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ÖZETİ
Nakdi yardım talebi
MECLİSİ TEŞKİL EDENLER
Meclis BaĢkanı Dr.Ufuk SESLĠ baĢkanlığında, üyeler Ruhi AKġAN, Macit
GENCEROĞLU, Cemal ĠRĠM, Ġsmet GENÇER, Arif UYGUNER, Süleyman Ferit SIRIMCI,
Veli ULUDAĞ, DurmuĢ KÖPÜKLÜ, Ġsmail EKEROĞLU, Yasemin ALBAġOĞLU, Ziya
GÜLER mevcudiyetiyle; Mehmet ÇIPLAKLI, Veysel BAKICIOL, Osman KADAN, Mehmet
OTUZBĠR yokluğunda;
KARAR
Belediye Meclisinin Mart Ayı 1.BirleĢimi gündemine 2 inci ek önerge olarak alınan ve
Belediye Meclisimizin 01.03.2016 tarihinde yapılan Mart Ayı 1.BirleĢiminde Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen nakdi yardım talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun
03.03.2016 tarih ve 27 no.lu kararı Meclis' te okundu ve görüĢüldü. Plan ve Bütçe
Komisyonunun 03.03.2016 tarih ve 27 no.lu kararında; Meclis' e sunulan BaĢkanlık
Makamının (Özel Kalem) 01.03.2016 tarih ve 45 sayılı önergesinde belirtildiği üzere S.S.
Bayındır Doğal Ürünler Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 01.03.2016 tarih ve 1390 havale
sayılı dilekçesi ile kooperatifin resmi iĢ ve iĢlemlerinde ihtiyaç duyulan harcamaları yapmak
üzere Belediyemizden 10.000,00 TL nakdi yardım talebinde bulundukları anlaĢılmıĢtır.
Av. AyĢe Zübeyde AYDIN' ın konu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu
02.03.2016 tarihli hukuki görüĢünde; S.S. Bayındır Doğal Ürünler Tarımsal Kalkınma
Kooperatifinin 01.03.2016 tarihli dilekçesi incelenmiĢtir. Bayındır Belediyesinin bulunduğu
alanda hemĢehrilerinin büyük bir bölümünün tarımla uğraĢtığı, ilçede tarımın geliĢmesinin
büyük önem taĢıdığı görülmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine göre
belediyenin ilçede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi için her türlü hizmeti yapması veya
yaptırması belediyenin görevleri arasında sayılmıĢtır.
Kooperatifin yapacağı hizmetlerle belediyenin bu görevine katkı saylayacağı
kuĢkusuzdur. 5018 sayılı Kanunun 29.maddesine dayanılarak çıkarılan 17.07.2006 tarihinde
yürürlüğe giren Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, KuruluĢ, Sandık ve Benzeri TeĢekküllere
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu Ġdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında
Yönetmelik' in 5.maddesinde;
a)Ġdare bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiĢ olması,
b)Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve
sorunlarına çözüm sağlanması ile toplumsal geliĢmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,
c)TeĢekkülün, yardım yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet
göstermesi,
ç) TeĢekkül ile yardım yapacak idare arasında protokol yapılması,
d)TeĢekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve KuruluĢları ile
iliĢkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması,
e)TeĢekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmıĢ faaliyetlerde bulunmamıĢ olması,
f)TeĢekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaĢımı veya kar dağıtımı amacının
bulunmaması koĢuluyla yardım yapılabileceği hükmü yer almaktadır.
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Bilindiği gibi kooperatiflerde kar amacı gütmeyen kuruluĢlardır. 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununun 9.maddesinde "Kamu ve özel hukuk tüzel kiĢileri amaçları
bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluĢlarına yardımcı olabileceği, önderlik
edebileceği ve ortak olabileceği hüküm altına alınmıĢken, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 29.maddesinde; gerçek veya tüzel kiĢilere kanuni dayanağı olmadan
kamu kaynağı kullandırılamayacağı, yardımda bulunulamayacağı veya menfaat
sağlanamayacağı, ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde
öngörülmüĢ olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluĢ,
sandık ve benzeri teĢekküllere yardım yapılabileceği, hükmüne yer verilmiĢtir.
Yukarıda yazılı mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, söz konusu
kooperatife "Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, KuruluĢ, Sandık ve Benzeri TeĢekküllere Genel
Yönetim Kapsamındaki Kamu Ġdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında
Yönetmelik" hükümlerine uymak kaydıyla yardım yapılması mümkündür, denildiği
anlaĢılmıĢ olup, Av.AyĢe Zübeyde AYDIN' ın konu hakkındaki hukuki görüĢü de dikkate
alınarak, S.S. Bayındır Doğal Ürünler Tarımsal Kalkınma Kooperatifine resmi iĢ ve
iĢlemlerinde ihtiyaç duyulan harcamaları yapmak üzere Belediye Bütçesinden 10.000,00 TL
nakdi yardım yapılmasına
oybirliği ile karar verildi, denildliği anlaĢıldı ve konu ile ilgili açık oylama yapıldı.
Meclis' te yapılan açık oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle
S.S. Bayındır Doğal Ürünler Tarımsal Kalkınma Kooperatifine resmi iĢ ve iĢlemlerinde
ihtiyaç duyulan harcamaları yapmak üzere Belediye Bütçesinden 10.000,00 TL nakdi yardım
yapılmasına, karardan iki suretinin Bayındır Kaymakamlığına gönderilmesine, bir suretinin
Özel Kaleme, bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine, bir suretinin de Yazı
ĠĢleri Müdürlüğünde Meclis Kararları dosyasına konulmasına mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
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