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Karar Özeti: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer Kuruluşlarla
İlişkiler" başlıklı 75. maddesinin (c) bendinde belirtilen "Kamu Yararına
Çalışan Dernekler" niteliğini taşımadığı anlaşılan Başak FM Sanat ve
Kültür Derneği'nin ayni ihtiyaçlarının Kızıltepe Belediye Başkanlığınca
karşılanmasına ilişkin talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 08.11.2021 tarihli ve E.7178 sayılı "Başak FM Radyosunun Bakım/Onarım, Taşınma
ve Kurulum Giderlerinin Karşılanması" konulu teklif yazısı ele alınarak gereğine geçildi.
Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü'nün 08.11.2021 tarihli ve E.7178 sayılı yazısına konu Kızıltepe Kaymakamlığı'nın (İlçe Yazı İşleri
Müdürlüğü) 05.11.2021 tarihli ve E949196720002187 sayılı yazısında; İlçemizde, Devletimiz tarafından yapılan hizmetlerin daha iyi anlatılması, halkın
aydınlatılması ve terör örgütlerinin kötü propagandasının önüne geçilmesi için Bakanlığımızın girişimi ve TRT Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla ilçemizde
kurulan Başak FM Radyosunun bulunduğu yerin bakım, onarım taşınma ve kurulumunun tekrardan yapılması için Kaymakamlığımızda ödenek
bulunmadığından giderlerin Belediye Bütçesinden karşılanması hususunu rica ederim." Denilmektedir.
Belediye Meclisi: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer Kuruluşlarla İlişkiler" başlıklı 75. maddesinde"…Belediye, belediye meclisinin kararı
üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya
bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını
üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici
olarak araç ve personel temin edebilir.
c) (Değişik: 12/11/20126360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar
Kurulunca 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…" hükmüne yer verilmiştir.
Yapılan incelemede, Başak FM Sanat ve Kültür Derneği'nin yukarıda anılan kanunun (c) bendinde belirtilen "Kamu Yararına Çalışan Dernekler"
niteliğini taşımadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, Başak FM Sanat ve Kültür Derneği'nin ayni ihtiyaçlarının Kızıltepe Belediye Başkanlığınca karşılanmasına ilişkin
talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
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