutulmadan) yapılarak mera
alanlarının amaca yönelik kullanımına fırsat vermek, il ve ilçe ekonomisine katkıda bulunmak, beyaz et üretim ve tüketimini arttırmanın hedeflendiği “Hindi
Palazı Dağıtımı” isimli projenin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (c) fıkrası hükmü uyarınca ortak olarak uygulanmasına, sözleşme
imzalanmasına, eş finansman sağlanması vb. proje ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Belediye Başkan Vekili Hüseyin ÇAM’ın temsil ve ilzama yetkili kılınmasına
oy birliği ile karar verildi.
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