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         Bandırma Belediye Meclisi 06/12/2022 Salı  günü saat 18.00 de Meclis Başkanı  Av. Tolga 

TOSUN Başkanlığında 26 Üyenin iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı 

           Diğer Kurum ve Kuruluşlara yardım yapılmasının üstlenilmesi talebi hakkındaki Fen İşleri 

Müdürlüğü’nün 18/11/2022 Tarih ve 72394036-010.99-E.160223-30896/1537 sayılı yazısı 

Başkanlıktan 30/11/2022 tarih ve 2022/10. 15571 Sayı ile Meclise havale edildiğinden okunup 

gereği görüşüldü. 

        Bu konu Meclisçe görüşülmüş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Grev ve Yetkileri 

başlıklı 14. Maddesinde “ Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali 

durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.” hükmüne ;  

     “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” 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”. Hükmüne yer 

verildiğinden; 

       Talep halinde ilgili madde hükümlerinin verdiği yetki uyarınca kentimizin ihtiyacı olan hizmet 

önceliğinin esas alınarak Mahalli İdareler ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yapım, 

bakım, onarım ve taşıma işlerinin Başkanlığımızca üstlenilmesi için Meclis kararına ihtiyaç 

olduğundan; 

        Meclisçe yapılan değerlendirme neticesinde; ilgili madde hükümlerinin verdiği yetki uyarınca 

kentimizin ihtiyacı olan hizmet önceliğinin esas alınarak Mahalli İdareler ve Diğer Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerinin Belediye Başkanlığınca üstlenilmesi 

ve bu konu hakkındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Av.Tolga TOSUN’a 

yetki verilmesine; 

        Oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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