T.C.
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar Tarihi
06.04.2018

MECLİS KARARI

Karar No
2018/21

KONU
: 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi gereğince Belediyemiz tarafından
İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik verilen tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulması.
İNCELEME
: Belediye Meclisimizin, 02.04.2018 günlü birinci Birleşiminde Hukuk Komisyonu,
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonuna havale edilen Sağlık İşleri
Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve 188 sayılı teklifi ve eki;
5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine istinaden Beşiktaş İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik
ücretsiz olarak vermiş olduğumuz tüm sağlık hizmetlerinin, bundan sonra da ücretsiz olarak verilmesini teminen
yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim, şeklinde hazırlanan teklifi ortak Komisyonumuzca yapılan
toplantıda incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde Belediyelerin imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt
yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve
sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları …; sosyal hizmet ve yardım,
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapacağı veya yaptıracağı
hüküm altına alınmaktadır. Yine aynı maddenin (b) bendinde “Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı
ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını
sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak
yeniden inşa edebilir.” denilmektedir. Yapılan inceleme neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre ilçemiz sınırlarında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik
sunulan ve Belediyemiz asli görev ve sorumlulukları arasında bulunan sağlık hizmetlerinin ücretsiz şekilde
sunulması uygulamasının devamı ortak Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin Onayına arz olunur.
KARAR
: Belediye Meclisimizin 06.04.2018 tarihli Nisan dönemi toplantısının ikinci
birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre
ilçemiz sınırlarında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sunulan ve Belediyemiz asli görev ve sorumlulukları
arasında bulunan sağlık hizmetlerinin ücretsiz şekilde sunulması uygulamasının devamına ilişkin komisyon
raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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