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KONU
: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentlerine istinaden belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan hizmetlerle ilgili olarak kar amacı
gütmeyen kurumlar ile kamu kurum ve kuruluşlara ayni yardım yapılması.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin 07.09.2020 günlü birinci Birleşiminde Hukuk Komisyonu
ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03.09.2020 tarih ve E.1303
sayılı teklifi ve eki;
5393 sayılı Belediye Kanununun ''Diğer kuruluşlarla ilişkiler'' başlıklı 75.maddesinde;
''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.
5393 sayılı Belediye Kanununun ''Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; '' başlıklı 14.maddesinde;
a) İmar, 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
yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı
kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından,
orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı
ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (…) (Ek cümleler:
12/11/2012- 6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b) (…)(2) 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. (Değişik ikinci cümle:
12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler,
yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik
yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir...'' hükmü kamu
kurum ve kuruluşlar (Valilik ,Kaymakamlık ve bunlara bağlı İl ve İlçe Spor Müdürlükleri ve muhtarlıklar
tarafından belediyemizden istenen istek ve talepler doğrultusunda bakım, onarım, temizlik, kırtasiye ve ayni
ihtiyaçların karşılanması ve söz konusu ayni yardımların gerçekleştirilebilmesi için harcama yapılması hususunda
karar alınması üzere yazımızın belediye meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
: Yapılan inceleme neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine istinaden belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanında
kalan hizmetlerle ilgili olarak kar amacı gütmeyen kurumlar ile kamu kurum ve kuruluşlara ayni yardım
yapılması ortak Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.
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: Beşiktaş Belediye Meclisinin 11 Eylül 2020 tarihli Eylül dönemi toplantısının
ikinci birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine
istinaden belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan hizmetlerle ilgili olarak kar amacı gütmeyen
kurumlar ile kamu kurum ve kuruluşlara ayni yardım yapılmasına ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne
meclise katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
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