
T.C. 

MARDİN KIZILTEPE İLÇE BELEDİYESİ 

BELEDİYE MECLİSİ 
 

 

 
Dönem(Yıl) : 5(2019) Karar Tarihi : 05.01.2023 

Toplantı : 1 Karar No : 12 

Birleşim : 4 Esas No : 0 

Oturum : 1   

 

Karar Özeti: Belediye Meclisinin 2020/53 ve 2021/65 sayılı kararları ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilen karar 

metninde bilgileri yer alan 5 adet aracın bakım, onarım, ceza vb. ile araçların kullanımından kaynaklı doğabilecek tüm giderlerin tahsis edilen 

kuruma ait olması, akaryakıt giderlerinin de Belediye Meclisinin 2021/56 sayılı kararına istinaden Kurumumuzca karşılanması kaydıyla tahsis 

sürelerinin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 
KARAR 

 

 

 

Kızıltepe Belediye Başkanlığınca İlçe Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen araçların tahsis sürelerinin uzatılması talebine 

yönelik Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 23.12.2022 tarihli ve E.15662977 sayılı yazısı ele alınarak gereğine geçildi. 

 
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 bulunab ilir. Bu 

takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır…” hükmüne yer verilmiştir. 

Anılan Kanun hükmü uyarınca, personel güvenliği ve hizmetlerin aksamaması için Belediye Meclisinin 2020/53 ve 2021/65 sayılı kararları ile 

Belediyemiz envanterinde bulunmaması nedeniyle kiralama yolu ile temin edilerek İlçe Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen aşağıda bilgileri yer 

alan 5 adet aracın bakım, onarım, ceza vb. ile araçların kullanımından kaynaklı doğabilecek tüm giderlerin tahsis edilen kuruma ait olması, akaryakıt 

giderlerinin de Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 56 sayılı kararına istinaden Kurumumuzca karşılanması kaydıyla tahsis sürelerinin 

31.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına ve karar örneğinin gereği yapılmak üzere ilgili Müdürlüklere tevdi edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

ARAÇ BİLGİLERİ 

Plaka Marka Ticari Adı Model Yılı 

4* *** *** Fıat Fıat Fıorıno 2017 

4* ** *** Fıat Fıat Fıorıno 2017 

3* *** ** Ford Transit/Tourneo Courier 2016 

4* *** *** Ford Tourneo Courier 2017 

4* * **** Ford Transit 2015 

 

 

 
Başkan Vekili 

Neşe ÖZDEMİR 
 

 

Katip 

Mehmet Nuri ALPASLAN 

Katip 

Mehmet Ali AYDEMİR 
 

 

 

 

1 


