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ÖZÜ                                      ÇOK AMAÇLI SALONUN ŞARTLI BAĞIŞ OLARAK VERİLMESİ. 

 

 

 

 
       Antakya’nın Küçükdalyan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan 4284 ada 7 

numaralı parsel (Eski 3050 parsel) imar planında TAKS/KAKS: 0.40/1.20 emsalinde ayrık 3 Kat 

yapı nizamında ve Belediye Hizmet Alanına rastlamaktadır. 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve yetkileri Başlıklı 18. Maddesinin (g) 

bendinde şartlı bağışları kabul etmek belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 

       Mehmet KILIÇLAR 31/05/2018 tarihli dilekçesi ile Antakya’nın Küçükdalyan Mahallesinde 
bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 4284 ada 7 no’lu parsel (eski 3050 parsel) üzerinde, taziye, 

eğitim, konferans, kültür, sanat ve spor aktiviteleri ve benzeri konularda kullanılmak üzere bir bina 
yaptırmak ve “Mehmet KILIÇLAR ÇOK AMAÇLI SALONU” adının verilerek ve bu hususun 

tapuya şerh edilmesi şartı ile söz konusu binayı belediyemize şartlı bağışlamak istemektedir. 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve yetkileri Başlıklı 18. Maddesinin (g) 

bendine istinaden, mülkiyeti belediyemize ait olan 4284 ada 7 numaralı parsel üzerine Mehmet 

KILIÇLAR tarafından; taziye, eğitim, konferans, kültür, sanat ve spor aktiviteleri ve benzeri 
konularda kullanılmak üzere yapılacak binanın, tapuda şerh edilmek suretiyle adının verilerek 

belediyemize şartlı bağışının kabulü ve bu konuda Belediye Başkanı Sayın İsmail KİMYECİ’ye her 

türlü protokol, sözleşme ve işlem yapma yetkisinin verilmesi hususunda Meclis Kararı alınması ile 

ilgili; 

 

         Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; 

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve yetkileri Başlıklı 18. Maddesinin (g) 

bendine istinaden, mülkiyeti belediyemize ait olan 4284 ada 7 numaralı parsel üzerine Mehmet 

KILIÇLAR tarafından; taziye, eğitim, konferans, kültür, sanat ve spor aktiviteleri ve benzeri 
konularda kullanılmak üzere yapılacak binanın, tapuda şerh edilmek suretiyle adının verilerek 

belediyemize şartlı bağışının kabulüne ve bu konuda Belediye Başkanı Sayın İsmail KİMYECİ’ye 

her türlü protokol, sözleşme ve işlem yapma yetkisinin verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar 

verildi. 
 
 

  

  

 

 

İsmail KİMYECİ Mehmet Zafer TÜRKOĞLU                Ömer GÜRBÜZ 

 Meclis Başkanı                 Kâtip                        Kâtip 

 

 

 



   


