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KONU
: Belediyemiz tasarrufunda olan Dikilitaş Mahallesi, Ömür Sokak No: 6 adresindeki
binanın sağlık tesisi olarak hizmet vermesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine istinaden
Belediyemiz ile İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü arasında Ortak Hizmet Projesi yapılması.
İNCELEME
: Belediye Meclisimizin, 04.06.2018 günlü birinci Birleşiminde Hukuk Komisyonu
ile Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonuna havale edilen Sağlık İşleri Müdürlüğünün 31.05.2018
tarih ve 308 sayılı teklifi ve eki;
Belediye Başkanlığımızca kiralanan ve vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunmak üzere Tıp Merkezi olarak
projelendirilen yerle ilgili ruhsat izin talebimiz Sağlık Bakanlığınca planlama dahilinde olmadığı gerekçesi ile
reddedilmiştir.
Başkanlığımız tasarrufunda olan Dikilitaş Mahallesi, 55 pafta, 1455 ada, 11 parsel üzerinde, Ömür Sokak No:6
adresindeki bina, 09.08.2007 tarih ve 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planında
“Özel Sağlık Tesisi Alanı’nda” kalmaktadır.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75/a 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.” hükmü yer almaktadır.
Bu bağlamda; kamu yararı gözetilerek Belediye Başkanlığımızca kiralanan, Başkanlığımız tasarrufunda olan
Dikilitaş Mahallesi, Ömür Sokak No:6 (55 pafta, 1455 ada, 11 parsel) adresindeki binanın, sağlık tesisi olarak
hizmet vermesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan tüm araç gereçleri ve demirbaşları temin
edilmek, tefrişini sağlamak ve personelini karşılayarak işler hale getirmek koşuluyla, kirası Belediyemizce
karşılanarak kira süresi (01.03.2026) sonuna kadar kullanımının verilmesi ve faaliyete geçirilecek tesise, Beşiktaş
Belediyesi logosunun bulunduğu tabela ve “Bu bina, Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından, Ortak Hizmet
Projesi Kapsamında hizmete sunulmuştur” tabelasının bulunduğu ve diğer şartları ekli protokolde belirtilen
doğrultuda; Belediye Başkanlığımız ile İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü arasında “Ortak Hizmet Projesi”
yapılması hususunda karar alınması için yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim,
şeklinde hazırlanan teklifi ve ekleri Komisyonumuzca yapılan toplantıda incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ :
Yapılan inceleme neticesinde; Başkanlığımız tasarrufunda olan Dikilitaş
Mahallesi, Ömür Sokak No:6 (55 pafta, 1455 ada, 11 parsel) adresindeki binanın, sağlık tesisi olarak hizmet
vermesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan tüm araç gereçleri ve demirbaşları temin edilmek,
tefrişini sağlamak ve personelini karşılayarak işler hale getirmek koşuluyla, kirası Belediyemizce karşılanarak
kira süresi (01.03.2026) sonuna kadar kullanımının verilmesi ve faaliyete geçirilecek tesise, Beşiktaş Belediyesi
logosunun bulunduğu tabela ve “Bu bina, Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından, Ortak Hizmet Projesi
Kapsamında hizmete sunulmuştur” tabelasının bulunduğu ve diğer şartları ekli protokolde belirtilen şekliyle 5393
sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine istinaden Belediyemiz ile İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
arasında Ortak Hizmet Projesi yapılması ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.
KARAR
: Beşiktaş Belediye Meclisinin 06 Temmuz 2018 tarihli Temmuz dönemi
toplantısının ikinci birleşiminde; Belediyemiz tasarrufunda olan Dikilitaş Mahallesi, Ömür Sokak No: 6
adresindeki binanın sağlık tesisi olarak hizmet vermesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci
maddesine istinaden Belediyemiz ile İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü arasında Ortak Hizmet Projesi
yapılmasına ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne, meclis üyeleri M. Affan KEÇECİ ile Ediz FEYİZ’in
Red oyuna istinaden OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
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