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MECLİS KARARI
TEKLİFTE BULUNAN MÜDÜRLÜK : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF YAZISININ TARİH VE NO.SU: 25.12.2020 – 5401
MECLİS HAVALE TARİH VE NO.SU : 05.01.2021 – 07
TEKLİF KONUSU: Bornova Kızılay Şubesi Başkanlığı'nın 16.12.2020 tarih 70777 sayılı
başvurusu ile, Bornova İlçesi, Erzene (Evka-3) Mahallesi 129/19 Sokak No: 19 ve No: 19/1
adresinde Belediyemize ait olan tek katlı binaların tahsisi talep edilmektedir. Söz konusu Erzene
(Evka-3) Mahallesi 129/19 Sokak No: 19 ve No: 19/1 adresindeki Belediyemize ait binaların
Bornova Kızılay Şubesi Başkanlığına adına tahsis edilmesi talebinin, 5393 sayılı Belediye
Kanunun 18.maddesi (e) bendi ve aynı kanunun 75. maddesi (d) bendi gereğince tahsis süresinin
belirlenerek tahsis kararı alınabilmesi Belediye Meclisine ait olduğundan, bu konuda karar
alınmak üzere yazımızın Meclis'e havalesini;
HUKUK KOMİSYONU KARARI
Teklif ekinde bulunan, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) bendi
kapsamında tarafların katkıları doğrultusunda, Bornova İlçesinde sosyal yardımlaşma ruhunu
yaygınlaştırmak afetlerde ve olağan dönemlerde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik
yardım sağlamak güvenli kan teminini gerçekleştirmek, acil durum ve afet yönetimine ilişkin
bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere sosyal yardım ve afet yönetimine ilişkin
proje ve hizmetler ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi konularında ortak geliştirilecek çalışmalar
kapsamında Ortak Hizmet İş Birliğinin Protokole bağlanması ve bu kapsamda Bornova
Belediyesine ait olan, Erzene Mahallesi 129/19 Sokak No: 19 ve No: 19/1 adresinde ki binaların
kullanılmasına 3 yıl süre ile izin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI
Teklif ekinde bulunan, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) bendi
kapsamında tarafların katkıları doğrultusunda, Bornova İlçesinde sosyal yardımlaşma ruhunu
yaygınlaştırmak afetlerde ve olağan dönemlerde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik
yardım sağlamak güvenli kan teminini gerçekleştirmek, acil durum ve afet yönetimine ilişkin
bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere sosyal yardım ve afet yönetimine ilişkin
proje ve hizmetler ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi konularında ortak geliştirilecek çalışmalar
kapsamında Ortak Hizmet İş Birliğinin Protokole bağlanması ve bu kapsamda Bornova
Belediyesine ait olan, Erzene Mahallesi 129/19 Sokak No: 19 ve No: 19/1 adresinde ki binaların
kullanılmasına 3 yıl süre ile izin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

BELEDİYE TAŞINMAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİSYONU KARARI
Teklif ekinde bulunan, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) bendi
kapsamında tarafların katkıları doğrultusunda, Bornova İlçesinde sosyal yardımlaşma ruhunu
yaygınlaştırmak afetlerde ve olağan dönemlerde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik
yardım sağlamak güvenli kan teminini gerçekleştirmek, acil durum ve afet yönetimine ilişkin
bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere sosyal yardım ve afet yönetimine ilişkin
proje ve hizmetler ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi konularında ortak geliştirilecek çalışmalar
kapsamında Ortak Hizmet İş Birliğinin Protokole bağlanması ve bu kapsamda Bornova
Belediyesine ait olan, Erzene Mahallesi 129/19 Sokak No: 19 ve No: 19/1 adresinde ki binaların
kullanılmasına 3 yıl süre ile izin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yukarıda metni yazılı Hukuk – Plan ve Bütçe – Belediye Taşınmazlarının
Değerlendirilmesi Komisyonları kararı mecliste görüşülerek, 1(Bir)TL İzbedelle olmak şartıyla
komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
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