
Y A Z I İŞ L E R İ V E  K A R A R L A R  D A İR E S İ B A Ş K A N L IĞ I 

İN C E L E M E  R A P O R U

B ü yükşeh ir  B eled iye  M eclis in in  10 .06 .2016 tarih li  top lan tıs ında  gündem in  92. 

m addes inde  gö rüşü le rek  Plan Bütçe K o m isy o n u n a  havale  edilen ve 11 .06.2016 tarihli 

P lan  B ütçe  K om isyonu  raporunda  uygun  bu lunan ,

Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında güreş 

ile ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek 

yaratmak, kentler arası Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri azaltmak, 

sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak, sporun ulusal ve uluslararası 

organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulması 

planlanan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine, 5393 Saydı Belediye Kanununun 18. 

Maddesini (o) bendi hükmünce kurucu üye olarakyer alınması ve Birlik Tüzüğünün kabulüne 

i lişk in  k o n u  14 .06.2016 tarihli M eclis  to p lan tısm d a  gö rüşü lm üş ve yeniden  

değe rlend ir i lm ek  üzere  te k l i f  sahibi b irim  o lan  Yazı İşleri ve K ara rla r  Dairesi 

B aşkan lığ ına  havale  edilmiştir .

Daire Başkanlığımızca yapılan inceleme neticesinde;

5393 Sayılı B eled iye  K anununun  18. M addes in in  (o) bendi hü k m ü n ce  m erkezi 

B a lıkes ir  o lm ak üzere  ku ru lan  ‘Yağİı Güreş D üzenleyen Kentler B irliği ne  üye o lunm ası,  

5355 Sayılı M ahalli  İdare B irlik leri K a n u n u n u n  5. M addesine  istinaden  haz ır lanan  birlik  

tü zü ğ ü n ü n  kabu lü  ve tü züğün  13. m addes inde  be lir t i len  doğru ltuda . B irliğ in  doğal üyesi 

o lan  B ü y ükşeh ir  B eled iye  B aşkan ım ız  Sayın  M enderes  T ü re l ’in yanı sıra, 3 asil ve  2 

yedek  üyen in  seç ilm esin in  takdiri  m ec lise  ait o lm ak üzere  uygun o lduğu 

değerlend ir ilm ek ted ir .  K onunun  karara  bağ lanm as ı  hususunu;

B ilg iler in ize  arz  ederim . 21 .09 .2017

T im uçjiyB ;¥Y R A K T A R  
D aire  B aşkan ı V. M e m u r



K a r a r  Sayısı : 2017/10218

M erkezi B a lık es ir İlinde o lm ak üzere “Y ağlı G üreş D ilzenleyen K entler 8 irliğ i”nin 
kun ılm asına izin  verilm esi; iç işleri B akanlığının 3 /4 /2017 tarihli ve 8254 sayıb yazısı üzerine, 5355 
sayiiî M ahallî İdare B irlik leri K anununun 4 üncü m addesine  göre, B akanlar K urulu’nca 
1/5/2017 tarihinde kar® -lûşnninııştır.
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Y A Ğ L I G Ü R E Ş  D Ü Z E N L E Y E N  K E N T L E R  B İR L İĞ İ T Ü Z Ü Ğ Ü

B İR İN C İ B Ö L Ü M  
B irlik  T üze l K işiliğ ine ve Ü yelerine  İlişk in  G enel H ü k ü m le r

B irliğ in  Adı
M a d d e  I; Birliğin adı Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğidir. Birliğin kısa adı Y G B ’dir. 

B irliğ in  M erkezi
M a d d e  2: Birliğin M erkezi BA LIKESİR 'dir.
D ay a n a k
M a d d e  3: 5393 Sayılı Belediye K anunu 'nun  18.maddesinin "o" bendi; vc 5355 sayılı 
Mahalli İdare Birlikleri K anunu 'nun  5 .maddesine dayanılarak hazırlanmışın-.
T an ım ı
M a d d e  4 ; Bu Tüzükle geçen:

a) Birlik : Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği,

h) Başkan ; Birlik Başkanını.

c) Meclis : Birlik Meclisini.

d) Encümen : Birlik Encümenini, ifade eder.

B irliğ in  Ç alışm a A lan ı ve S ü resi
M a d d e  5: Birliğin Faaliyetleri. Birliğe bağlı üye belediyelerin;Yağiı Güreş sporu ile ilgili 
yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.
B irliğ in  Ü yeleri
M a d d e  6 : Yağlı güreş düzenleyen kentler birliğinin kurucu üyeleri birliğin üyeleridir.

B irliğ in  A m acı
M a d d e  7: Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında 
güreş ile ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim  ve sosyal destek 
yaratmak, kentler arası Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri azaltmak, 
sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ye uluslararası 
organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla Yağlı Güreş 
D üzenleyen Kentler B irliğ i"  kurulmuştur.
B irliğ in  G örev  ve H izm et A lan la rı
M a d d e  8 : Birlik, aşağıda belirtilen alanlarda üyelerini destekleyici ve onların yararlanmasına 
açık görev ve hizmetleri yerine getirir.

a) Yağlı Güreş Sporu uygulanması ile ilgili kentler için yağlı güreş sporunu ilgilendiren 
tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve ata sporum uz Yağlı güıeş 
oraanizasyonlarının ytl boyu aynı standartlarda düzenlenmesi ve yağlı güreş 
standartlarının yükseltilmesi amacıyla, birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve 
deneyim alışverişi sağlar, yerel değerlendirmeler yapar ve gelişim raporları düzenler.
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C)

d)

e)

D

b) Üye belediyelere Yağlı Güreş Sporu ile ilgili olarak kültür, sağlık, planlama, çevre, 
ulaşım, eğitim, güvenlik ve benzeri uygulam a ve organizasyon konularm da bilgi, 
belge, mevzuat kaynakları sağlar ve aynı konularda eğilime dönük etkinlikler 
düzenleyerek danışmanlık yapar.
Birliğe bağlı yağlı güreş düzenleyen belediyelerin. Türkiye Güreş Federasyonu ile 
birlikte belirlenecek kapsam dahilinde diyalog ve işbirliği kunnalarm ı sağlar, ilişkilere 
yardmıcı olur ve kolaylaştırır.
Birliğe bağlı belediyeler adına amaca uygun çalışmaları düzenler, koordine eder, ortak 
alımlarda bulunur, yatırımları organize eder, eylem programlan hazırlar vc denetler. 
Yağlı güreş sporunun doğal çevre içinde tüm uygulama çalışmalarının belirlenen 
ulusal standartlar oluşturma ve organizasyon hedefine ulaşabilmek için gerekli olan 
iyi iletişim, ortak anlayış ve çözüm e yönelik sinerji yaratma yönünde üye 
belediyelerince yapılan girişimleri destekler.
Birliğin amaç ve çalışma alanları dahilinde uluslararası ilişkiler kurar. Ortak 
çalışmalar yapar, ulusal ve uluslararası spor, bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenler. 
Üye belediyeler ve çevre ile ilgili yurt içi ve yurt dışı teknik inceleme ve çalışma 
ziyaretleri düzenler. Süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunm ak suretiyle üye 
belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenler.
Yasalar çerçevesinde üye belediyelerdeki kent halkının yağlı güreş sporunun kent 
vizyonunu ve ala sporu yağlı güreşlere dair bilincini yükseltmeye yönelik film, 
multivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzemeleri hazırlar, hazırlattırır, radyo ve 
televizyon yayınları için programlar düzenler.
Birliğe üye kentlerin Yağlı Güreşler Gelişim Planlarının, Yağlı Güreş Projelerinin vc 
organizasyonunun yapılmasına ve uygulanmasına teknik destek .sağlar.
Yağlı Güreşler Birliği üyeleri. Uluslararası yağlı güreşlerle ilgili kurum  ve kuruluş ve 
benzerleri ile yağlı güreş organizasyonları arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir.
Yağlı Güreşlerin sürdürülebilirliği ile kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi 
için uygun yasal düzenlemelerin çıkmasını destekler.
Am açlan doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir.
Yağlı Güreş organizasyonu düzenleyen belediyeler ve bölgeler arasında ulusal ve 
uluslararası dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek suretiyle karşılıklı destek ve 
kaynakların, bilgi ve deneyimlerini paylaşma ve bunun için; Sınır Ötesi İşbirliği 
yapm a ilkesinde; Turizm. Kültür Eğitim ve Araşiırma.Taşımacılık. U laştınna. 
Ekonomi ve İstihdam, Mekansal Planlama, Sosyal Hizmetler a lan lannda Birliğin 
amacına yönelik hedeflere ulaşmak için milli kaynaklardan, Avrupa kaynaklarından ve 
diğer uluslararası kurum ve kuruluşlardan yardım kabul eder.

B irliğ e  Ü yelik
M a d d e  9 : Birliğe üye olmak isteyen belediyenin kendi meclislerinde alacakları Birlik 
Tüzüğünü kabul ettiğini belirten meclis kararını Birliğe göndermesi ve üyelik talebinin 
Birlik Meclisince kabulü ile Birliğe üye olunur.
B ir lik  Ü yelerin in  H a k , Y etki ve S o ru m lu lu k la rı
M A D D E  10 :  Birliğin üyesi olan belediyenin. Birliğin hizmetlerinden yararlanma. Birlik 
yönetimine katılma. Birlik organlarında temsil edilme hak ve yetkisi: Birlik giderlerine

g)

h)

i)

j)

k)
I)



M a d d e  11 : Birlik üyesi belediye, kendi mcclis karan ile birlik üyeliğinden ayrılabilir. Ancak 
ilgili belediye ayrılma kararı aldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde Birliğe olan 
yükümlülüklerini yerine getirmek, borçlarını ödemek zorundadır.

B ir l ik ten a y r ı lm a :

İK İN C İ B Ö L Ü M  
B irliğ in  O rg a n la r ın ın  O lu şu m u  G ö rev  ve Y etk ileri

B irliğ in  O rg a n la r ı
M ad d e  12 : B irliğ in  o rg a n la rı  ş u n la rd ır :

1. Birlik Meclisi
2. Birlik Encümeni 

Birlik Başkanı

B irlik  M eclisin in  K u ru lu şu
M a d d e  13 : Birlik Meclisi. Birliğin karar organı olup doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur. 
Üye belediyelerin başkanlan Birlik M eclisi 'n in  doğal üyesidir. Buna ilave olarak üye belediye 
meclislerinin: kendi üyeleri arasından veya belediye meclis üyeliğine seçilme şartlarını 
taşımak şartıyla dışarıdan seçecekleri üçer üyeden oluşur. Dışarıdan seçilecek üye sayısı 
mahalli idare meclisinden seçilenlerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı kadar da 
yedek üye seçilir.Belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis 
üyelerinden birine yetki verebilir.
Birlik meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçim dönemi ile sınırlıdır. Birlik 
meclisindeki asıl üyeliklerde boşalma olması halinde. Birlik Başkanı asıl üyeliği boşalan 
belediyenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye 
belediyenin meclisi, ilk toplantısında yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi 
durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. 
Belediye başkanlığı veya meclis üyeliği sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer.

B irlik  M eclis in in  G özlem ci Ü yeleri
M a d d e  14: Birlik meclisince karar verilmesi kaydıyla Türkiye Güreş Federasyonu
Temsilcileri. Birlik Başkanlığı’nın bulunduğu ilin Gençlik ve Spor İl M üdürlüğü. Güreş Spor 
Kulüpleri Temsilcileri , Üniversitelerin Spor bölümleri temsilcileri. Yerel Gündem  21 
temsilcileri ve yağlı güreş ile ilgili dem ek, kişi ve kum luşlar meclise gözlemci üye olarak 
katılabilirler. Ayrıca Ulusal veya uluslararası yerel yönetimlerle ilgili kuruluşların müracaatı 
halinde, birlik meclisince karai' verilmesi kaydıyla gözlemci üye statüsü verilebilir.
Bu kuruluşlar mecliste birer temsilci ile gözlemci bulundurabilirler.
Gözlemci Üyeler Birlik Meclisinde Birliğin gündemine ilişkin görüşlerini açıklarlar ancak 
Meclisin karar ve oylamalarına katılamazlar.

M eclisin  g ö rev  ve y e tk ile ri:
M a d d e  15: Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Birlik başkanlık divanını, birlik encüm en üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu 
üyelerini seçmek.



J.

4.
5.
6.
7.

8. 

9. 

10

1 2 .

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20 .

2 1 .

11

Bulçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınınandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Borçlanm aya karar vermek.

Taşm m az mal ahmına. satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
Bırhk taralından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 
Şartlı bağışlan kabul etmek, şarta bağlı yardımların amacına uygun bir şekilde 
kuilamlmasını izlemek ve bu hususta gereken kararları almak;
Bırhk amacına uygun olarak taşm maz malların şartlı bağışını kabul etmek ve amaca 
uygun kullanımını sağlamak;

Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik 
alacaklarının sulhen halline karar vermek.
Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlel-devret modeli ile yapılmasına karar 
vermek.

Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
Birlik tüzüğünü kabul etmek.
Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
Birlik tarafuıdan çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
Bırhk başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
B ıd ık  Başkam tarafından hazırlanıp sunulan bir önceki yıla ait çalışma raporunu
incelemek ve kabul etmek; (Çalışma raporu. M eclise katılan üye sayısmm çoöunluüu 
ile kabul edilir)

Birlik personeline ait kadroların ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılması karar vermek 
Borçlanmaya karar vermek
Kuruluş amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, uluslararası kurum vc 
kuruluşları ile yapılacak işbirliği konularında kararlar almak;

5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli ve kısmi 
sözleşmeli personele ödenecek ücretleri belirlemek.
Birliği temsil edici am blem e karar vermek.
Birliğin feshine karar vermek;

M eclis b a şk a n lık  d ivan ı

M a d d e  16; Bırhk Meclisi, mahalli idareler genel seçimi sonuçlarının ilanından itibaren oluz 
gün içinde Birlik merkezinin bulunduğu ilin Valisi tarafından o ilde toplantıya davet edilir 
Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri 
arasından ve gizli oyla birlik başkanını. meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri 
seçer, ilk ıkı yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler 
seçimine kadar görev yapar. Birlik M e c l is in e  Birlik Başkanı, bulunmaması durumunda 
Meclis Birinci Başkanvekili, onun da bulunmaması durumunda İkinci Başkanvekili başkanlık 
eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı. Meclis Başkanvekilinm 
başkanlığında yapılır. Başkanhk divanında boşalma olması dum m unda kalan süreyi 
tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

M eclis to p la n tı  ve k a r a r  n isab ı;
M a d d e  17: (1) Birlik meclisi her NisanA^Iayıs ve Eylül/Ekim aylarında olağan olarak Birlik 
B aşk a^ n ca  d a h ^ ö n c e d e n  belirlenen ve i ^ e  belediyelere duyurulan günde ve yerde toplanır.



Yılın ilk toplantısı dönem  başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır ve kalılanlarm çoğunluğu ile karar alır. Karar yeler sayısı meclis üye tam sayısının 
dörtte birinden az olamaz. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı 3 (üç) gün 
sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır vc 
kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.
(2) Birlik Meclis Üyeleri, katılamadıkları meclis toplantıları için Birlik meclis üyelerinden 
birisine vekâlet verebilir.
(3) Birlik Başkam, üye belediye meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte 
birinin gerekçeli teklifi veya aci! dummlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik 
meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün 
önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü 
toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında bir konu göıüşülemez.

B irlik  m eclisin in  k a ra r la r ın m  kesin leşm esi ve y ü rü r lü ğ e  g irm esi:
M a d d e  1 8 - (1) Birlik meclisinin toplantıları, kararlan, kararların kesinleşmesi, çalışma esas 
ve usulleri, bilgi edinm e ve denetim  yollan, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ihtisas 
komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında bu Tüzükte 
hüküm  bulunmayan durumlarda. Belediye K anunu 'nun  belediye meclislerine ilişkin 
hükümleri uygulanır.
(2) Birlik meclisinin kararlan. Birlik merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirine 
gönderilmesi üzerine yürürlüğe girer.
(3) Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe 
sircr.

İh tisas  k o m isyon ları
M a d d e  19: Birlik Meclisi her dönem  başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve. 
Birlik meclisi, dönem  başı toplantısmda veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet 
konulannda olmak ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri 
arasından birlik meclisinin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi geçemez. Komisyon 
üyelerinin her birinin farklı üye belediye temsilcileri arasından seçilmesi esastır. Komisyon 
çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.

B irlik  en cü m en in in  o lu şu m u :
M a d d e  20; (1) Birlik Encümeni. Birlik Başkanı ile Meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl 
için seçeceği 6 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Encüm en seçimleri dönem  başı 
toplanlısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan encümen üyeleri yeniden seçilebilir. 
Görev süresi dolmadan encümen üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması halinde, yerine 
yenisi seçilir.
(2) Birlik başkanı encüm enin de başkamdir. Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan’ın 
görevlendireceği encümen üyesi E ncüm en’e başkanlık eder. Birlik Encümeni, en geç ayda bir 
kez toplanır.
(3) Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümen üyeleri, dönem başına kadar görev 
yapar. Birlik m eclis iüyeliğ i sona erenlerin birliMencümen üyeliği de sona erer.
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(4) Birlik M eciisi 'nin feshi durumunda, yem meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik 
cncümenine ait görevler, birlik merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirince kamu 
görevlileri arasından biri başkan olmak ü /ere  görevlendirilecek beş kişilik bir heyei tarafından 
yürütülür.

E n cü m en in  i»örev ve y e tk ile r i:
M ad d e  21: (1) Birlik encüm eninin  görev vc yetkileri şunlardır:

a) Bütçeyi inccleyip birlik meclisine göriiş bildirmek.
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yaran  kararmı almak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıfiandn-manın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezalan  vermek.
i) İki hin Tüık Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
g) Taşınm az mal alınuna. satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlanm 

uygulamak.
h) 2886 sayılı Devlet ¡hale Kanunu. 4734 sayılı Kam u İhale Kanunu ve 4735 sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri K anunu 'na göre artırma ve eksiltme şartnameleri ve ihaleleri 
yapmak, tasdik etmek.

1 ) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikler K anunu 'nun 17.maddesi çerçevesinde Birlik’te 
görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme tutarım belirlemek.

j )  5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ikramiye verilecek memurları belirlemek.
k) Kanunlann Encüm ene verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) Birlik Encümen Üyeleri, kendi görev alanlannda. Belediye Encüm en Üyelerinin 
hak ve yetkilerine saiıiptir.

B ir lik  encüm en i to p la n tı ve k a r a r  n isab ı
M a d d e  22. Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Önccden 
belirlenen yer. gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde 
başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni 
toplantıya çağırabilir.
Encümenin gündemi başkan taraiından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen 
konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif 
edebilir.
Birlik encümeninin toplantıları, kararlan ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu Tüzükte 

hüküm  bulunmayan hallerde. Belediye Kanunu 'nun  belediye encümenine ilişkin hükümleri 
uygulanır.

B ir lik  B a şk a n ın ın  Seçilm esi

M a d d e  23 : Birlik Meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim 
sonuçlarının ilanından sonra yapacağı ilk toplantıda, gizli oyla, belediye başkanları arasından 
ilk iki yıl için Birlik Başkanını seçer. İlk iki yıllık dönem  sonunda seçilecek olan Birlik 
Başkanı, gelecek mahalli idare genel seçimlerine kadar görev yapar. İlk turda adaylardan 
toplantıya katılanların çoğunluğunun oyunu alan çıkmazsa 2. Lar oylam a yapılır. İkinci turda 
en çok o v a la n  aday başkan seçihniş sayıH



M a d d e  24 : Biıiik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik 
başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
Bütçeyi hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak 
hazırlayacağı yıllık iaaliyet raporunu meclise sunmak.
Birliği lemsi! etmek veya vekil tayin etmek.
Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
Birliğm taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek 
Yetkili organların kararım almak şartıyla sözleşme yapmak.
Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarım uygulamak.
Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışmda kalan diğer ödenek aklarmalanm  
yapmak.
Birlik personelini atamak 
Birlik adına şartsız bağışları kabul etmek.
Kanunlarla birliğe verilen ve birlik mecİİsi veya birlik encümeni kararını 
gerektimıeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Bir l ik  baş k an ın ın  görev  ve y e tk i len :

b)

c)
d)
e)
f)

h)

J)
k)
1 )

Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M  
B irlik  T eşk ila tı ve G örev lile ri

B ir lik  T eşk ila t ve personeli:
M a d d e  25 : (1) Birlik teşkilatı, bu Tüzükle verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri 
kullanmak amacı ile norm kadroya uygun olarak. Birlik Meclisince kararlaştırılacak 
birimlerden oluşur.

(2) Kam u kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar. Belediye K anunu’nda belirtilen esas ve 
usullere göre birlik kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi 
kurum undan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık 
ve diğer ödemelerin toplam tutarım geçmemek üzere, birlik encümeni kararıyla ek ödeme 
yapılabilir.
(3) Birlik, hizmet ihtiyaçlarına göre tam gün veya kısmi zamanlı sözleşmeli veya işçi personel 
çalıştırabilir. Personeli atamaya veya sözleşme ile çalıştırmaya Birlik Başkanı yetkilidir. 
Sözleşmeli personele Başkanın onayı ile imza yetkisi verilebilir.
(4) Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik 
personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel 
işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri. Bakanlar 
Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav



M A D D îl 29: (1) Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri 
ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösterir.
(2) Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman program lan eklenir.Bütçe yılı 
Devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.
(3)Birlik başkanı veya yetki verdiği Birlik müdürü . bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve 
yerinde harcanmasından sorumludur.
(5) Birlik Meclisi, birlik bütçesini yılın son toplantısının olduğu ayda görüşerek kabul eder. 
B irlik  B ü tçesin in  K esinleşm esi ve Y ü rü r lü ğ e  G irm esi
M a d d e  30: Başkanlıkça hazırlanan ve Birlik Encüm enince uygun görülen Birlik bütçesi 
Birlik Meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 18. maddesindeki usullere göre kesinleşir vc 
yürürlüğe girer.
Ü st Y önetici
M a d d e  31 : Birliğin üst yöneticisi Birlik Başkamdir.
B irliğ in  ge lir le ri:
M a d d e  32 : Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Birlik üyelerinin, birliğin kum luş ve faaliyet giderlerine katılma paylan.
Birlik tarafından sunulan hizmetler için alınan ücretler.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
Yerel Yönetimlere ayrılan fonlardan Birliklere tahsis edilen gelirler.
Eğitim, yayın ve danışmanlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler.
Birliğin ortaklık ve işletmelerinden elde edilen gelirler,

g) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 
edilecek gelirler.
Kira ve faiz gelirleri.
Üyeler adına yapılan hizmetlerin gelirleri.
Bağışlar.
D iğer gelirler.

D Ö R D Ü N C Ü  B Ö L Ü M
Mali  H ü k ü m l e r

Bir l ik  Bütçesi

b)
c)
d) 
e) 
0

h)
i)
J)
k)

Üye K a tlim i P a y la rı
M A D D E  33: ( I )  Üye belediyelerin Birliğe ödemeleri gereken katılma payları (üyelik aidatı), 
bu idarelerin en son gelir kesin hesapları esas alınarak, aşağıda gösterilen oranlara göre tespit 
edilir ve mali yıl içerisinde ödenir. Üye belediyeler, belediye meclisince kabul edilmiş gelir 
kesin hesaplarını, kesinleşmesini müteakip bir ay içerisinde Birlik Başkanlığı'na gönderir.
(2) Gelir kesin hesabının;

a) Yüz milyon Türk Lirasına kadar olan kısmından on binde 5:
b) Yüz milyon Türk Lirasını aşan kısmından on binde 4:

e
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M A D D E  34: (1) Birliğe karşı mali yükümlülüklerini zamanm da yerine getirmeyen üye 
belediyelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe 
vergi gelirleri tahsilal toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtmıını yapan kuruluş 
laraiından kesilerek alacaklı birliğe ödenir.

B irliğ in  g id e rle ri:
M a d d e  35: Birliğin giderleri şunlardır:

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, 

huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğilim harcamaları ile diğer giderler.
c) Hizmet karşılığı ödenecek ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak 

giderler.
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve 

onarımı için yapılan giderler.
e) Borçlanmaya ilişkin faiz ve diğer ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri
h) Telif  ücretleri, ders, kurs, seminer, konferans ücretleri, yaym giderleri.
i) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizm etler ve diğer proje giderleri.
j)  Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurulmuş ve kurulacak olan Birliklere veya 

benzer amaçlı yerel yönelim kuruluşlarına ödenecek katılma payları, 
k) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
I) İlan giderleri, 
m) Diğer giderler..

H a rc a m a  yetk ilisi:
M a d d e  36: Birliğin harcama yetkilisi birlik başkamdir. Başkan bu yetkisini birlik m üdürüne 
devredebilir.

B irliğ in  a lım , sa tım , ih a le  ve h esap  işleri:
M a d d e  37: Birlik. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve .5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Konirol 
Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

Bir l ik Üye le r in in Y ü k ü m lü lü k le r i

B irliğ in  m uhasebe.si ve tu ta c a ğ ı d e fte rle r:
M ad d e  38: Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü 
hakkındaki yönetmeliğe tabidir. Bu yönetmelikte gösterilen defterleri tutar. A ynca  Meclis ve 
Encümen Karar Defteri ile evrak kayıl defleri ve üye kayıt defleri tutulur.



Üye M ah a lli İd a re le r in  ve V a ta n d a ş la r ın  B irlik  H iz m e tle rin d en  Y a ra r la n m a la r ı  
M A D D E  39: ( 1 ) Üye belediyeler ve üye belediyelerin beldelerinde yaşayan vatandaşlar. 
Birlik hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanır, bilgi edinebilir. Birlik 
laahyctlerine kamu hukuku ilkeleri çerçevesinde katılır, katkıda bulunurlar. Birlik tarafından 
üye belediyelere yönelik olarak yürütülen planlama ve projelendirme çalışmalarına 
vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımı sağlanır. Birlik, amaçlan 
doğrultusunda, demokratik, katılımcı ve şeifaf  yerel yönetim anlayışının gelişmesi vc 
yerleşmesi için sürekli çaba gösteril', bu konuda halkı bilgilendirici çalışmalar yapar.

Y ö n e tm elik  Y ap ılm ası
M A D D E  40: (1) Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller. Birlik Meclisince kabul 
edilecek yönetmelik veya Birlik Başkanlığınca çıkarılacak yönergelerle düzenlenebilir.

B irliğ in  ü y e le rin in  so rum lu luğu :
M a d d e  41: Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği 
sorumludur.
Birliğin mal varlığı ile smırh olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediye ve kuruluşların 
tüzel kişiliğini bağlamaz.

T ü z ü k  D eğişik liğ i /  (T ü zü ğ ü n  kesin leşm esi):^
M a d d e  42: Birlik tüzük değişikliği, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun 
karan ve İçişleri Bakanmın onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

B irliğ in  tasfiyesi:
M a d d e  43: Birlik meclisi üye lam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla
feshedilebilir.
Birliğin tasfiyesi, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye 
işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak 
kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, 
katılma oranlan  belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

U y g u la n a c a k  H ü k ü m le r
M A D D E  44: ( I )  Birliklerde, yetki devri, birlik encümeni ile birlik başkanının ihtilaflı
olması, birlik organlarının veya bunların üyelerinin görevden uzaklaştıniması. denetim, yıllık 
laaliyet raporu, bülçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme 
tesisi, borç ve a lacaklann mahsubu, yurt dışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve 
yeniden değerleme oranınm birliklerde uygulanması konularında, ve diğer konularda 5355 
sayılı K anun 'da  ve bu Tüzükte hüküm  bulunmayan durumlarda -Birlik Tüzüğü ile birliğe 
devredilen hizmetlerle sınırlı ohnak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

B E Ş İN C İ  B Ö L Ü M
Çeşitli  H ü k ü m l e r



Y ü rü r lü k
M ad d e  45: Birlik Tüzüğü Birlik Meclisinin kabulü ve İçişleri B akam 'nm  onayı ile yürürlüğe 
girer.
Y ü rü tm e :
M ad d e  46: Bu tüzük hükümleri birlik başkanı larafından yürütülür.

Ahmet Edip UiHJR
^  Balıkesir  Büyükşehi r  Fxiirrie Belediye  ^  Elmal ı  Belediye Başkanı
l  Belediye BaşkauV ' V  ■

i M ustafa A K Ç A V
Beyağaı;  Belediye t faşkanı

N ecdet UYSAL
Burhaniye  Belediye  Başkanı

. ' y

Basri Ü İ a Ş
Çardak  Belediye Başkanı

rEN Ç  
Döşeni i al t ı  Belediyesi
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YAĞLI GÜREŞ DÜZENLEYEN BELEDİYELER VE YGB'YE 

ÜYELİK DURUMLARI
S.N İLİ BELEDİYE DURUM

1 BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUCU UYE

2 EDİRNE EDİRNE BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

3 ANTALYA ELMALI BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

4 BALIKESİR KARESİ BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

5 DENİZLİ BEYAĞAÇ BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

6 BALIKESİR BURHANİYE BELEDİYESİ KURUCU UYE

7 ÇANAKKALE ÇARDAK BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

8 ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

9 BALIKESİR DURSUNBEY BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

10 BALIKESİR EDREMİT BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

11 KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

12 BALIKESİR HAVRAN BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

13 BALIKESİR İVRİNDİ BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

14 MUĞLA KAVAKLIDERE BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

15 BALIKESİR KEPSUT BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

16 ÇANAKKALE UMURBEY BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

17 MANİSA YUNUS EMRE BELEDİYESİ KURUCU ÜYE

ı s BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ ÜYELİK TALEBİ YAPTI

19 ÇANAKKALE KEPEZ BELEDİYESİ ÜYELİK TALEBİ YAPTI

20 BALIKESİR BİGADİÇ BELEDİYESİ ÜYELİK TALEBİ YAPTI

21 SAKARYA SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ ÜYELİK TALEBİ YAPTI

22 BURDUR ALTINYAYLA BELEDİYESİ ÜYELİKTALEBİ YAPTI

23 KIRKLARELİ BÜYÜKMANDIRA BELEDİYESİ ÜYELİK TALEBİ YAPTI

24 SAMSUN HAVZA BELEDİYESİ ÜYELİKTALEBİ YAPTI

25 DENİZLİ KALE BELEDİYESİ ÜYELİKTALEBİ YAPTI

26 İSPARTA ULUBORLU BELEDİYESİ ÜYELİK TALEBİ YAPTI

27 ÇANKIRI YAPRAKLI BELEDİYESİ ÜYELİKTALEBİ YAPTI

28 ANTALYA KUMLUCA BELEDİYESİ Ü YEüK  TALEBİ YAPTI

29 İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ ÜYELİKTALEBİ YAPTI

30 İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ ÜYELİKTALEBİ YAPTI

31 KÜTAHYA DOMANİÇ BELEDİYESİ ÜYELİK TALEBİ YAPTI

32 TEKİRDAĞ ERGENE BELEDİYESİ ÜYELİKTALEBİ YAPTI

33 ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ Ü YEüKTALEB İYAPT I

34 MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ ÜYELİK KARARI ALDI

35 ORDU GÖLKÖY BELEDİYESİ ÜYELİK KARARI ALDI

36 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ ÜYELİK KARARI ALDI

37 BALIKESİR SINDIRGI BELEDİYESİ ÜYELİK KARARI ALDI

38 İSPARTA İSPARTA BELEDİYESİ ÜYELİK KARARI ALDI

39 SİNOP BOYABAT BELEDİYESİ ÜYELİK KARARI ALDI



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

Yazı İşleri vc Kararlar Dairesi Başkanlığı

Sayı ; 26546443-301 - 
Konu : Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler 

Birliği Kurulması

OjO

¡ m .
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/05/2016

BAŞKANLIK M AKAM INA

Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentler arasm da güreş ile 
ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek yaratmak, 
kentler arası Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri azaltmak, 
sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ve uluslararası 
organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak am acıyla **Yağh Güreş 
Düzenleyen Kentler Birliği“ kurulm ası planlanmaktadır.

5393 Sayılı Belediye K anununun 18. M addesinin (o) bendi hükm ünce *‘Yağh Güreş 
Düzenleyen Kentler Birliği" kurulm ası, kurulacak olan birlikte kurucu üye olarak yer alınması 
için 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. M addesi “Birlik tüzüğü, birliği kuracak 
m ahallî idarelerin m eclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra 
valinin; birlik birden fazla ildeki m ahallî idarelerin katılm u ile kuruluyorsa İçişleri Bakanının 
onayı ile kesin leşir.,.” hükmü gereğince hazırlanan birlik tüzüğünün incelenerek kabulü 
hususunun görüşülerek karara bağlanm ak üzere Büyükşchir Belediye M eclisine havalesini arz 
ederim.

Ru
Yazı İşleri ve

S A M if [  
ar D avesi B ^ k a m

Ahm et CİLAVDAROĞLU 
Genel Sekreter Yardımcısı

B O Y O K Ş E İ^R B E I î! MECLİSİ’NE

ICI 
an a. 

Genel Sekreter

Adres: Kararlar Şb.Mcıd.
Karaaîioğlu Parkı tçi 07100 /  ANTALYA

Ayrıntılı bilgi için irtib^:

T c h 0  242 249 52 70 - 71 

c-posta: vaziislerifŞafitalva.faeİJf

Fa s: O 242 249 52 75 

\V e b : ww\v,anlnlva.hcl.tr



ANTALYA B Ü V Ü K ŞE H İR  B E LED İY E Sİ 
PLA N V E B Ü T Ç E  K O M İSY O N U  R A PO R U

Tarih:.r.Z../06/2016

B İR İM YAZI İŞL E R İ V E K A R A R LA R  D A İR ESİ B A ŞK A N LIĞ I

M E C L İS  T O PL A N T ISIN IN  
T A R İH İ V E  G Ü N D EM  
M A D D ESİ

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarihli 
toplantısında gündemin 92. maddesi.

KONUSU
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Kurucu Üye Olunması 
ve Birlik Tüzüğünün Kabul Edilmesi

Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeleri bir araya getirmek vc bu kentler arasmda güreş ile ilgili 
planlam anın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim  ve sosyal destek yaratmak, kentler arası 
Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yöntinde eşitsizlikleri azaltmak, sürdürülebilir, geleneksel 
değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 
uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulması planlanan Yağlı Güreş 
Düzenleyen Kentler Birliğine,

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. M addesinin (o) bendi hükm ünce kurucu üye olarak yer 
ahnması ve Birlik Tüzüğünün kabul edilmesi hususu Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, 

îş bu kom isyon raporu imza altma alınarak meclisin takdirine sunulmuştur.

Bahattin B A ^ ^ K T A R  
Plan ve Bütçe K om . Bşk.

Süleymân-A' 
Üye

Halil i BEŞİKTAŞ
Üye ^

Faik ÇITAK 
Üye



YAĞLI GÜREŞ DÜZENLEYEN KENTLER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM  
Birlik Tüzel KişiIiğİDe ve Üyelerine llişidıı Geoel Hükümler

Birliğin Adı
M adde 1: Birliğin adı Yağlı Güreş Düzenleyen Kenlİer Birliğidir. Birliğin kısa adı YG B’dir.

Birliğin M erkezi «
M adde 2: Birliğin Merkezi BALlKESlR’d ir .^

Dayanak
M adde 3: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun IS.maddesinin "o" bendi; ve 5355 sayılı 
Mahalli idare Birlikleri Kanunu’nun 5.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımı
M adde 4 : Bu Tüzükte geçen;

a) Birlik

b) Başkan

c) Mcclis

d) Encümen 

ifade eder.

: Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği, 

: Birlik Başkamnı,

: Birlik Meclisini,

: Birlik Encümenini,

Birliğin Çabşma Alanı vc Sûresi
M adde 5: Birliğin Faaliyetleri, Birliğe bağlı üye belediyelerin;Yağlı Güreş sporu ile ilgili 
yetki alanlan ile sınırlı olup, çalışma süresi sırursızdır.

BirliğİD Üyeleri
M adde €: Yağlı güreş düzenleyen kentler birliğinin kurucu üyeleri birliğin üyeleridir.

Birliğin Amacı
M adde 7; Yağh Güreş düzenleyen Belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentler arasmda 
güreş ile ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönelişim ve sosyal destek 
yaratmak» kentler arası Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri azaltmak, 
sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ve uluslararası 
organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla "Tağİt Güreş 
Düzenleyen Kentler Birliği" kurulmuştur.

Birliğin GSrev ve Hizmet Alanlan
M adde 8 : BiHik, aşağıda belirtilen alanlarda üyelerini destekleyici ve onlann yararlanmasma 
açık görev ve hizmetleri yerine getirir.

a) Yağlı Güreş Sporu uygulanması ile ilgili kentler için yağlı güreş sporunu i l a ^ n atren 
tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve ata sporumuz Yağlı » re ş^  
organizasyonlarının yıl bo>oı aynı s ta n d a ^ rd a  düzenlenmesi ve yağlı ^ b r<  
standartlarımn yükseltilmesi amacıyla, birliğe/üye belediyeler p ^ ın d a  işbîrligi^'e'' 
deneyim alışverişi safil^ , yerel değeriendirmeler yapar ve gelişim rapbflan düzenler.



b)

c)

d)

e)

f)

8)

h)

i)

J)

I)

Üye belediyelere Yağlı Güreş Sporu ile ilgili olarak kültür, sağlık, planlama, çevre, 
ulaşım, eğitim, güvenlik ve ben?:eri uygulama ve organizasyon konularında bilgi, 
belge, mevzuat kaynakları sağlar vc aynı konularda eğitime dönük etkinlikler 
düzenleyerek diuıışmanlık yapar.
Birliğe bağlı yağlı güreş düzenleyen belediyelerin, Türkiye Güreş Federasyonu ile 
birlikle belirlenecek kapsam dahilinde diyalog vc işbirliği kurmalanm sağlar, ilişkilere 
yardımcı olur ve kolaylaştırır.
Birliğe bağlı belediyeler adına amaca uygun çalışmaları düzenler, koordine eder, ortak 
ahmlarda bulunur, yatınmlan organize eder, eylem programlan hazırlar ve denetler. 
Yağlı güreş sporunun doğal çevre içinde tüm uygulama çalışmalarmın belirlenen 
ulusal standartlar oluştumıa ve organizasyon hedefine ulaşabilmek için gerekli olan 
iyi iletişim, orîak anlayış ve çözüme yönelik sinerji yaratma yönünde üye 
belediyelerince yapılan girişimleri destekler.
Birliğin amaç ve çalışma alanları dahilinde uluslararası ilişkiler kurar. Ortak 
çalışmalar yapar, ulusal ve uluslararası spor, bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenler. 
Üye belediyeler ve çevre ile ilgili yurt içi ve yurt dışı teknik inceleme ve çalışma 
ziyaretleri düzenler. Süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunmak suretiyle üye 
belediyeleri ve kamuo>'unu bilgilendirici programlar düzenler.
Yasalar çerçevesinde üye belediyelerdeki kent halkının yağlı güreş sporunun' kent 
vizyonunu ve ata sporu yağlı güreşlere dair bilincini >âikseltmeye yönelik film, 
multiviz^'on ve benzeri görsel, belgesel malzemeleri hazırlar, hazıriattırır, radyo ve 
televizyon yayınları için programlar düzenler.
Birliğe üye kentlerin Yağlı Güreşler Gelişim Planlarının, Yağlı Güreş Projelerinin ve 
organizasyonunun yapılmasına ve uygulanmasına teknik destek sağlar.
Yağlı Güreşler Birliği üyeleri. Uluslararası yağlı güreşlerle ilgili kurura ve kuruluş ve 
benzerleri ile yağlı güreş organizasyonları arasında bilgi ağı kurar vc geliştirir.
Yağlı Güreşlerin sürdürülebilirliği İle kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi 
için uygun yasal düzenlemelerin çıkmasını destekler.
Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir.
Yağlı Güreş organizasyonu düzenleyen belediyeler ve bölgeler arasında ulusal ve 
uluslararası dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek suretiyle karşılıklı destek ve 
kaynakların, bilgi ve deneyimlerini paylaşma ve bunun için; Sınır Ötesi İşbirliği 
yapma ilkesinde; Turizm, Kültür Eğitim vc Araştırına,Taşımacılık, Ulaştırma, 
likonomi ve İstihdam, Mekansal Planlama, Sosyal Hizmetler alanlannda Biriiğin 
amacına yönelik hedeflere ulaşmak için milli kaynaklardan, Avrupa kaynaklarından ve 
diğer uluslararası kurum ve kuruluşlardan yardım kabul eder.

Birliğe Üyelik
M adde 9 : Birliğe üye olmak isleyen belediyenin kendi meclislerinde alacakları Birlik 
Tüzüğünü kabul ettiğini belirten mcclis kararını Birliğe göndermesi ve üyelik talebinin 
Birlik Meclisince kabulü ile Birliğe üye olunur.

Birlik Üyelerinin Hak, Yetki vc SonımluIukJan 
MADDE 10: Biriiğin üyesi olan belediyenin. Birliğin hizıneılcrinden yarariann 
yönelimine katılma. Birlik organlarında tc^^il edilme hak ve yelkisi; Biriik 
katılma paylarını ödeme sorumluluğu vardı



Birlikten ayrılma:
Madde 11 : B ir l ik  üy es i  be led iye ,  kend i  m e c l is  k a r a n  ile b ir l ik  ü y e l iğ in d e n  ay r ı lab i l i r ,  .■^ncak 
ilgili b e led iy e  a y n i m a  k a r a n  ald ığ ı ta r ih ten  i t ib a ren  1 (b ir )  ay  iç in d e  H ir l iğ c  olan  
yüküm lülükJcTİni y e r in e  g e t in n e k ,  bo rç la r ın ı  ü d c m e k  z o ru n d a d ı r .

İKİNCİ BÖLÜM  
Birliğin Organlarının Oluşumu Görev vc Yetkileri

Birliğin Organları

Madde 12 : Birliğin organları şunlardır:
1. Birlik Meclisi
2. Birlik Rncümeni
3. Birlik Başkanı

Birlik Meclisinin Kuruluşu
Madde 13 : Birlik Meclisi, Birliğin karar organı olup doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur. 
Üye belediyelerin başkanlan Birlik Meciisi’nin doğal üyesidir. Buna ilave olarak üye belediye 
meclislerinin; kendi üyeleri arasından veya belediye nieclis üyeliğine seçilme şardannj 
taşımak şartıyla dışarıdan seçecckIcri üçer üyeden oluşur. Dışarıdan seçilccek üye sayısı 
mahalli idare mecIisindcn seçilenlerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yansı kadar da 
yedek üye seçilir.Belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere mcclis 
üyelerinden birine yetki verebilir.
Birlik meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçim dönemi ile sınırlıdır. Birlik 
meclisindeki ası! üyeliklerde boşalma olması halinde. Birlik Başkanı asıl üyeliği boşalan 
belediyenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağniacak yedek üye kalmadığı takdirde üye 
belediyenin meclisi, İlk toplantısında yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi 
durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. 
Belediye başkanlığı veya meclis üyeliği sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer.

Birlik MccUsinin GözIcmci Üyeleri
Madde 14: Biriik meclisince karar verilmesi kaydıyla Türkiye Güreş Tederasyonu
Temsilcileri, Birlik Başkanlığı’nm bulunduğu ilin Gençlik vc Spor İl Müdürlüğü, Güreş Spor 
Kulüpleri Temsilcileri , Üniversitelerin Spor bölümleri temsilcileri. Yerel Gündem 21 
temsilcileri ve yağlı güreş ile ilgili demek, kişi ve kuruluşlar meclise gözlemci üye olarak 
katılabilirler. Ayrıca Ulusal \'eya uluslararası yerel yönetimlerle ilgili kuruluşların müracaatı 
hâlinde, birlik meclisince karar verilmesi kaydıyla gözlemci üye statüsü verilebilir.
Bu kuruluşlar meclîsle birer temsilci ile gözlemci bulundurabilirler.
Gözlemci Oycler Jîirlik Meclisindc Birliğin gündemine ilişkin görüşlerini açıklarlar ancak 
Meclisin karar vc oylamalarına katılamazlar.

Meclisin görev vc yetkileri:
M adde 15: Birlik meclisinin görev vc yetkileri şunlardır;

1. Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini vc mcclis ihtisas k 
üyelerini seçmek.

2. Y a t ı r ım  p lâ n ı  v e  ç a l ı ş m a  p r o g ra m m ı g ö rü ş m e k  v e  k ab u l  e tm e k .
Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kupm sal kodlama yapılan 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyler/^jrsında aktarma yap^
Borçlanmaya kara

Taşınmaz rmiLalw%tâ0A^\ıh3ma, kiralanm an e takasına kar



6. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler içiii uygulanacak ücrei tarifesini belirlemek.
7. Şarüı bağışları kabul etmek, şarla bağlı yardjnıların îuiîacına uygun b ir şekilde 

kullanılmasını izlemek ve bu hususla gereken kararlan almak;
S. Birlik amacına uygun olarak taşınmaz mallarm şaillı bağışını kabul etmek ve amaca 

uygun kullanımını sağlamak;
9. Dava konusu olan ve miktan iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik 

alacaklannm sulhen halline karar vermek.
10. Birlik yatırıınlaruîîn yap'işlei veya yap-işlet-dcvrct modeli ile yapılmasına karar 

veraıek.
11. Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar venııek.
12. Birlik tüzüğünü kabul etmek,
13. Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde lüzük değişikliğini kabul etmek.
14. Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
15. Birlik başkanıyla birlik encümeni arasmdaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
16. Birlik Başkanı tarafından hazırlanıp sunulan bir önceki yıla ait çalışma raporunu 

incelemek ve kabul etmek; (Çalışma raporu. Meclise katılan üye sayısmın çoğunluğu 
ile kabul edilir)

17. Birlik personeline ail kadroların ihdası, değişlirilmesi ve kaldırılması karar vermek
18. Borçlanmaya karar vermek
19. Kuruluş amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, uluslararası kurum ve 

kuruluşlan ile yapılacak işbirliği konulannda kararlar almak;
20. 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli ve kısmi 

sözleşmeli personele ödenecek ücretleri belirlemek,
21. Birliği temsil edici ambleme karar vermek.
22. Birliğin feshine karar vermek;

Meclis başkanlık divanı
M adde 16: Birlik Meclisi, mahalli idareler genel seçimi sonuçlanılın ilanından itibaren otuz 
gün içinde Birlik merkezinin bulunduğu ilin Valisi tarafından o ilde toplantıya davet edilir. 
Mcclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk İki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri 
arasından ve gizli oyla birlik başkanmı, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri 
seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler 
seçimine kadar görev yapar. Birlik M eclisi’nc Birlik Başkanı, bulunmaması durumunda 
Meclis Birinci Başkanvekili, onun da bulunmaması durumunda İkinci Başkanvekili başkanlık 
eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı. Meclis Başkanvckilinin 
başkanlığında yapılır. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi 
tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Meclis toplantı ve karar nisabı:
Madde 17: (1) Birlik meclisi her Nisan/Mayıs ve Eylül/Ekim aylarında olağan olarak Birlik 
Başkanınca daha önceden belirlenen ve üye belediyelere duyurulan günde ve yerde toplanır. 
Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının salı çoğunluğu ile 
toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının 
dörtle birinden az olamaz. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı 3 (üç) gün 
sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısmın dörtte birinden az olmayan üye^ilînîÇijJır vc 
kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.
(2) Birlik Meclis Üyeleri, katılamadıklan meclis toplantılan^ 
birisine vekâlet verebilir.
(3) Birlik Başkanı, üye belediye meclislerinden birinin t Mrlik^ncclisi üyeieriniîküçt^
birinin gerekçeli teklifi veya acil\durum iarda kendisi zum sönnçsi üzerine birli

Birlik meclis

Sayfa 4 /  ao



mcclisini olağaııüslü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplamı çağrısı ve gündem en az üç gün 
önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü 
toplantılarda, çağnyı gerektiren konuların dışında bir konu görüşülenıeJ',

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmcsıi ve yürürlüğe girmesi:
M adde 1 8 - (I)  Hirlîk meclisinin loplanlılan, kararlan, kararlarm kesinleşmesi, çalışma esas 
ve usulleri, bilgi edinme vc denetim yollan, feshi, mcclis üyeliğinin sona ennesi, ihtisas 
komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin >'ükümltilüklcri hakkında bu Tüzükte 
hüküm bulunmayan durumlarda. Belediye Kanunu'nun belediye meclislerine ilişkin 
hükümleri uygulanır.
(2) Birlik meclisinin kararlan, Birlik merkezinin bulunduğu yerin nıillki idare amirine 
gönderilmesi üzerine yürürlüğe girer.
(3) Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe 
g irer

İhtisas komisyonları
M adde 19: Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve. 
Birlik mecİisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılannda birliğin faaliyet 
konulannda olmak ihtisas koniisyonlan kurabilir. İhtisas komisyonlan meclis üyeleri 
arasından birlik meclisinin karanyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi geçemez. Komisyon 
Üyelerinin her birinin farklı üye belediye temsilcileri arasından seçilmesi esastır. Komisyon 
çalışmalannda uzman kişilerden yararlanılabilir.

Birlik encümeninin oluşumu:
M adde 20: (1) Birlik Encümeni, Birlik Başkam ile Meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl 
için scçeceği 6 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı 
toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan encümen üyeleri yeniden seçilebilir. 
Görev süresi dolmadan encümen üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması halinde, yerine 
yenisi seçilir.
(2) Birlik başkanı encümenin de başkamdir. Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan'ın 
görevlendireceği encümen üyesi Encümen’e başkanlık eder. Birlik Encümcni, en geç ayda bir 
kez toplanır.
(3) Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümen üyeleri, dönem başına kadar görev 
yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümen üyeliği de sona erer.
(4) Birlik M eclisi’nin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi vc birlik 
encümeninc ait görevler, birlik merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirince kamu 
görcvliJeri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından 
yürütülür.

Encümenin görev ve yetkileri:
M adde 21: (1) Biriik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bütçeyi inceleyip biriik meclisine görüş bildinnek.
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı karanm  almak.
c) Ö n görü lm eyen  giderler ö d en eğ in in  harcam a yerlerini b elir leg ıek .
d) Bütçede fonksiyonel smınandınnanm ikinci düzeyleri ardım a  aktamia \'apmaii
e) Kanunlarda öngörülen cezalan vermek, / J ^
f) İki bin Türk Lirasına kadar olan davalann sulhen ’



g) Taşınmaz mal alımına, saiımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını 
uygulamak.

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayıh 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre artırma ve eksiltme şartnameleri ve ihaleleri 
yapmak, tasdik eimek.

i) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikler Kaıumu'nun 17.maddcsi çerçevesinde Birlik'îc 
görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme tutarını belirlemek.

j)  5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ikramiye verilecek memurları belirlemek.
k) Kanunlann Encümene verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) Birlik Encümen Üyeleri, kendi görev alanlarında, Belediye Encümen Üyelerinin 
hak ve yetkilerine sahiptir.

Birlik encûmeol toplantı ve karar oisabı
M adde 22: Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayisuiın salt çoğunluğu ile önceden 
belirlenen yer, gün vc saatte toplanır ve katılanlarm çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde 
başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayıhr. Başkan, acil durumlarda cncümeni 
toplantıya çağırabilir.
Encümenin gündemi başkan tarafından hazırianır. Başkan tarafından havale edilmeyen 
konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif 
edebilir.
Birlik encümeninin toplantıları, kararlai’i ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu Tüzükte 

hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanunu’nun belediye cncümeninc ilişkin hükümleri 
uygulanır.

Birlik Başkanınıo Seçilmesi
M adde 23 : Birlik Meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim 
sonuçlarınm ilanından sonra yapacağı ilk toplantıda, gizli oyla, belediye başkanları arasından 
ilk iki yıl için Biriik Başkamm seçer. İlk iki yıllık dönem sonunda seçilecek olan Birlik 
Başkanı, gelecek malıallİ idare genel seçimlerine kadar görev yapar, ilk turda adaylardan 
toplantıya katılanlaruı çoğujıluğunun oyunu alan çıkmazsa 2 . tur oylama yapılır. İkinci turda 
en çok oy alan aday başkan seçilmiş sayılır.

Birlik başkanuın gorcv vc yetkileri:
M adde 24 ; Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik 
başkanmın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliği yönelmek vc birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Bütçeyi hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendimıek ve bunlarla ilgili olarak 

hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Biriiği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
e) Birliğin taşmır ve taşınmaz mallannı idare etmek.
f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek
g) Yetkili organlann karannı almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
i)  B irlik  m ec lis i v e  birlik en cü m en in in  yetk isi d ış ın d a  kalan  d iğer Ödenek 

yapmak.
j )  Birlik personelini atamak

Birlik adına şiuisız bağışlan IcöbuJ etmek.

annı
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l) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümcni kararını 
gerekîinncycn görevleri yapnıak vc yetkileri kullanmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Birlik Teşkilatı ve Görevlileri

Birlik Teşkilat ve personeli:
M adde 25 ; (1) Birlik leşkilaîı, bu Tüzükle verilen görevleri yerine getirmek vc yetkileri 
kullanmak amacı ile norm kadroya uygun olarak, Birlik Meclisince kararlaştjrılacak 
birimlerden oluşur.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlannda çalışan memurlar, Belediye Kanunu’nda bcliılilen esas vc 
usullere göre birlik kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlcndinnclerdc ilgilinin kendi 
kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal haklan kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık 
ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere, birlik cneümeni kararıyla ek ödeme 
yapılabilir,
(3) Birlik, hizmet ihtiyaçianna göre lam gün veya kısmi zainanh sözleşmeli veya işçi personel 
çalıştırabilir. Personeli atamaya veya sözleşme ile çalıştırmaya Birlik Başkanı yetkilidir. 
Sözleşmeli personele Başkanın onayı ile İmza yetkisi verilebilir.
(4) Birlik, Belediye Kanununun belediye personcii İle ilgili düzenlemelerine, birlik 
personelinin atama, jükselm e haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül vc diğer personel 
işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar 
Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine tik Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve 
Kunıluşlannın Daimi Kadroianna İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkmda Sınav 
Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Mali Hükümler

Birlik Bütçesi
MADDE 29: (1) Biriik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri 
ile bunlann uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösterir.
(2) Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programlan ve finansman programlan eklenir.Bütçe yılı 
Devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.
(3)BirÎik başkanı veya yetki verdiği Birlik müdürü , bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve 
yerinde harcanmasından sorumludur.
(5) Birlik Meclisi, birlik büiçesini yılın son toplantısının olduğu ayda görüşerek kabul eder. 

Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi
M adde 30: Başkanlıkça hazırlanan ve Birlik Encümenince uygun görülen Biriik bütçesi 
Birlik Meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 18. maddesindeki usullere göre kesinleşir ve



BirliğİD gelirleri:
M adde 32 ; Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş vc 1‘aaliyci giderlerine katılma paylan.
b) Birlik tarafından sunulan hizmetler için alınan ücretler.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak Ödenekler.
d) Yerel Yönetimlere ayrılan fonlardan Birliklere tahsis edilen gelirler,
e) Eğitim, yayın ve danışmanlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler,
f) Birliğin ortaklık ve işletmelerinden elde edilen gelirler,
g) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 

edilecek gelirler.
h) Kira ve faiz gelirleri.
i) Üyeler adına yapılan hizmetlerin gelirleri, 
j)  Bağışlar.
k) Diğer gelirler.

Üye Katılım Paylan
M ADDE 33: (1) Üye beJediyelerin Birliğe ödemeleri gereken katılma paylan (üyelik aidatı),

a) Büyükşdiai;'Belediyesi yıllık aidat 50.00oV l

b) Î lç iB e le ^ iy e s î^ lI ık  aidat 10.000 TL;
Birlik Katılma Payı tahakkuk ve tahsil edilir.

B irlik  Ü yelerinin YOkûmlGlûkleri
M ADDE 34: (1) Birliğe karşı mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen üye 
belediyelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe 
vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu paylann dağıtımını yapan kuruluş 
tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir.

Birliğin giderleri:
Madde 35: Birliğin giderieri şunlardır:

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
Biriiğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, 
huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
Hizmet karşılığı ödenecek ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili İçin yapılacak 
gideri er.
Biriiğin hizmet binalarmın, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve 
onanmı için yapılan giderler.
Borçlanmaya ilişkin faiz ve diğer ücretler ile sigorta giderleri.
Dava takip ve icra giderieri.
Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri
Telif ücretleri, ders, kurs, seminer, konferans ücretleri, yayın giderleri,
Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri. 
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurulmuş ve kurulacak olan Birliklere veya 
benzer amaçlı yerel yönetim kuruluşlarına ödenecek katılma paylan.
Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
İlan giderleri.

b)

c)

d)

e)
f) 
e) 
h) 
i) 
J)

k)
1)
m) Diğer giderler..

Harcama yetkilisi:



M adde 36; Birliğin harcama yetkilisi birlik başkamdir. Başkan bu yetkisini birlik n^üdiij'üne 
devredebilir.

Birliğin alım, satım, ihale vc hesap işleri:
M adde 37: Birlik. 2S86 sayılı Devlet İhale Kamum, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. 4735 
sayıh Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu vc 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

Birliğin muhasebesi ve tutacağı defterler:
M adde 38: Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü 
hakkındaki yönetmeliğe tabidir. Bu yönetmelikte gösterilen defterleri tular. Ayrıca Meclis ve 
Encijmen Karar Dciıcri 11c evrak kayıt defleri vc üye kayıt defteri tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM  
Çeşitli Hükümler

Üye Mahalli İdarelerin vc Vatandaşlann Birlik Hizmetlerinden Yararlanm alan  
MADDE 39: (1) 0ye  belediyeler ve üye belediyelerin beldelerinde yaşayan vatandaşlar. 
Birlik hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak yararianır, bilgi edinebilir, Birlik 
faaliyetlerine kamu hukuku ilkeleri çerçevesinde katılır, katkıda bulunuriar. Birlik tarafından 
üye belediyelere yönelik olarak yürütülen planlama ve projelendirme çahşmalanna 
vatandaşlann ve sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımı .çağlanır. Birlik, amaçlan 
doğrultusunda, demokratik, katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışımn gelişmesi ve 
yerleşmesi için sürekli çaba gösterir, bu konuda halkı bilgilendirici çalışmalar yapar.

Yönetmelik Yapılması
MADDE 40: (J) Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Birlik Meclisince kabul 
edilecek yönetmelik veya Biriik Başkanlığınca çıkarılacak yönergelerle düzenlenebilir.

Birliğin Oy elerinin sorumluluğu:
Madde 41: Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taalıhütlerden birlik tüzel kişiliği 
sorumludur.
Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediye ve kuruluşlann 
tüzel kişiliğini bağlamaz.

Tüzük Değişikliği /  (Tüzüğün kesinleşmesi);
M adde 42: Birlik tüzük değişikliği, biriik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun 
karan ve içişleri Bakanının onayı ile kesinleşir vc yürüriüğe girer.

Birliğin tasfiyesi:
M adde 43: Biriik mcclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla 
feshedilebilir.
Birliğin tasfiyesi, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevîisince 
işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, biriik mt 
karariar doğnılıusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına ka^ipıa 
kaulma oranları belli değil ise mahalli idare birinıleî^nin nüfuslan or^

Uygulanacak Hüküm



M ADDE 44: (1) Birliklerde, yellii devri, birlik encümeni ile birlik başkanınm ihtilaflı
olmasj, birlik urganlannm veya bunların üyelerinin görevden uzoklaşlıninıası, denetim, yıllık 
faaliyet raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme 
tesisi, borç ve alacakların mahsubu, yurt dışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma \’e 
yeniden değerleme oranınm birliklerde uygulanması konularında, vc diğer konularda 5355 
sayılı Kanun'da ve bu Tüzükle hüküm bulunmayan durumlarda -Birlik Tüzüğü ile birliğe 
devredilen hizmetlerle smırlı olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

yürürlük
M adde 45: Birlik Tüzüğü Birlik Meclisinin kabulü ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile yürürlüğe 
girer.

Yürütme:
M adde 46: Bu tüzük hükümleri birİİk başkanı tarafından yürütülür.

Sayfa 1 0 / 1 0



I .u.

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ 
MECLİS KARARI

B.Şehir BId. Bşk. V. 
Divan Katibi 
Divan Katibi

Mesut KOCAGOZ 
Halil Ö2TÜRK 
Muhammet URAL

Karar Tarihi 

14-06-2016

Celse No 

1

Karar No 

678

Eki

Özü ;

Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentier arasında güreş ile İlgili plartlamanın 
entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek yaratmak, kentler arası Yağlı Güreş 
sporunun organizasyonu yönünde eşltsldlklerl azaltmak, sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan 
kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ve uluslararası organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda 
çalışmalar yapmak amacıyla kurulması planlanan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine, S393 Sayılı 
Belediye Kanununun 16. Maddesinin (o) bendi hükmünce kurucu Oye olarak yer alınması ve Birlik 
Tüzüğünün kabul edilmesi hususlannm yeniden değerlendirilmek üzere Dairesine iadesine oylamaya 
kauianlannoy biriiği ile karar verildi. (Ak Part 39 kabul oyu, CHP 11 kabuioyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 

_62^yJ(ullanjimıştır.) (EKİ: 1 adet birlik tüzOğü, 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Dairesi; YAZI İŞLERİ VE  KARARLAR DA İRESİ BŞK. Evrak Ta.ve No :

Meclisin 14-06-2016 Salı günü saat 14:00 'da yaptığı 2016 dönemi 6. 
Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumunda alınan 2016-678 sayılı kararıdır._________

g ü n d e m i n  5, MADDESİ

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarihli toplantısında gündemin 92. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 Sayılı Belediye 
Kanununun 18. M addesinin (o) bendi hükmünce “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği" 
kurulması, kurulacak olan birlikle kurucu üye olarak yer alımnasma 5355 Sayılı Mahalli 
İdare Birlikleri Kanununun 5. Maddesi "Birlik tüzüğü, birliği kuracak mahallî idarelerin 
meclislerinde Üye tam sayısmm üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten soıua valinin; birlik 
birden iazla ildeki mahallî idarelerin katılımı ile kuruluyorsa İçişleri Bakanının onayı ile 
kesinleşir...” hükmü gereğince hazırlanan birlik tüzüğünün kabul edilmesi hakkındaki;

Plan vc Bütçe Komisyonunun 11.06.2016 tarihli raporunda;

Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında güreş 
ile ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek 
yaratmak, kentler arası Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri 
azaltmak, sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktannak ve sporun ulusal 
ve uluslararası organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla 
kurulması planlanan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine,

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o) bendi hükmünce kurucu üye 
olarak yer alınması ve Birlik Tüzüğüntin kabul edilmesi hususu Komisyonumuzca uygun 
bulunmuş olup,

Komisyon Raporu M eclis Üyesi Süleyman ACAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Konu görüşmeye açılarak Ak Parti Grup Sözcüsü Birlik Tüzüğünün yeniden 
incelcnmck üzere Dairesine iadesini önermiş» CHP ve MHP Grup Sözcüleri bu 
öneriye Icatılmış olup yapılan m üzakereler sonucunda Mcclis Başkanı konuyu Birlik 
Tüzüğünün yeniden incelenmek üzere Dairesine iadesi yönünde oylamaya sunmuştur.



KA R A R :

Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeleri bir araya getinnek ve bu kentler arasında 
güreş ile ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal 
destek yaratmak, kentler arası Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri 
azaltmak, sürdürülebilir» geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal 
ve uluslararası organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak am acıyla 
kurulması planlanan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine, 5393 Sayılı Belediye 
Kanununun 18. Maddesinin (o) bendi hükmünce kurucu üye olarak yer alınması ve Birlik 
Tüzüğünün kabul edilmesi hususlarmın yeniden değerlendirilmek üzere Dairesine iadesine 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP I I  kabul 
oyu, MHP 12 kabul oyu He toplam 62 oy kuUamlmtştu‘.) (EKİ: 1 adet birlik tüzüğü, I adet 
Komisyon Raporu, I adet Oylama Raporu)

Mesut 
B.Şehir 1, Bşk, V.

Hain 02TÜRK 
Divan Katibi

URAL 
fvan Katibi
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ANTALYA B Ü Y Ü K ŞE H İR  B ELED İY ESİ 
PLA N VE B Ü TÇ E K O M İSY O N U  R A PO R U

Tarihİ h : . / / . . /06/2016

B İR İM Y A ZI İŞ L E R İ V E K A R A R L A R  D A İR ESİ BA ŞK A N I J Ğ I

M E C L ÎS  T O PL A N T ISIN IN  
T A R İH İ VE G Ü N D EM  
M AD DESİ

Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.06.2016 tarihli 
toplantısında gündemin 92. maddesi.

KONUSU Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Kurucu Ü ye Olunması 
ve Birlik Tüzüğünün Kabul Edilmesi

Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeleri bir araya getinnek ve bu kentler arasında güreş İle ilgili 
planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim  ve sosyal destek yaratmak, kem ler arası 
Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri azaltmak, sürdürülebilir, geleneksel 
değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak vc sporun ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 
uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak am acıyla kurulması planlanan Yağlı Güreş 
Düzenleyen Kentler Birliğine,

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. M addesinin (o) bendi hükm ünce kurucu üye olarak yer 
alınması ve Birlik Tüzüğünün kabul edilmesi hususu Kom isyonum uzca uygun bulunmuş olup,

İş bu kom isyon raporu iniiia allına alınarak meclisin takdirine sunulmuştur.

Balıattin BAMRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.
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Gündemin 5. Maddesi 1 Hakan TÜTÜNCIJ Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:19
Gündemin 5. Maddesi 2 Ramazan CALIK Ak Parti A. KABUL 14.06,2015 14:28:08
Gündemin 5. Maddesi 3 Hüsamettin ÇETİNKAYA Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:06
Gündemin 5. Maddesi 4 Hâili $AH]N Ak Parti A. KABUL 14.06.201614:28:07
Gündemin 5. Maddesi 5 Halil KOCAER Ak Parti A. KABUL 14.06.201614:28:06
Gündemin 5. Maddesi 10 Mehmet ÜZEREN Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:21
Gündemin 5. Maddesi 13 Mesut KOCAGOZ Ak Parti A. KABUL 14.06.2016115:28:08
Gündemin 5. Maddesi 14 Bahattin BAYRAKTAR Ak Parti A. KABUL 14.06.201614:28:14
Gündemin 5. Maddesi 15 İsmail AFŞAR Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:07
Gündemin 5. Maddesi 16 Esat GOYUK Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:26
Gündemin $. Maddesi 19 Mustafa Erkan ERSOY Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:20
Gündemin 5. Maddesi 21 Abdurrahman YILMAZ Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:04
Gündemin 5. Maddesi 22 Enver APUTKAN Ak Parti A. KABUL 14.0G.2016 14:28:04
Gündemin 5. Maddesi 23 Ramazan ETLİ Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:09
Gündemin 5. Maddesi 24 Haşan Fevzi YILMAZ Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:07
Gündemin 5. Maddesi 25 Yusuf GÖVEN Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:24
Gündemin 5. Maddesi 26 Erdeniz YAVUZ Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:16
Gündemin 5. Maddesi 27 Ali KURŞUNLU Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:16
Gündemin 5. Maddesi 28 Ercan AK Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:04
Gündemin 5. Maddesi 29 İbrahim KÖSEOĞLU Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:16
Gündemin 5. Maddesi 30 Yaşar SÖZEN Ak Parti A. KABUL 14,06.2016 14:28:17
Gündemin 5. Maddesi 31 Musa YÜCEL Ak Parti A. KABUL 14,06.2016 14:28:25
Gündemin 5. Maddesi 33 Fırat DEMİRCİ Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:19
Gündemin S. Maddesi 34 Masan Ali IRBAN Ak Parti A. KABUL 14,05.2016 14:28:11
Gündemin 5. Maddesi 35 Saduiiah BAYAR Ak Parti A. KABUL 14,06.2016 14:28:26
Gündemin &. Maddesi 36 Hüseyin TORUN Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:12
Gündemin S. Maddesi 37 İsmail TOSUN Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:06
Gündemin 5. Maddesi 38 Muhammet URAL Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:05
Gündemin S. Maddesi 40 Ahmet BUYUKAKÇA Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:05
Gündemin S. Maddesi 42 Halit ÇILENGIR Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:17
Gündemin 5. Maddesi 43 Halil ÖZTÜRK Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:20
Gündemin 5. Maddesi 44 Halit AKAR Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:06
Gündemin Maddesi 45 Ali Rıza ZORLU Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:06
Gündemin 5. Maddesi 46 Orhan AVCI Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:04
Gündemin 5. Maddesi 48 Mustafa EROĞLU Ak Parti A. KABUL 14.06-2016 14:28:05
Gündemin S. Maddesi 52 Muhittin BÖCEK CHP A, KABUL 14.06.2016 14:28:19
Gündemin 5. Maddesi 56 Recep TOKGOZ CHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:06
Gündemin 5. Maddesi 57 Songül BAŞKAYA CHP A, KABUL 14.06.2016 14:28:20
Gündemin 5. Maddesi 61 Erkan DEMİRCİ CHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:18
Gündemin 5. Maddesi 63 Erşan CZDEN CHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:04
Gündemin 5. Maddesi 64 Ovtun Eylem DOĞMUŞ CHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:22

Gündemin 5, Maddesi 56 Sıtkı SOYDAL CHP A, KABUL 14.06.2016 14:28:05
Gündemin 5. Maddesi 69 Ruhi BEŞİKTAŞ CHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:14
Gündemin S. Maddesi 71 Sevfi ARIKAN CHP A, KABUL 14.06.2016 14:28:18
Gündemin 5. Maddesi 73 Arzu YILDIRIM CHP A. KABUL 14,06.2016 14:28:23
Gündemin S. Maddesi 78 Serdal ÇAVUŞOĞLU Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:05
Gündemin 5. Maddesi 82 Mustafa GÜL MHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:26
Gündemin 5. Maddesi 83 Ali Baki SARICA MHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:05
Gündemin 5. Maddesi 84 Mehmet BALIK MHP A. KABULJI 14,06.2016 14:28:06

Gündemin 5. MaddesiT\ \ 85 Zihni ASILTURK MHP A. KABUL 14,06.2016 14:28:17
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Gündemin 5. Maddesi 89 Selçuk SENİRLİ MHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:06

Gündemin 5. Maddesi 91 Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİ2 MHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:04

Gündemin S. Maddesi 92 Halil KARATAS Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:35

Gündemin 5. Maddesi 93 VUSUF KUMSUL CHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:07
Gündemin 5. Maddesi 94 Emin c a ğ la r MHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:04

Gündemin 5. Maddesi 95 Haşan Nusret BAYSAL MHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:06

Gündemin S. Maddesi 97 İrfan YILMAZ MHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:03
Gündemin 5. Maddesi 98 Ertürk YAZAR MHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:05

Gündemin 5. Maddesi 99 Hüseyin ÖZBEK Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:04
Gündemin 5. Maddesi 100 Ahmet CAN MHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:07
Gündemin 5. Maddesi 101 Nurdan Aslı Sayar ULUKAPI MHP A. KABUL 14.06.2016 14:28:06

Gündemin 5. Maddeci 104 Süleyman TOPCÛ Ak Parti A. KABUL 14.06.2016 14:28:05

M esut KOCAGOZ  
B.Şchir Belediye Başkanı V.

[alil O ZTURK  
Divan Kâtibi
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