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Karar Tarihi : 08 ŞUBAT 2019 Meclis Karar No : 18

TEKLİFİN ÖZÜ     :
                               “Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan spor kulübü sporcularına hizmet damgalı 
(Gri) Pasaport çıkartılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.”

     
İ LG İ                       : 
                          Spor İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2019 tarih ve R/2324840-1385 sayılı “Belediyemiz 
sınırları içerisinde bulunan spor kulübü sporcularına hizmet damgalı (Gri) Pasaport çıkartılabilmesi 
için Belediye Başkanına yetki verilmesi.” ile ilgili teklifi.

TEKLİF                    :
                               Spor İşleri Müdürlüğü’nün “Belediyemiz sınırları içerisinde, Merkez mah. Lise sok. 
no:8 Kağıthane adresinde faaliyet gösteren Bahri Tanrıkulu Spor Kulübü 28.02.2019-03.03.2019 
tarihleri arasında Yunanistan/Selanik’te yapılacak olan 7. Avrupa Kulüpler Şampiyonasına katılacaktır. 
Bahsi geçen spor kulübünün sporcularına hizmet damgalı (Gri) pasaport çıkartılabilmesi için ilgili 
makamlar nezdinde gerekli yasal işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi 
hususunda;
Yazımızın makamınızca da uygun görülmesi halinde görüşülerek karar alınmak üzere belediye 
meclisine havale edilmesini takdir ve olurlarınıza arz ederim.” İbareli teklifi.

                                Hukuk Komisyonunun 07.02.2019 tarih ve R.06 sayılı raporunda belirtilen komisyon 
görüşü; “Spor İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2019 tarih ve R/2324840-1385 sayılı “Belediyemiz sınırları 
içerisinde bulunan spor kulübü sporcularına hizmet damgalı (Gri) Pasaport çıkartılabilmesi için 
Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili teklifi incelenerek Belediye Kanunu ve ilgili mevzuata 
göre komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

                         Meclisin onayına arz olunur.” İbareli Hukuk Komisyon görüşü.

*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (0Mrx3J) kodu yazınız.



K A R A R              : 
                              Teklif, Kağıthane Belediye Meclisinin 6.Seçim Dönemi 2019 Yılı Şubat ayı                        
toplantılarının 04.02.2019 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek, Hukuk komisyonuna sevk edildi. Hukuk 
Komisyonunun “Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan spor kulübü sporcularına hizmet damgalı 
(Gri) Pasaport çıkartılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili 07.02.2019/R-06 tarih 
sayılı raporu, Kağıthane Belediye Meclisinin 08 Şubat 2019 tarihli Şubat ayı 3. birleşiminde görüşülüp, 
yapılan işaretle oylama neticesinde OYBİRLİĞİ  ile KABUL edildi.
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*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (0Mrx3J) kodu yazınız.


