
ACIKLAMA:

02.0g2O?O torihli Belediye Me9lis 
'oplontısındo 

komisyonuhuzo verilen ek süre

içerisinde,ilçemiz,Hocıfeyzulloh mohollesİ 807 odo 9 no'lu porselde yopılmok istenen y'lon

değişikliği tolebinin;mol sohibinin belediyeye 01.07.?o2o torih ve t5698 soyılı dilekçe ile

bo5vurorok tolebini geri çekmesi nedeniyle meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile

XOMiSYON XARARİ

2.1

ILI AyDİN

İLçE5İ KU DAsI

PİN.UİP 13t82,14l

MAHALLE Hocıf zulloh

MEVKİİ
PAFTA 16J I
ADA ao7

PAR5EL 9

KoNU
E,t^sAL VE yÜKsEKLiK
ARTIRİi^I TALEgİ

Tqcettin ÖZDEN

Ali 6ENç

Komisyon

korqr Verilmiştir.
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2.2

İLI AyDIN

İLçE5İ KU DAsI

BELDE

KOYlMAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARsEL

KoNU
KENT EsTEl-İK KuRULU
KARARLARININ w6ULAN^^AsI

AcIKLAMAI

02.03.2O2O iorihli gelediye i\eclis toplonlısındo ko,nisyonumuzo verilen ek süre içe,isinde;

Kent Estetik Kurulu Kororlorının uygulonmosı ile il9ili konu koınisyonuınuzdo görijşüldij,

^i, 
aı|hhı,riv2ı ırınh.tlle<i Adnah rylenderes Bulvorı Je devonındoYopılon değerlendirme de,İlçemiz Cumhuriyet mohollesi,Adnon'v\end,

ikiççmelik mohollesi Aydın Bulvorındo sokok soğlıkloştırmo çolışınolorı kopsomındo,Kent Esietik

Kurulunun l9l11/2019 torihIi ,toPlontls|ndo,bu güzergoh üzerinde bulurnn binolorln dlş ceph€lerinde

oçlk posİel tonlordo(vizon,kuınbeji,krem ve kirlibeyoz vb)renkler kullonllınosl yönündeki iovsiye

kororının uygulonmosının uygun olduğuno komisyonumuzco oybirliği ile koror verilmiştir,

Eınre F çts T ln

Ali 6ENç

Komisyon

KoMisYoN KARARl



l(oMisYoN KARARl

2.3

İLİ AyDIN

İLçEsİ KUŞADAsI
PİN.UİP

MAHALLE TÜRKMEN

^^EVKİiPAFTA 16J I
ADA 1943

PARsEL 1

KoNU

P^RK ALANINDA SOSYAL VE
KÜLTÜREL TESİ5 ALANI
AYRILMASI

ACIKLA

O?.O3.2O2O |orihli Belediye Meclis toplontısındo komisyorlumuzo verilen Ek süre

içerisinde Aılülkiyeti belediyemize oiİ ilçemiz,Türkmen mohollesi 1943 odo 1 no,|u porselde

yopllmok istenen plon değişikliği İolebi komisyonumuzdo görüşüldü.plon değişikliği ile i|gili

olorok kurum 9örüşlerinin İomomlondığı ve 1/5oQo ölçekli plon değişikliği dosyosı hozırlonorok

onoy için Aydın Biiyükşehir Belediye Boşkonlığırıo 10.04-2O?O torih ve E.724?/7980 soyılı yozı

ile gönderildiği tespit edilmişıir.t/5o0o Ölçekli Nozım İmor plon değişikliğinin Büyükşehir

Belediye Meclisi torofındon onoylonmasıno müteokip,söz konusu porselde 1/1000 ölçekli

uygulomo imor plonlorının hozırlonarok yeniden meclis gündemine olınmosıno komisyono koiIlon

iiyelerin oybirliği ile karor verilııiştir.
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KuşADAsl BEtEDiYEsi
Rapor Tarihi
o2l07l2o2o

TARiFE KOMİSYON RAPORU

irııcgırrvıe: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.0Z.2O20 tarih ve E-1520 sayılı taleplerinde,
İlçemiz Camikebir Mahallesi,İsmet İnönü Bulvarı No:42/7 adresinde faaliyet gösteren Park

otomotiv Taşımacılık Tur.Tic.Ltd.Şti 'nin işletmekte olduğu otoparkln 2020 yllı fiyat tarifesinin

belirlenmesi talep edilmiştir.

KoMlsYoN e ÖnÜŞÜ: Komisyonumuza sevk edilen , Mali Hizmetler Müdür|üğünün 27.02.2020

tarih ve E-1520 sayılı talebi ince|enmiş olup, İlçemiz Camikebir Mahallesi,İsmet İnönü Bulvarı

No:42/7 adresinde faaliyet gösteren Park otomotiv Taşımacılık Tur.Tic.Ltd.Şti 'nin işletmekte

olduğu otoparkın 2020 yılı fiyat tarifesinin aşağıda listelendiği şekilde uygulanması

komisyonumuzca uygun görülmüştür,

Binek Otolarda (Kapah Otopark):

Aylık Abonman :300,00 TL

1 Saate Kadar :8,00 TL

2 saatte :10,00 TL

3 saatte :12,00 TL

4 saatte :15,00 TL

8 saatte :20,00 TL

14 saatte :25,00 TL

18 saatte :30,00 TL

24 Saatte :35,00 TL

i

T.c

KoNu: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından,İlçemiz Camikebir Mahallesi,İsmet İnönü Bulvarı
No:42l7 adresinde faaliyet gösteren Park otomotiv Taşımacılık Tur.Tic.Ltd.Şti 'nin işletmekte
olduğu otoparkın 2020 yılı fiyat tarifesinin belirlenmesi istenmektedir.



K

T.c
DAsl BELEDiYEsi

TARİFE KOM YON RAPORU

Rapor Tarihi
o2lo7l2o2o

Minibüslerde (Kapalı Otopark) :

Aylık Abonman :300,00 TL

1saate Kadar :9,00 TL

2 saatte :12,00 TL

3 saatte :15,00 TL

4 saatte :20,00 TL

8 saatte :25,00 TL

14 Saatte :30,00 TL

18 Saatte :35,00 TL

24 saatte :40,00 TL

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.

H ATLl özgün Azmi K o AKGÜ

İ2. T.c.
ı<lrsADAsı
uFt r -.Vr.I



KoMisYoN KARARl

İLİ AyDIN

İLÇEsI KUşADAsI

BELDE

KÖy/MAHALL9 TÜRKMEN

MEVKİI

ADA 155

PARsEL |7-t9
pork İsmi venilmesi

Emre A İK Tocettin ÖzDEN

rwf

AlicENç

Komisyon konı

2.5

PAFTA
l
l

KoNU

ACIKLAMA:

o?.o3.2o?o torihli Belediye Meclis toplonfısındo komisyonumuzo hovole edilen ; Türkmen

mohollesi 155 oda |7 ve L9 no'lu porsellerde bulunan porko,Alev ATAK Porkı isminin verilmesi ile il9ili

konu komisyonumuzdo görüşüldü.

I yopılon değerlendirme de,konunun incelenebilmesi iÇin meclisimizden ek süre tolep edilmeSine

oybirliği ile koror verilmiştir.



T.c.
ı(usADAsı
aErEoiYE5i

PLAN VE BÜTÇE KOMiSYON RAPORU

3.t
napor r]rihi
o2l07l2b2o

T.c
KUşADAsı erı-roiyrsi

KONU: Seyyar Ücret Tarifesi ile ilgili kararda indirime gidilmesi

iıvcEıırvır: Belediye Meclisimizin o2/o7 /2020 günü Plan Ve Bütçe Komisyonuna arada
görüşülmek üzere havale edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 3O|O3/7O2O tarih ve 2311

sayılı yazısına istinaden 07lO4l2O2O tarih ve 89713695-301.05/I27 sayılı meclis kararında

indirime gidilmesi hakkındaki teklif;

O7 /O4|2O2O tarih ve 127 sayılı meclis kararı ile yer alan Sevgi sokak, dutlu park, kutes yanı, ege
port da seyyar satıcılarla ilgili ikinci bir tarife belirlenmiş ancak pandemi sebebiyle seyyar

satıcılar faaliyetlerini sü rd ü remediklerinden dolayı mağduriyet yaşama ktad ırla r. 8u nedenle

alınan kararda %25'lik bn indirime gidilmesi gerektiğ| d üşün ülmektedir.

KoMisYoN e ÖnÜşÜ: 5393 sayılı kanunun 62.maddesine göre'Meclis bütçe tasarısını yılbaşından

önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artı.ıcı
ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.'

denilmektedir. Buna göre, meclis kararlyla artışa gidilmiş olması ile bütçe gelirlerinden bir artış

sağlanması söz konusu olduğundan, yapılacak indirimin bütçe denkliğini bozmayacağı

dolayısıyla Seyyar Ücret Tarifesinde %25lik bn indirime gidilmesi komisyonumuzca uygun

görülmektedir.

işbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur

Mehmet Efe BERBERoĞLU Melahat YAYLAC| Ali Rlza EFE
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T.c
KUşADAsl BELEDiYEsi

PLAN VE BÜTÇE KOMiSYON RAPORU

Rapor Tarihi
o2/o7l2o2o

KONU: : Kuşadası Belediyesinin 2019 Mali Yılı Kesin hesabının incelenmesi

Belediye Meclisinin 02/07 /?020 günü Plan ve Bütçe Komisyonuna ara verilerek görüşülmek üzere

havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün LtlO6/202O larihve 3677].812-30]..03-E.2897 sayılıyazısı
ve ekleri incelenerek;

cari Tra r,2.724.790,62 TL tutarlnda sermaye Giderleri, 1.561.593,83 TL tutarlnda
olmak üzere toplam 15.611.782.09 TL tutar|ndaki ödeneğin imha edildiği,

r,

Yedek ene

I

l

. 7.c-
ı<usAE Ası
BELEDlYEsl

iıucııırvıe:

1- Bütçe Gideriolarak;
a) 2019MaliYılı Bütçesi ile 42.935.489,00 TL Personel Giderleri, 7.650.009,00 TL, Sosyal Güvenlik

Kurumu Devlet Primi Giderleri, 78.733.500,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 3.500.000,00

TL Faiz Giderleri, 3.850.ooo,oo TL ca;i Transferler, 11.956.002,00 TL Sermaye (Yatırım)

Giderleri, 9.645.0o0,0o TL Yedek,Ödenekler olmak üzere toplam 158.0o0.o0o,oo TL ödenek

Verildiği,

b) 2019 Mali Yılı İçinde 28.784.000,00 TL Ek ve Olağanüstü Verilen Ödenek Olduğu,

c} 2019 Mali Yılı İçinde Yedek Ödenek harcama kaleminden 8.083.406,17 TL tutarında ödeneğin,

ödeneği yetişmeyen bütçenin diğer tertiplerine encümen kararı ile aktarıldığı,

d) Eklenen Bütçe Ödeneklerinden sonra; 47.388.5z5,4z TL Personel Giderleri,8.783.024,13 TL,

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, I04.06L.I0I,42 TL Mal ve Hizmet Alım

Giderleri, 5.978.483,14 TL Faiz Giderleri, 2.913.000,00 TL cari Transferler, 16.098.272,06 rL
Sermaye (Yatırım) Giderleri, 1.561.593,83 TL Yedek Ödenekler olmak üzere toplam

186.784.000,00 TL net ödenek oluştuğu,

2- 2oL9 Mali Yılı içerisinde tertipleri gider kesin hesabı cetvellerinde gösterilen 44.618.444,19 TL

Personel Giderleri, 7.756.449,44 TL Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri,

97.009.057,57 TL Mal Ve Hizmet Allm Giderleri, 5.898.62I,07 TL Faiz giderleri, 2.5I6.t64,20
TL cari Transferler, |3.373.48L,44 TL sermaye (Yatırım) Giderleri olmak üzere toplam

|7|.I72.2L7,9I TL tutarlnda bütçe gideri gerçekleştiği,

3- Yılı içerisinde harcanmayıp arta kalan 2.770.08L,23 TL tutarında Personel Giderleri,

1.026.574,69 TL tutarlnda sosyal GüVenlik Kurumları Ödemeleri, 7.052.043,85 TL tutarlnda
Mal Ve Hizmet Allm Giderleri, 79.862,07 TL tutarında Faiz Giderleri, 396.835,80 Tt tutarındaki



T.c
KUşADAsl BELEDiYEsi

PIAN VE BUTÇE KOM|SYON RAPORU

Rapor Tarihi
o2lo7l2o2o

1- Bütçe Geliri olarak;

a) 2019 MaIi Yılı Bütçesi ile 88.682.000,00 TL Vergi Gelirleri, 46.350.000,00 TL Teşebbüs ve

Mülkiyet Gelirleri, 3.422.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar, 45.530.000,00 TL Diğer Gelirler,

2.800.000,00 TL sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 186.784.000,00 TL gelir tahmininde

bulunulduğu,
b) 2018 yılından 2019 yılina 54.094.683,90 TL tutarında tahakkuk artlğl devrettiği, 2019 mali yılı

içinde 137.995.846,74 TL tutarlnda gelir tahakkuku alındığı, böylece toplam olarak

192.090.530,64 TL tutarlnda tahakkuk elde edildiği,

c) 2019 Mali Ylll içinde 732.615.z59,7 6 T L tutarlnda tahsilat yaplldlğl,

d) Tahsil edildiği halde tahakkuktan tenzil ve terkinler nedeni ile 2019 Yllı tahsilatlndan toplam

2.52|.762,09 rL lgililerine red ve iadede bulunulduğu,

e) 2019 Ylll net gelirinan L3o.o93.497,67 rL tutarında gerçekleştiği,

f) Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Tutarlnln 59.475.270,88 TL olduğu görülmüştür.

KoMisYoN aÖnÜşÜ: 2019 Mali Ylll Gelir Ve Gider Kesin Hesabı yukarıda da belirtildiği gibi Mahalli

idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve Belediye Kanununun 64 üncü maddesine

göre hazırlandığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur

Mehmet sARlDEDEoĞ Efe BERBERoĞLu
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PLAN VE BUTÇE KOM|SYON RAPORU

T.c
KUşADAsı grLroiyrsi

Rapor Tarihi
02/07 l2o2o

KONU: Kuşadası-Söke devlet yolunun Peyzaj İhalesi

iıvctı-ırvır: Belediye Meclisimizin o2/o7 /2o2o günü Plan Ve Bütçe Komisyonuna arada
görüşülmek üzere havale edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 17 /0612020 tarih ve

I22986O4-02O-E 254 say|lı teklifi ;

Belediyemize bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 515-02 KK Nolu Kuşadası-Söke devlet
yolunun 2+500-3+000, 4+000-6+800, 9+000-14+000 km'leri arasındaki refüj ve kavşakların
ilgili peyzaj projesi esas alınmak üzere peyzaj uygulaması ile ağaçlandırma çalışmalarının
yapılması işinin ihalesine çıkılması plan lan maktad ır.

5018 saylll Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'nun 28.maddesinde 'Genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin, 4/r/2OO2 tarihii ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında,
yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden Veya süresinden kaynaklanan zorunlu h6llerde bu süre
gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onaylyla klsaltllabjlar.' denilmektedir.

Bununla birlikte 5393 saylll Belediye Kanunu'nun 67. Maddesinde'- Belediyede belediye meclisinin,

belediyeye bağ|ı kuruluşlarda yetkiliorganın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı

ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve

onarlm işleri; bilgisayar sistem Ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağllkla ilgili destek

hizmetleri; fuar, panayırve serga hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal

baklm Ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım Ve onarlml, trafik sinyalizasyon Ve aydlnlatma baklml,

sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal

tesislerin işletilmesi ile ilgili işİer, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayln 50nunu

geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.'hükmü bulunmaktadır.

KoMisYoN GöRüşü: Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine de dayanılarak ihalesine çıkılacak 515-

02 KK Nolu Kuşadası-Söke devlet yolunun 2+500-3+000, 4+000-6+800, 9+000-14+000 km'|eri

arasındaki refüj ve kavşaklarla ilgili peyzaj projesi işinin ihale tarihinden itibaren ylllara yaygın ihale

olarak çlkılması konusu komisyonumuzca uygun görülmektedir.

işbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.

Mehme Efe BERBERoĞLU Melahat YAYLAC| Ali Rlza EFE
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T.c Rapor Tarihi

02l07l2020

rınirg xoıvı iSYON RAPORU

7.c.
Ku5ADAsa
BELEDlYEsl

KoNU: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ,T.C. Kuşadası Belediyesi Arya Turistik Tesisleri

A.Ş.tarafından işletilmekte oLn H uzu revin in,2020 yılı oda fiyatlarının belir|enmesi

isten mektedir.

iNCELEME: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.06.2o2o tarih ve E_3o6o sayılı taleplerinde, T,C,

KuşadasıBelediyesiAryaTuristikTesisleriA.Ş.tarafındanişletilmekteolanHuzurevinin,2020
yılı oda fiyatlarının belirlenmesi talep edilmiştir,

KoMisYoNeönÜşü:02,o7.zo2otarihindeyapılanMeclistoplantısındaverilenarada
görüşülmeküzere,komisyonumuzasevkedilen,MaliHizmetlerMüdürlüğünün22'06.2020
tarih ve E-306O sayılı talebi incelenmiş olup, T,C, Kuşadası Belediyesi Arya Turistik Tesisleri

A.Ş.tarafındanişletilmekteolanHuzurevinin,2O2Oyılıodafiyatlarlnınyüzde15nispetinde
artırılarak,aşağıdaki şekilde uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür,

2019 Yılı Uvsulanan

Tek Kişi|ik Oda

Çift Kişilik Oda(Kişi Başı)

Tek Kişilik Eski Oda

Tek Kişilik Yeni Oda

Suit Oda

920,00 TL

860,00 TL

1.495,00 TL

1.725,00 TL

3.000,00 TL

cU

ye

Not:yeni kaylt olanlara Aydln sosyal Hizmetler Müdürlüğünün belirlediği taban ücret tarifesi uygulanır,

işbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur

ad11 /^^,ü*
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Ali

H
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üy"

KUşADAsl BELEoiYEsiı2

özgün

2o2o yılı komisvonca Öngörülen

1.060,00 TL

990,00 TL

1.720,00 TL

1.984,00 TL

3.450,00 TL
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T.c
KuşADAsı sıııoivesi

Rapor Tarihi
o2l07l2o20

rıRipe xorvıisyoN RApoRu

KoNU: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından,Güzelçamlı Mahallesinde bulunan Güzelçamlı

Gece pazarı için 2O2O yılı yer işgal ücretleri ve ödeme şeklinin belirlenmesi talep edilmektedir.

iNCELEME: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih ve E_3103 saylll taleplerinde,

Güzelçamlı Mahatlesinde bulunan Güzelçamlı Gece Pazarı için 2020 yılı yer işgal ücretleri ve

ödeme şeklinin,yüzde otuzunun (%3ol 20.o7.2o2O ,yüzde otuzbeşinin (%35) 20.08.2020 ve

kalan yüzde otuzbeşinin (%35I20.o9.2o2O tarihlerinde tahsili talep edilmektedir.

KoMisYoN cöRÜşÜ: o2.o7.2o2o tarihinde yapılan Meclis toplantısında verilen arada

görüşülmek üzere, komisyonumuza sevk edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.06.2020

tarih Ve E-3103 sayılı talebi incelenmiş olup,Güzelçamlı Mahallesinde bulunan Güzelçamlı

Gece Pazarı için 2020 yılı yer işgal ücretlerinin Mali Hizmetler Müdürlüğünün taIebi

doğrultusunda 2019 yllı uygulanan şeklinin aynı şekilde 2020 yılında da uygulanması ve ödeme

şeklinin,yüzde otuzunun(%3O) 20.07.2020 ,yüzde otuzbeşinin (%35) 20.08.2O2O ve kalan

yüzde otuzbeşinin (%35) 20.09.2020 tarihlerinde tahsili talep edilmektedir.

4Ha ö Azmi Ali GüL
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İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak mecIisimizin takdirine sunulmuştur.
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TAR|FE KoMisYoN RAPoRu

T.c.
ı<U5AE»Ası
İ1r l FDtYFsl

KoNu: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ,Pazarcı esnafınln satlşa sunmuş oldukları

ürünlerin fiyatlarının belirtmede kullandıkları fiyat etiketlerinin satlş fiyatlnln belirlenmesi

isten mektedir.

irıceı_ervır: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve E_3143 sayılı taleplerinde,

pazarcı esnafının satışa sunmuş oldukları ürünlerin fiyatlarını belirtmek için 1.sınıf Plastik

malzemeden yapılmış olan ürün fiyat etiketinin ücretinin ,adet başına 5,00 (beş)TL olarak ve

mat kuşe kağıt etiketinin ücretinin adet başına 1,0O(bir) TL olarak belirlenmesi talep edilmiŞtir.

KoMısYoN aönÜşÜ: o2.o7,2o2o tarihinde yapılan Meclis toplantlsında verilen arada

görüşülmek üzere, komisyonumuza sevk edilen, Mali Hİzmetler Müdürlüğünün 26.06.2020

tarih ve E_3143 sayılı talebi incelenmiş olup, pazarcı esnafının satışa sunmuş oldukları

ürünlerin fiyatlarını betirtmek için 1.slnıf plastik malzemeden yapılmış olan ürün fiyat

etiketinin ücretinin ,adet başına 5,0O (beş)TL olarak Ve mat kuşe kağlt etiketinin ücretinin adet

başına 1,00(bir) TL olarak belirlenmesi, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.
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Rapor Tarihi
o2l07l2o20

iNceırrvıe: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve E-3144 sayılı taleplerinde,

07.05.2019 tarih ve 6 nolu Kuşadası Belediyesi olağa n Meclis Topla ntıslnda ka rara bağlanan ve

2019 yılı içerisinde kullanılan,ilçemizde kurulan pazaryerlerinde uygulanan günlük işgaliye

bed ellerinin,covid_ 19 (koronavirüs) salgını sebebi ile oluşan mevcut ekonomik

olumsuzluklardan dolayı ,2020 yılında da aynı şekilde uygulanması ve cumhuriyet Mahallesi

Burç Sokak,Kubilay Bayramoğlu Sokak ve Mustafa Varank Sokak üzerinde kurulan "Yöresel ve

iyi tarım Ürünleri" sokağında uygulanacak günübirlik gösterilen satış yerlerinden yarım tezgah

yeri kullanım için 20,00 (yirmi)TL işgal ücreti alınması talep edilmiştir.

KoMisYoN cÖnÜşÜ: 02,o7.2o2o tarihinde yapılan Meclis toplantlslnda Verilen arada

görüşülmek üıere, komisyonumuza sevk edilen , Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.06.2020

tarih ve E-3144 sayılı taIebi incelenmiş olup,

_Davutlar kapalı pazar yeri,Güzelçamll semt pazar|,Ege semt pazarl ve ikiçeşmelik semt

pazarında mevcut pazarcl esnafının sebze ve meyve satlşl yapılan günlerde fazla mallarını

tezgahlnln yanında uygun tezgah yerlerinde satlş yapmaları için,günlük ve tezgah yeri başına

40,00 (kırk)TL işgal ücreti alInması,

_ Davutlar Kapalı Pazar Yeri,Güzelçamlı semt Pazarlnda mevcut pazarcl esnafının tekstil satıŞı

yaplIan günlerde fazla malIarını tezgahının yanında boş bulunan uygun tezgah yerlerinde satış

yapmaları için, günlük ve tezgah yeri başına 60,00 (altmış)TL işga| ücreti alınması,

_kapalı salı ve cuma pazarlarında glda satışı yapan,kapalı Çarşamba pazarında tekstil satlş|

yapan pazarcı esnafının fazla mallarını tezgahının yanında boş o|an uygun tezgah yerlerinde

satlş yapmaları ve günübirlik gelen üretici pazarcı esnaflarından pazaryeri görevlilerinin

göstereceği uygun yerde satış yapmaları koşulu ile,mevsimlik yetişen

incir,ya p rak, uzüm,çilek,şefta li,kiraz vb.ürünlerin günübirlik satlşlnl yapmak için kullanmış

oldukları tezgah yeri ücretinin 52 (elli iki} hafta üzerinden hesa planarak,bir hafta|ığa tekabül

eden tutarı günübirlik tarife olarak kullanılması,

_paza ryerlerim izde tezgah yeri bulunmayan ilçemiz sınırları içerisindeki üreticilerin mevsimlik

olarak yetiştirdikleri incir,ya p rak, üzü m,çilek,şeftali,kiraz vb.günübir|ik gelen üretici pazarcl

esnaflarından Pazar yeri görevlileri göstereceği uygun yerde satış yapmalarl koŞulu ile günlük

yarım tezgah yeri ku

içerisinde uygulanan

lIanımı için 25,00 (yi beş)TL işgal ücreti alınması, şeklindeki 2019 yılı

de aynı şekilde ku llanılmas|,Covid- 1o { Kor,,na

,

tarifeler , 2020 yılı i

rmi

\-!

KoNU: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından,ilçemizde kurulan Pazaryerlerinde uygulanacak

günlük işgaliye bedellerinin belirlenmesi istenmektedir.

ö



T.c

KuşADAsl BEtEDiYEsi
TAR|FE KoMisYoN RAPoRU

Rapor Tarihi
o2lo7l2o2o

trıJs)salgının ın yarattığı olumsuz ekonomik koşullar nedeni ile komisyonumuzca uygun

8örülmüştür.

Ayrıca; ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak, Kubilay Bayramoğlu Sokak ve Mustafa

Varank Sokak üzerinde kurulan "Yöresel ve iyi tarım Ürünleri" sokağında uygulanacak

gü n ü birlik gösterilen satış yerlerinden yarım tezgah yeri kullanım için 20,00 (yirmi)TL işgal ücreti

alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

lşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.
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PLAN VE BÜTÇE KOM|SYON RAPORU
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T.c Rapor Tar;hi

o2/o7l2o2o

KONU: Pandemi döneminde Kapalı Pazar Yerlerinden alınması gereken kira bedelleri hususu

iıııcgıgıur: Belediye meclisimizin 02/o7 /2o2o günü Plan Ve Bütçe Komisyonuna arada görüşülmek üzere
havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 36771812-301.03_E.3148 sayılı teklifi ve
e ki;

1) Kapalı Salı Gıda Pazarı 37/o3/2o2o tarihinde geçici olarak Virüs önlemi kapsamında kapatılmıştır.
Aynl pazar Yeri 12/o5/2o2o tarihinde tekrar açılmıştır. Ancak Ekli listelerde belirtilen haftalarda,
seyahat kısıtlaması olan illerden (İzmir) gelen pazarcı esnafa ve 65 yaş üstü pazarcı esnafa tezg6h
açtırılmamıştır bununla birlikte iki tezgah kiracısı durumunda olan pazarcı esnafa tek tezgah
kullanımı sağlanmıştır.
Kapalı Cuma Glda Pazarı 03/04/2020 tarihinde geçici olarak Virüs önlemi kapsamında kapatllmlştlr.
Aynl pazar Ye(i I5/o5/?ozo tarihinde tekrar açllmlştlr. Ancak Ekli listelerde belirtalen haftalarda,
seyahat klsltlamasl olan illerden (izmir) gelen pazarcı esnafa Ve 65 yaş üstü pazarcl esnafa tezg6h
açtlrllmamlştIr bununla bir|ikte ika tezgah kiracısı durumunda olan pazarcı esnafa tek tezg6h
kullanımı sağlanm|ştlr.
*2olo4/2o2o tarihinde 8üncellenmesi Ve 15 Mayls-1s Haziran tarihinde ödenmesi gereken Pazar
yeri Kira Bedeli ve %30,|2 olan artış oranı pandemi döneminde Pazar yerinin geçici olarak
kapatılması sebebiyle uygulanmam ıştır. Pazar yeıi esnafı tarafından ekonomik durumunda oluşan
sıkıntıdan ötürü, kara ödeme tarihlerinin tekrar sadece 2020 ylll için ilgili tarihin 30 Temmuz-30
Ağustos-3O Eylül 2020 olarak, ilgili artış oranının ise %15 olarak uygulanması, kapalı oldukları hafta
sayllarlnln Kapalı Salı Pazarı için; 745.332,57 TL ve Kapalı cuma Pazarl için; 757.719,o7 TL kira
bedellerinden indirim yapılması,2027 ylı pazar yeri kira bedelleri hesaplanırken, uygulanmayan

2020 yılı kira bedeli ve artış oranın|n %30,12 ola,ak uygulanması ve ilaveten 2021 yılı kira bedeline

sözleşme gereğince Üfe artış oranının dahil ediImesi istenilmektedir.

Kapalı Çarşamba Tekstil Pazarl 27 /03/2020 tarihinde geçici olarak Virüs önlemi kapsamında

kapatllmlştlr. Aynl pazar yeri 77/05/2o2a Iarihinde tekrar açllmlştlr.

Bu Pazar genel olarak yerli ve yabancı turistlere hitap ettiği için Vatandaşlarlm İzln Ve turistlerin

tekstil pazarına gelmedikleri için esnafın tezg6h yerlerini iptal edecekleri doğrultusunda taleplerinin

olmasl sonucu 2O2o dönemine ait kira bedellerinin uygulanmamasl Ve uygulanmayan 2020 yılı kira

bedeli ve artış oranının ise 2O21yılında uygulanılması istenilmektedir.

Ig/o2/2o2o tadhinde Kapall ça rşa mba Pazar Yerinde boşta oIan tezgah yerleri için 10 aylık Kiralama

ihalesi yapıIarak kira bedelleri peşin olarak allİmıştır. Başlangıç tarihi mart ayl olup pandemi

sebebiyle açılamamıştır. Peşin alınan 156.450,00 TL kira bedellerine karşılık 2021 yılında 10 aylık

ilave tezgah kullanım süresi verilmesi istenilmektedir.

Belediyemiz ve Cesen Yapl Gel. Ve inş.Tic. A.Ş araslnda yapllan Üst hak Sözleşmesinin irtifak ha kklnln

uzatllmasl başlıklı 38.maddesine istinaden Kapalı 5alı ve cuma Pazar yerinin Pandemi sürecinden

dolayı kuiianılmayan ekli listede belirıileıı tezgah yerleiinin kira bedeli indirimleriııiı ı 6 9 hafta

olarak ve k Çarşamba Pazar yerinin kira bedeli indirimlerinin 12 ay olarak Belediyemiı ile

itim süresinin sonuna ilave edilmesive anılan süreyü klenici f sında imzalana n sözleşmenin b

2l

3)
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PLAN VE BÜTÇE KOMiSYON RAPORU

Rapor Tarihi
02/07 /2ozo

KOMİSYON eÖnÜŞÜ: Yukarıda belirtilen maddeler incelendiğinde içişleri Bakan|ığının iller idaresi Genel
Müdüdüğünün Koronavirüs Tedbirleri/ Pazar Yerleri ile ilgili yayınlamış olduğu 27/03/2020 tarihli yazıya,
Belediyemiz ve yüklenici firmayla imzalan a^ 26/0312014 tarihli sözleşmeye göre taleplerin

imza altlna alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.
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Rapor Tarihi
02/o7 /zo2oKuşADAsl BELEDiYEsi

]

T.c

PLAN VE BUTÇE KOMiSYON RAPORU

KoNu: Pandemi döneminde semt Pazar Yerlerinden alınması gereken kira bedelleri hususu

iNGELEME: Belediye meclisimizin 02/07 /2o2o günü Plan Ve Bütçe Komisyonuna arada görüşülmek üzere

havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih Ve 36771812-301.03-E.3149 sayıll teklifi Ve

e ki;

ilçemizde bulunan Güzelçamlı, Davutlar, ikiçeşmelik ve Ege mahaltelerinde kurulan semt pazarlarl

27 /03/zlz0 İarihlnde geçici olarak virüs ön lemleri çerçeVesinde kapatllm lştlr. Ayn l Pazar yerleri IL/05/z02o
tarihinde tekrar açllmlştlr. Bu süre zarfında tezgahların kapalı olması sebebiyle ekonomik açıdan zor duruma
düşen ekli listede belirtilen pazarcı esnaflarımızın 2020 yılı tezgah yeri tahsis ücretlerinin 3 ay (12 hafta)

ikiçeşmelik Pazal \z.923,o8 TL, Davutlar Pazar| |57.179,23 TL, Güzelçamlı ?azarı 94.326,92 rL, Ege

Maha llesi Pazarı 29.700,00 TL olmak üzere toplam 294.069,23 TL indirim yapllmasl Ve tahakkuk bedellerinin
75l07l2ozo İarihine kadar ödenmesi karar|nın değiştirilerek15/09/2020 tarihine uzatllmasl istenilmekted ir.

KoMisYoN aÖnÜŞÜ: Yukarıda beIirtilen hususlar ve ekli listeler incelendiğinde İçişleri Bakanlığının İller

İdaresi Genel Müdürlüğünün Koronavirüs Tedbirleri/ Pazar Yerleri ile ilgili yayınlamış olduğu 27/O3/2O2O

tarihli yazlya göre taleplerin gerçekleştirilmesi taraflmızca uygundur.

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.
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iıııceırııaı: Belediye meclisim üzün o2/o7l2ozo 8ünü plan ve Bütçe komisyonuna arada görüşülmek üzere
havale edilen Mala Hizmetler Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 36771812-301.05-E.3152 sayılı teklifi ve

79/03/2020-0|105/2020 tarihleri arası belediyemiz mülkiyetinde olup faaliyette bulunamayan ya da

bulunmayan iş yerlerinin açlk olu p olmad|ğl fotoğraflarla tespat edilmiştir. Bu tespitlere göre tanzim edilen
Ekli listede 111 adet işyerinin Kira sözleşme başlangıç tarihi, hesaplanan gün sayısı, toplam kira tahakkuku,

alınan peşinat ve 19/0312020-0!06/202O arası günIük pandemi dönemiterkin tutarları incelenmiş olup
iptal edilmesi gereken kira tahakkukunun toplam z.087.859,39 Tt olduğu görülmüştür.

KoMisYoN aÖnÜşÜ: |5/o4l2o2o tarih 7244 sayılı 'Yeni Koronavirüs (covlD-19) Salgının Ekonomik ve

Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişikllk Yapılmasına Dair

Kanun'unun 1.maddesinin (ç) bendine göre'8üyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı

kuruluşIarı ile bunların üyesi olduğu mahalIi idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan

taş|nmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satlş, ecrimisil Ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin
veya tutarlarln, L9/3/2020 İarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsiI edilmesi gereken kısımlarının 3

ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareIeri ve birliklerde meclis; bağlı

kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitimanden itibaren ilgisine göre Çevre Ve

Şehircilik Bakanı veya içişleri Bakanı taraflndan 3 aya kadar uzatılabilir. 5öz konusu alacaklar ertelenen
süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz

uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan Veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette
bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerj tahsil edilmez.' denilmektedir.

Kanun hükmüne göre yapılan çalışmalarda 19/03l2oz0-0u06/2020 tarihleri arası hesaplanan 111 adet iş

yeri kira tahakkuklarına ait toplam 2.087.859,39 TL kira bedelinin alınmaması konusunda karar verilmiştir.

Mehmet sARl EDE Ğru Melahat YAYLA Ali Rıza EFE
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PIAN VE BÜTÇE KOMiSYON RAPORU

Rapor Tarihi
02/07 lzo2oT.c.
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KUşADASl BELEDiYEsitp

KONU: 19/03/2020 tarihinden pandemi bitim tarihi olan 0L/O6/2020 tarihine kadar belediyemiz
mülkiyetinde olup faaliyette bulunamayan ya da bulunmayan işyerlerine alt kira bedellerinin tahsil edilip
edilmeyeceği hususu

\İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.
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PLAN VE BÜTÇE KOMiSYON RAPORU

Rapor Tarihi
o2l07l2o2o

iıııcııırvıe: Belediye lMeclisimizin 02la7 /2O2a 8ünü Plan Ve Bütçe Komisyonuna arada görüşülmek

üzere havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 36771812-841.02.05-E.3153

saylll teklifi Ve eki; Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere; 46.09.15.37-01.3.9.00-5-

o3,7.r.o2 Büro ve işyeri Makine Ve Teçhizat Alımlarl açin 450.000,00 TL (DörtyüzellibinTürklirası) ek

ödenek talep edilmiştir.

Mahalli idareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37.maddesinin 3.bendine göre; 'Ek ödenek
verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.'denilmektedir. Buna
göre ilgili tertiplere istenen ek ödeneğe karşılık o3.1.2.50 Tarımsal Hizmetlere ilişkin Gelirıer
gösterilmiştir.

KoMisYoN aÖnÜŞÜ: o2/o7l2o2o tarihinde yapllan Meclis toplantüslnda, verilen arada görüşülmek

üzere komasyonumuza havale edi|en Mali Hazmetler Müdürlüğü'nün E.3153 sayılı talebi incelenmiş

olup yukarıda belirtilen gelir-gider kalemlerine 450.000,00 TL Ek ödenek verilmesi komisyonumuzca

uygun 8örülm üştür.

işbu Komisyon Raporu imza altına allnarak meclisimi2in takdirine sunuImuştur.
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KoNu: Kuşadasl Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesinde yer alan Büro ve işyeri
Makine Ve Teçhazat Allml Giderleri tertibinde bulunan ödenek yetersiz hale gelmiştir. Yazlcl, Fotokopi
Makinesi vb. cihazların alımlarının yapılabilmesi için bahsi 8eçen tertibe ek ödenek istenmektedir.
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T.c

PLAN VE BÜTÇE KOM|SYON RAPORU

Rapor Tarihi
o2lo7l2o2o

iıııceırrvıt: Belediye Meclisimizin a2/o7 /2020 günü Plan Ve Bütçe Komisyonuna arada görüşülmek
üzere havale edilen Mali Hi2metler Müdürlüğünün 26106/202O tarihve 3677t8t2-3OI.07-E.3154 sayılı
teklifi Ve eki; Sağtık işleri Müdüdüğünde kullanılmak üzere; 46.09.15.o9-o7.9.9.oo-5-o3.o2 Tüketime
Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarına 900.000,00 TL (DokuzyüzbinTürkLirasl), 46.09.15.09-07.9.9.00_5-

03.05 Hizmet Alımlarına 50.000,00 TL (EllibinTürkLirası),45.09.15.09-07.9.9.00-5-03.07 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerine 50.000,00 TL (EllibinTürkLirası) ek ödenek talep
edilmiştir.

Mahalli idareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37.maddesinin 3.bendine göre;'Ek ödenek
Verilmesi için yeni bir gelir Veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.' denilmektedir. Buna
göre ilgilitertiplere istenen ek ödeneğe karşlllk 03.1.2.99 Katl Atık Geliri gösterilmiştir.

KOMİSYON OÖnÜŞÜ: O2lO7 /2O2O tarihinde yapılan Meclis toplantısında, verilen arada görüşülmek

üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün E.3154 saylll talebi incelenmiş
olup yukarıda beIirtilen gelir-gider kalemlerine 1.000.000,00 TL Ek ödenek verilmesi komisyonumuzca
uygun görülmüştür

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.
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KoNU: Öngörülemeyen Pandemi neticesinde Kuşadası Belediyesi 5ağlık işleri Müdürlüğünün
bütçesinde yer alan Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Allmlarl, Hizmet Altmlarl Ve Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinde bulunan ödenekler yetersiz hale
gelmiştar. Dolayısıyla bahsi geçen tertiplere ek ödenek istenmektedir.



l. jy

KoNu: Kuşadasl Belediyesi Basın YaVln Ve HaIkla ilişLilAr Mii.liiİliiğiiniin hiitçesinde yer alan Temsil Ve
Tanltma Giderleri için gereken bütçenin yetersiz olması sebebiyle 03.06.02.o1 Tanltma, Ağlrlama,
Tören, Fı,ıar, Organizasyon Giderlera Tertibine 1.000.0O0,OO-TL ek ödenek istenmiştir.

INCELEME: Belediye Meclisimizin 02/07 /2020 günü Plan ve Bütçe Komisyonuna arada görüşülmek
üzere havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/0612020 tarih ve 36771812-0oo-E.3160 sayıh
teklifi Ve eki; Basln Yayln ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünde kulIanılmak üzere 46.o9.15.25-01.1.1.0o-5-
03.6.2.01 Tanltma, Ağırlama, Tören, Fuar, organizasyon Giderleri tertibine 1.ooo.0o0,oo TL
(BirmilyonTürkLirası) ek ödenek talep edilmiştir.

Mahalli idareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37.maddesinin 3.bendine göre;'Ek ödenek
veriImesj için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bu|unması zorunludur.' denilmektedir. Buna
göre ilgili tertipte istenen ek ödeneğe karşlllk 03.1.2.99 Katl Atlk Geliri gösterilmaştir.

KOMİSYON CÖnÜŞÜ: O2/O7 /2O2O tarihinde yapılan Meclis toplantısında, verilen arada görüşülmek
üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün E.3160 saylll talebi incelenmiş
olup yukarıda belirtilen gelir kalemi yerine 03.1.2.51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine ilişkin Gelirler
kodunun kullanılması ve gelir-gider kalemlerine 1.000.000,00 TL Ek ödenek verilmesi komisyonumuzca
uygun görülmüştür.

işbu Komisyon Raporu imza altlna alınarak mecli5imizin takdirine sunulmuştur.
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PLAN VE BÜTÇE KOM|SYON RAPORU

Rapor Tarihi
o2lo7l2o2o

KONUSU: Taşınmaz tahsis talebi

iıvcrırrvıg: Belediye Meclisimizin o2/o7 /2o2o günü Plan Ve Bütçe Komisyonuna arada
görüşülmek üzere havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 26|06/2020 tarih ve

94602828-756.01-E.947 sayılı teklifi ve ekieri;

Kuşadası Otizm Derneği'nin 23lo61202O tarih ve 480795 sayılı dilekçesi ile talep edilen, İlçemiz
ve çevresindeki Otizmli bireyler ve aileler için mülkiyeti Belediyemize ait Türkmen Mahallesi
2782 ada 1 parsel nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında'Belediye sosyal tesis alanı
imarlı' taşınmazın tahsisi talep edilmektedir.

KOMİSYON CÖnÜŞÜ: Meclise sunulan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün yazısı ve ekleri
incelenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesine göre,'İlsınırları içinde büyükşehir
belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen

belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatlrımlartnln ve eğitim kurumlarının su,

termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma glbi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla

kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptlrabilar, bunun karşılığında yapllan tesislere
ortak olabilir; sağllk, eğitim, sosyal hizmet Ve turizmi geliştirecek projelere ÇeVre Ve Şehircilik
Bakanlığının onay! ile ücretsiz Veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz
tahsis edebilir' denilmektedir.

Ancak bahsi geçen ada parsel üzerinde sadece 1.914,00 m''lik kısmı Belediye sosyal tesis alanıdır. Bu

nedenle sadece 1.914,00 m''lik alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onay ı alınması durumunda
Kuşadası Otizm Derneğine tahsis edilmesi uygun 8örülmüştür
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işbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine 5unulmuştur.
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KoNu: Mali Hizmetler Müdürlüğü taraflndan,işletme ve iştirakler Müdürlüğü,nün talebi

doğrultusunda Ada_Bel Bütçe içi işletme bünyesindeki Güzelçamlı panion park içerisinde

kurulacak olan büfede satılacak ürünlerin satlş fiyatla rlnln,tam maliyetlerinin üzerine yüzde

10 eklen erek belirlenmesi istenmektedir,

iNcELEME: MaIi Hizmetler Müdürlüğünün 26.06.2o2o tarih Ve E_3161sayılı taleplerinde, Ada-

Bel Bütçe içi işletme bünyesindeki Güzelçamlı panion park içerisinde kurulacak olan büfede

satılacak ürünlerin satış fiyatlarlnın,tam maliyetlerinin üzerine yüzde 10 eklenerek

be|irlenmesi talep edilmiştir.

KoMisYoN cönÜşü: 02.o7.2o7o tarihinde yapllan Meclis toplantlsında verilen arada

görüşülmek üzere, komisyonumuza sevk edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.06.2070

iarih ve E-3161 sayılı talebi incelenmiş olup, ,işletme ve iştirakler Müdürlüğü,nün talebi

doğrultusunda Ada_Be| Bütçe içi işletme bünyesindeki Güzelçamlı panion park içerisinde

kurulacak olan büfede satılacak ürünterin satış fiyatla rın ın,tam maliyet birim fiyatının tespiti

yapılarak ilave yüzde on (%10) eklenerek birim (kg_adet) satlş fiyatınln belirlenmesi

komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur
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KoNU: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ,işletme ve iştirakler Müdürlüğü'nün talebi

doğrultusunda Ada-Bel Bütçe içi işletme bünyesinde işletilecek otoparkın fiyat tarifesinin

belirlenmesi istenmektedir.

iNcELEME: Mali Hizmetler Müdür|üğünün 26.06.2ozo tarih Ve E-3162 sayılı taleplerinde, Ada-

Bel Bütçe içi işletme bünyesinde işletilecek otoparkın fiyat tarifesinin belirlenmesi talep
edilmektedir.

xoMisYoN e ÖnÜŞÜ: 02.07.2O2O tarihinde yapılan Mecl|s toplantısında verilen arada
görüşülmek üzere, komisyonumuza sevk edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.06.2020

tarih ve E-3152 sayılı talebi incelenmiş olup, ,İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün talebi
doğrultusunda Ada-Bel Bütçe içi işletme bünyesinde işletilecek otopdrkın fiyat tarifesinin
aşağıdaki şekilde uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

1Aylık Abonelik :250,00 TL
5 Ayllk Abonelik :600,00 TL
12 AylıkAbonelik :1.000,00TL

Büyük Araçlardan (Kamyonet-Kamyon Vb.}:

0-3 Saat :20,00 TL v
3-24 saat :35,00 TL

Küçük Araçlardan (otomobil vb.l:
0-1 saat :9,00 TL

1-3 saat :12,00 TL

3-6 saat :15,00 TL

6-12 saat :21,00 TL

12-24 Saat :33,00 TL

işbu Komisy on Ra poru imza al a lın eclisimizin takdirine sunulmu ştur.
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KONU: Sevil-Yaşar ALTAŞ Dijital Çocuk Kütüphanesi ile ilgili yıllara yaygın hizmet alımı

iıvcrırrvır: Belediye meclisimizin o2/07 /2o?o günü Plan ve Bütçe Komisyonuna verilen arada
görüşülmek üzere havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2610612O2O larih E.3163 sayılı
teklifi;

Mülkiyeti belediyemize ait olan Sevil-Yaşar ALTAŞ Dijital Çocuk Kütüphanesinde, Kütüphaneler
ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylı dijital çocuk kütüphanesi hizmeti veren

herhangi bir firma tarafından yılIara yaygın olarak (3 yıllığına) hizmet alımı ta|ep edilmektedir.

KoMisYoN eÖnÜşÜ: ilgili taıep gereği protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi

Ve Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 67.

maddesi gereği gelecek ylllara yaygın (3 yıl) olarak belirtilen hizmetin allnması tarafımızca uygun

görülmüştür.

işbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.
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KoNU: Sevil-Yaşar ALTAŞ Dijital Çocuk Kütüphanesi ile ilgili yıllara yaygln hizmet alıml

iılıcgıgıvıg: Belediye meclisimizin o2lo7 /2o2o eunü plan ve Bütçe komisyonuna verilen arada

görüşülmek üzere havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünü n 26/O6/2O2O larih E.3163 sayılı

teklifi;

Mülkiyeti belediyemize ait olan Sevil-Yaşar ALTAŞ Dijital Çocuk Kütüphanesinde, Kütüphaneler

ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylı dijital çocuk kütüphanesi hizmeti veren

herhangi bir firma tarafından yıllara yaygın olarak (3 yıllığına) hizmet alımı talep edilmektedir.

KoMisYoN eönüşÜ: ilgili talep gereği protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki Verilmesi

Ve Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 67.

maddesi gereği gelecek yıllara yaygın (3 yıl) olarak belirtilen hizmetin allnmasü taraflmlzca uygun

görülmüştür.

işbu Komisyon Raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur
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KONU: Borçlanma

iıııcıırvt: Belediye meclisimizin ozlo7 /2ozo günü Plan Ve Bütçe Komisyonuna verilen arada
görüşülmek üzere havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün O2lO7 /2O2O larih E.3232 sayılı
teklifi;

Kentimizde bulunan yol, park, kaldırım ve üst yapı bakım-onarım gideri ile personele olan
borçlarımızın ödenmesinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ( Küresel salgın)olarak
ilan edilen Covid-19 salgını kapsamında yapılan ek harcamalar sebebi ile nakit 5|kıntısı

çekilmektedir. Bahse konu ödemelerin yapılabilmesi için özel, kamu bankalarından ve dış
finansman kaynaklarından sezon ödemeli Veya eşit taksitler halinde ödenmek üzere
62.705.000,00 TL(AltmışikimilyonyediyüzbeşbinTü rkLirası) nakIt ihtiyaç kredisine ihtiyaç

olduğu belirtilmiştir.

KoMisYoN GöRüşü:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun68. maddesinin (e) bendi 'Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların

sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin,

213 saylll Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artlrllan miktarlnln yılı

içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı beledaye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç

borçlanma için ise meclis üye tam saylslnln saIt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

onayı ile ya pabilir.'denilmektedir. Buna istinaden ilgili talep gereği borçlanma yoluna gidilmesine
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