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KONU
: Afet ve acil durum risklerinin en aza indirilmesi, kentin afete müdahaleye hazır hale
getirilmesi ve süreçlerin etkin bir şekilde devamlılığının sağlanması kapsamında Toplumsal Afet Derneği ve
Beşiktaş Arama Kurtarma Derneği ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75 inci maddesine istinaden ortak işbirliği
protokolü imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin 02.03.2020 günlü birinci Birleşiminde Hukuk Komisyonu ile
Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün 26.02.2020 tarih ve E.258 sayılı teklifi
ve eki;
İlgi: 12.02.2020 tarih ve 14070 sayılı Toplumsal Afet Derneğine ait dilekçe, 13.02.2020 tarih ve 14481 sayılı
Beşiktaş Arama ve Kurtarma Derneğine ait dilekçe. İlgi a ve b sayılı dilekçelerde, Toplumsal Afet Derneği ile
Beşiktaş Arama ile Kurtarma Derneği; Belediyemizin afetler konusunda çalışmalarına yönelik destek vermek, afet
öncesi ve sonrası riskleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla bir protokol kapsamında ücretsiz eğitim desteği
sağlamak istediklerini belirtmektedir. Bilindiği gibi başta deprem olmak üzere ülkemiz pek çok doğal afet riski
altındadır. Bu nedenle Beşiktaş Belediye Başkanlığımızın Stratejik Planı doğrultusunda "Afet ve Acil Durum
Risklerinin En Aza İndirilmesi, Kentin Afete Müdahaleye Hazır Hale Getirilmesi ve Süreçlerin Etkin Bir Şekilde
Devamlılığının Sağlanması" hedeflenmiş olup bu kapsamda eğitimler planlanması öngörülmüştür. 5393 Sayılı
Belediye Kanununun “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. b) Mahallî
idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları
karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. 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.(1)”…denilmektedir. İlgi dilekçelerde
adı geçen derneklerin talepleri doğrultusunda ve Belediyemizin afet konusundaki hedefleri ve hassasiyeti de
değerlendirilerek Makamınızca da uygun görülmesi halinde; Toplumsal Afet Derneği ve Beşiktaş Arama ve
Kurtarma Derneği ile ekte örneği verilen protokollerin yapılabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havale
edilmesini olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Yapılan inceleme neticesinde; afet ve acil durum risklerinin en aza indirilmesi,
ilçemizin afete yönelik müdahaleye hazır hale getirilmesi ve süreçlerin etkin bir şekilde devamlılığının sağlanması
amacıyla Toplumsal Afet Derneği ve Beşiktaş Arama Kurtarma Derneği ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75 inci
maddesine istinaden ortak işbirliği protokolü imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi ortak
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.
KARAR
: Belediye Meclisimizin Mart dönemi toplantısının 06.03.2020 tarihli ikinci
birleşiminde; afet ve acil durum risklerinin en aza indirilmesi, ilçemizin afete yönelik müdahaleye hazır hale
getirilmesi ve süreçlerin etkin bir şekilde devamlılığının sağlanması amacıyla Toplumsal Afet Derneği ve Beşiktaş
Arama Kurtarma Derneği ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75 inci maddesine istinaden ortak işbirliği protokolü
imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne meclise
katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
Yıldız KAYA
Divan Kâtibi

Turan YEL
Divan Kâtibi

Hasan BOZKURTER
Meclis Birinci Başkan Vekili

1/1

