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ÖZÜ                                TAHTAKÖPRÜ 128 ADA 13 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 2 VE 3 

                                            NUMARALI İŞYERLERİNİN SAĞLIK TESİSİ OLARAK KULLANILMASI  

                                           İÇİN HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TAHSİS EDİLMESİNİN  

                                           GÖRÜŞÜLMESİ. 

 

 

            Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün 30.07.2019 tarihli ve 98382964 sayılı yazısı ile Hatay İli, Antakya 

İlçesi, Tahtaköprü Mahallesinde sağlık tesisi olarak kullanılabilecek kamuya ait hizmet binası 

bulunmadığı, Tahtaköprü ve Uzunalıç mahalle sakinlerinin sağlık hizmeti almak üzere dolmuş güzergahı 

üzerinde olmayan 5 km uzaklıktaki Serinyol Mahallesine kendi imkanları ile gitmek zorunda 

kaldıklarından dolayı mülkiyeti Belediyemize ait olan Hatay İli Antakya İlçesi Tahtaköprü Mahallesi 128 

ada 13 numaralı parsel üzerinde bulunan zemin ve 1 normal kattan oluşan binanın sağlık tesisi ve lojman 

olarak kullanmak üzere tahsisi talep edilmektedir.    

          5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görevleri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendinde 

“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.” İle yine aynı kanunun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. Maddesinin (d) bendinde 

“Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak 

mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek 

üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis 

amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre 

yeniden tahsis mümkündür.” denilmektedir. 

        Uygun görüldüğü takdirde; Hatay İli Antakya İlçesi Tahtaköprü Mahallesinde bulunan, imar 

planında kısmen konut alanına, kısmen ticaret alanına, kısmen park alanına ve kısmen imar yoluna 

rastlayan, 1.074,35 m2 yüzölçümlü 128 ada 13 numaralı parselinzemin katında bulunan 2 ve 3 numaralı 

işyerlerinin sağlık tesisi olarak kullanılması için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) 

bendi ve yine aynı kanunun 75. Maddesinin (d) bendi hükümlerine istinaden 25 (yirmibeş) yıl süreli ve 

bedelsiz olarak, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsisi hususunda Meclis Kararı alınması ile ilgili; 
 

        Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; Hatay İli Antakya İlçesi Tahtaköprü Mahallesinde bulunan, 

imar planında kısmen konut alanına, kısmen ticaret alanına, kısmen park alanına ve kısmen imar yoluna 

rastlayan, 1.074,35 m2 yüzölçümlü 128 ada 13 numaralı parselinzemin katında bulunan 2 ve 3 numaralı 

işyerlerinin sağlık tesisi olarak kullanılması için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi 

ve yine aynı kanunun 75. Maddesinin (d) bendi hükümlerine istinaden 25 (yirmibeş) yıl süreli ve bedelsiz 

olarak, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsisine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.  
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