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Sayı : 99379331-010.03-E.200246 

Konu : Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme 

 Derneği Ortak Kullanım Hizmet Protokolü 

 

    

   SAYIN MECLİS HEYETİNE 
 

 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün 

çalışmalarına esas olmak üzere, 1.Hukuk Müşavirliği’nin görüşü alınarak düzenlenen İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ile Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği tarafından yürütülecek ortak kullanım ve 

hizmet protokolünün Sayın Meclisimizce görüşülmesini arz ederim. 

 

         E-İmzalıdır 
             Mustafa Tunç SOYER 
        Büyükşehir Belediye Başkanı 
 

 

        BELGENİN ASLI 

             ELEKTRONİK İMZALIDIR 

          11.09.2020 

Ek: 

1- Hizmet Protokolü (2 sayfa) 

2- Hukuk Müşavirlik görüşü (3 sayfa) 

 

 

 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 

…../…../ ….. TARİHLİ TOPLANTISINDA 

SOSYAL, HUKUK, BÜTÇE KOMİSYONUNA 

HAVALESİNE KARAR VERİLDİ. 

Başkan      Katip    Katip    Katip   Katip 

      Paraf    Paraf 
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T.C. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

1. Hukuk Müşavirliği 
 

Sayı : 23415155.045.02-1:194919 194678      07.09.2020 
Konu : Görüş Bildirimi (Hatuniye Derneği) 
 
     BAŞKANLIK MAKAMINA 
 
İlgi : Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.09.2020 tarihli ve E.193044 sayılı yazısı ve hizmet  
 Protokolü 
 

 08/09/2020 tarihinde Belediye Meclisimize sunulmak üzere Belediyemiz ve Hatuniye İlim 
Yayma ve İsrafı Önleme Derneği arasında yürütülecek ortak hizmet projelerinin belirlenmesi ve 
yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri içeren protokol taslağı gönderilmek suretiyle, söz konusu 
protokolün 1. Hukuk Müşavirliğimizce değerlendirilmesi hususunda ilgi yazı ile görüş talep edilmiştir. 
 

5393 sayılı Belediye Kanunun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. maddesi, “Belediye, 
belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına 
giren konularda; c) (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.” şeklinde düzenlenmiştir. 
 

 5216 sayılı Kanunun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7. 
maddesinin v) bendinde, “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, 
engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, 
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, 
işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu 
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” büyükşehir belediyelerinin sorumlulukları 
arasında sayılmıştır. 
 

 5253 sayılı Dernekler Kanununun “Kamu yararına çalışan dernekler” başlıklı 27. Maddesi 
“Kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına 
çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve 
bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve 
ölçüde olması şarttır” şeklinde, 
 

 Dernekler Yönetmeliğinin “Kamu yararına çalışan dernek sayılma” başlıklı 48. maddesi; 
“Kamu yararına çalışan dernekler, Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili bakanlıkların görüşü üzerine, 
Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir” şeklinde düzenlenmiştir. 
 

Yine aynı Yönetmeliğin “Kamu yararı için aranacak şartlar” başlıklı 49. Maddesi ile, kamu yararına 
çalışan derneklerden sayılmak için kriterlerin neler olduğu belirtilmiştir. Buna göre; 
 

 “Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak için derneğin; 
a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması, 
b) Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000.- YTL’sını geçen alım ve satım 
işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması, 
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c) Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel veya ulusal düzeyde 
toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı 
sağlayacak nitelikte olması, 
d) Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla harcanması, 
e)Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek 
düzeyde olması gerekir. 
 
Bu durum, Bakanlık dernekler denetçileri tarafından düzenlenen rapor ile tespit 
ettirilebilir. Bu nitelikleri taşımadığı tespit edilen dernekler, kamu yararı kararı için, bu 
tespitin yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmeden önce yeniden başvuramaz” şeklinde 
kriterler belirlenmiştir. 

 
 Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneğinin Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünde 
olduğuna ilişkin bir karar tespit edilememiştir. Ancak, protokol taslağı incelendiğinde derneğin 
faaliyet alanının toplum ve insan odaklı olduğu, Belediyemize ait taşınmaz üzerinde dernek ile birlikte 
oluşturulacak ortak hizmet biriminde, zaten belediyemizce de ihtiyaç sahiplerine sunulan bir takım 
hizmetlerin ortak verileceği (belediyemizin ilgili birimlerince tespit edilen dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara sunulan ayni ve nakdi yardımlar ile aşevi hizmeti gibi) bir yer olarak kullanılacak olduğu 
anlaşılmıştır. 
 
 Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde söz konusu işbirliği protokolünde yer 
alan hususların ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırılık teşkil etmediği, Belediyemiz ile Hatuniye İlim 
Yayma ve İsrafı Önleme Derneğinin arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi 
çerçevesinde Meclis Kararı alınarak, mülki amirin onayına sunulmak sureti ile Ortak Hizmet Protokolü 
yapılabileceği düşünülmekte olup yazımızın Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına havale edilmesi 
hususunu Olurlarınıza arz ederim. 
 
 
         E-İmzalıdır. 
               Av. Türkan ÖZGÜR 

     1. Hukuk Müşaviri V. 
 
 
  
      OLUR 
                             E-İmzalıdır 

      Ertuğrul TUGAY 
                                                                Genel Sekreter Yardımcısı V. 
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE HATUNİYE İLİM YAYMA VE İSRAFI ÖNLEME 

DERNEĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK ORTAK KULLANIM VE HİZMET PROTOKOLÜ 

 

KONU VE KAPSAM: 

Madde 1- Bu Protokol İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği 

arasında yürütülecek ortak hizmet projelerinin belirlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri 

içeren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/v bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 

Madde 14/a bendi ve madde 75/e bendi uyarınca hazırlanmış ortak kullanım ve hizmet protokolüdür. 

Protokol İzmir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar arasında yer alan Konak ilçesi Fettah Mahallesi 

945 Sokak Numara 39 adresinde ortak hizmet birimi oluşturulmasını amaçlamaktadır. 
 

TANIM: 

Madde 2- Bu protokolde İzmir Büyükşehir Belediyesi “BELEDİYE”, Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı 

Önleme Derneği “DERNEK” olarak ifade edilecektir. 
 

AMAÇ: 

Madde 3- DERNEK ve BELEDİYE’nin ortak hizmet amaçlı kullanacağı birimde, hafta içi/sonu, ihtiyaç 

sahibi vatandaşlar için sıcak yemek hizmetleri sunulması, Ramazan aylarında bölgede iftar 

organizasyonlarının düzenlenmesi gibi hizmetlerin yürütülmesi sağlanacaktır. Ayrıca, DERNEK ya da 

BELEDİYE tarafından tespit edilmiş bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği ile ilgili kanun, yönetmelik kriterlerine göre yardım almaya hak 

kazananların, BELEDİYE’nin sosyal yardımlarından yararlanması sağlanacaktır. BU kapsam dışında 

kalan vatandaşlara DERNEK bünyesinde yardım sağlanabilecektir. 
 

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

Madde 4- Tarafların işbirliği ile yapacağı ortak hizmet projelerinden, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 

ve yardım kriterine uyan tüm vatandaşlar faydalanabilir. 
 

Madde 5- DERNEK ile ortak kullanılacak hizmet biriminin su ve elektrik fatura giderleri DERNEK 

tarafından karşılanır. 
 

Madde 6- DERNEK ile ortak kullanılacak hizmet biriminin tamir ve tadilat giderleri, BELEDİYE 

tarafından karşılanır. 
 

Madde 7- Birimde, bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilmesi ve bu vatandaşların 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlardan faydalanabilmesinin 

sağlanabilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi adına, BELEDİYE’ce görevlendirilen Belediye 

personeli görev yapar. BELEDİYE personellerince kullanılacak ekipman ve malzeme giderleri ile 

BELEDİYE bünyesinde çalışacak personel giderleri BELEDİYE tarafından karşılanır. 
 

Madde 8-  DERNEK’te çalışacak olan kadro DERNEK tarafından tespit edilir ve DERNEK bünyesinde 

çalışır. Bu kişilerin çalışmaları ve hizmetleri DERNEK yetkilileri tarafından koordine edilir. DERNEK 

personellerince kullanılacak ekipman ve malzeme giderleri ile DERNEK bünyesinde çalışacak personel 

giderleri DERNEK tarafından karşılanır. 
 

Madde 9- DERNEK tarafından gerçekleştirilen hizmet amaçlı organizasyonlarda BELEDİYE mümkün 

olabiliyorsa yiyecek/içecek desteğinde bulunabilecektir.  
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Madde 10- DERNEK ve BELEDİYE tarafından hazırlanan ortak hizmet programlarının uygulanması, 

çeşitli etkinliklerin yürütülmesi, plan ve programlanması iki tarafın ortak çalışması ve sorumluluğunda 

olacaktır. DERNEĞİN, kullanılacak ortak hizmet biriminin içinde ya da dışında tek başına yürüteceği 

hizmetler ve etkinliklerde BELEDİYE’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca DERNEK, ortak hizmet 

birimi içerisinde yapacağı tüm etkinliklerde BELEDİYE’yi yazılı olarak bilgilendirecektir. 
 

Madde 11- Bu protokol, 3 yıl süreyle geçerlidir. Her üç yılda bir BELEDİYE Meclis kararınca kabul 

edilmesi ile yenilenir. 
 

Madde 12- DERNEK, işbirliği ile yapılan ortak hizmet birimin kullanım hakkını veya protokolünü 

başkasına devredemez. BELEDİYE’nin yazılı muvafakati olmadıkça işbirliği yapılan yerde bir başkasının 

faaliyetlerine izin verilmez. 
 

Madde 13- İşbirliği yapılan yer iş bu protokolde belirtilen amaç dışında kullanılamaz. Aksi takdirde 

BELEDİYE protokolü fesh etmekte serbesttir. 
 

Madde 14- DERNEK, Belediye Başkanlık makamından izin almadan işbirliği yapılan binada değişiklik ve 

ek bina yapamaz. 
 

Madde 15- BELEDİYE ve DERNEK protokol maddelerinde belirtilen hususlara uyulmadığının tespit 

edilmesi sonucunda protokolü fesh etmeye yetkilidir. 
 

Madde 16- Anlaşmazlık halinde İzmir Mahkemeleri yetkilidir. 
 

Madde 17- 17 maddeden oluşan bu protokol iki nüsha olarak …… tarihinde düzenlenmiş olup 

imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. 

 

 

Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği    İzmir Büyükşehir Belediyesi 
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