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TEKLİFİN ÖZÜ     :
                               “Belediyemizin 2018 yılı programında yer alan çalışmalarımızın finansmanı için 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden şartlı bağış talep edilmesi ve bu yardımın kabulü ile ilgili yazışma 
ve protokoller yapılması konusunda Belediye Başkanı Sayın Fazlı KILIÇ’a yetki verilmesi”

     
İ LG İ                       : 
                              Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.05.2018 tarih ve R/2255450-6119 sayılı “Belediyemizin 
2018 yılı programında yer alan çalışmalarımızın finansmanı için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 
şartlı bağış talep edilmesi ve bu yardımın kabulü ile ilgili yazışma ve protokoller yapılması konusunda 
Belediye Başkanı Sayın Fazlı KILIÇ’a yetki verilmesi” ile ilgili teklifi.

TEKLİF                    :
                              Fen İşleri Müdürlüğü’nün “Belediyemizin 2018 yılı programında yer alan 
çalışmalarımızın finansmanı için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27.Maddesi ve 5393 
sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 3.192.708,93 
(Üçmilyonyüzdoksanikibinyediyüz- sekizlira, doksanüç kuruş)TL şartlı hibe talep edilmesi ve bu 
yardımın kabulü ile ilgili yazışma ve protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi 
için karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesi hususunu;
          Makamınız takdir ve olurlarınıza arz ederim.” ibareli teklifi.

                              Hukuk Komisyonunun 07.06.2018 tarih ve R.32 sayılı raporunda belirtilen komisyon 
görüşü; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.05.2018 tarih ve R/2255450-6119 sayılı “Belediyemizin 2018 yılı 
programında yer alan çalışmalarımızın finansmanı için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden şartlı bağış 
talep edilmesi ve bu yardımın kabulü ile ilgili yazışma ve protokoller yapılması konusunda Belediye 
Başkanı Sayın Fazlı KILIÇ’a yetki verilmesi.” ile ilgili teklifi incelenerek Belediye Kanunu ve ilgili 
mevzuata göre komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
 
          Belediye Meclisine havalesi arz olunur.” ibareli Hukuk Komisyon görüşü.

K A R A R                      : 
                              Teklif, Kağıthane Belediye Meclisinin 6.Seçim Dönemi 2018 Yılı Haziran ayı 
toplantılarının 04.06.2018 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek, Hukuk Komisyonuna sevk edildi. Hukuk 
Komisyonunun “ Belediyemizin 2018 yılı programında yer alan çalışmalarımızın finansmanı için 

*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (EwlJmp) kodu yazınız.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden şartlı bağış talep edilmesi ve bu yardımın kabulü ile ilgili yazışma 
ve protokoller yapılması konusunda Belediye Başkanı Sayın Fazlı KILIÇ’a yetki verilmesi” ile ilgili 
07.06.2018/R-32 tarih sayılı raporu, Kağıthane Belediye Meclisinin 08 Haziran 2018 tarihli Haziran 
ayı 3. birleşiminde görüşülüp, yapılan işaretle oylama neticesinde  OYBİRLİĞİ ile  KABUL edildi.

Fazlı KILIÇ
Meclis Başkanı

Gamze ŞENOL
Divan Katibi

Serkan CANTÜRK
Divan Katibi

*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (EwlJmp) kodu yazınız.


