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BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

 

 İlgi: Türk Telekom İl Müdürlüğünün 10/02/2016 tarih ve 35103 sayılı yazısı. 

 

 Antakya’nın Ovakent Mahallesinde bulunan Türk Telekom İl Müdürlüğüne ait santral 

binasının bulunduğu Ovakent Mahallesi 151 Ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller üzerinde okul inşaatı 

yapılacağından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce boşaltılması talep edilmesi dolayısıyla, bu bölgede 

santral binası için 10 yıllığına bedelsiz yer tahsisi ilgi yazı ile talep edilmektedir.  

 Müdürlüğümüz ve Türk Telekom İl Müdürlüğü yetkilileri ile mahallinde yapılan keşifte, 

kaldırılması talep edilen mevcut santral binasına en yakın ve müsait yerin Ovakent Mahallesi 126 

Ada 1 parsel üzerindeki eski Belediye Hizmet binası bahçe kısmında bulunan ve daha önceleri depo 

ve atölye olarak kullanılan 62,89 m2. yüzölçümündeki ekli krokide B harfi ile gösterilen alan tespit 

edilmiştir.    

 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre; “Taşınmaz mal alımına, satımına, 

takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde 

ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz 

yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Belediye 

Meclisinin görev ve yetkileri arasındadır.  

İlgi yazı ile talep edilen telefon ve internet hizmetinin sağlandığı santral binası olarak 

kullanılmak üzere; Ovakent Mahallesi 126 Ada 1 parsel üzerinde bulunan eski Belediye hizmet 

binasının bahçesi içerisindeki ekli krokide B harfi ile gösterilen 62,89 m2.lik alanın tahsisi 

hususunda 5393 sayılı kanunun 18/e maddesine istinaden Meclis kararı alınması ile ilgili teklifin 

okunmasına müteakip;   

 

Gündem maddesi üzerinde Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, telefon ve internet 

hizmetinin sağlandığı santral binası olarak kullanılmak üzere; Ovakent Mahallesi 126 Ada 1 parsel 

üzerinde bulunan eski Belediye hizmet binasının bahçesi içerisindeki ekli krokide B harfi ile 

gösterilen 62,89 m2.lik alanın 10 yıl üzerinden bedel karşılığında tahsis edilmesi hususunda, 5393 

sayılı kanunun 18/e ve 34/g maddelerine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine 

mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
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