
o5l11/2oI9 tarah Ve 399 saylll meclis kararl ile Komisyonumu2a hava|e edilen ozel
Kalem Müdürlüğünün o4/Io/2ol9 tarih ve 1411 saylll ya2tsl ekinde sıJnulan "Kuşadasl
Belediye Başkanlığı imza YetkileriYönergesi" komisyonumuzca ancelenmiştir.

5393 saylll Beıediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendinde Beledaye taraflndan

çlkarllacak yönetmelikleri kabul etmek yetkisi belediye meclisine verılmiş olmakla birlikte
Özel Kalem Müdürlüğü yaz15l ekande sunulan taslağln yönetmelik olmadlğl; kurum içi işleyişi

ve kurülmsal im2a yetkilerinidüzenleyen yönerge niteliğinde olduğu 8örülmüştür,
Belediye Kanununun 38.maddesinde Belediye teşkilatlnln en üst amiri olarak belediye

teşkilatınl sevk Ve jdare €tmek ve Kanunlarla beIediyeye verilen ve belediye meclisi veYa

belediye encümeni kararını gerektirmeyen 8örevleri yapmak ve yetkileri kul|anma yetkisi

belediye başkanlna verilmiş olup belediye teşkilatlnln sevk ve idaresi, imza yetkilerinin devri

ve dü2enlenmesi yetkileri çerçevesinde ekli Yönergenin meclis kararlna ihtiyaç olmaksızln

Belediye Başkanl onayl ileyürürlüğe konulabileceği değerlendirilmiştir.
Takdir mecli5im jzindir.
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PLAN t}ÜTÇE KoMiSYON ltAPolttI

Ilgi: Tcmizlik lşlcri Müdürlüğünün l(ı/l0/2()I9 tarih 989 sıyılı 20l9-2020 eğitim
öğrctiın döncminde Kuşatlası Belcdil,esi Tcnıizlik İşleri Müdürlüğü o|arak, Kuşadası
ilçesi gcnelindcki ilkokul, ortaokul vc liselerdc, çocuklara çcvre bilinci ve geri dönüşüm
ilgisi uyandırmak için ambalaj atıkları, atık pil ve ırtık yağ toplama yarışması
düzenlenmesi planlanmıştır. Yarışmaı,ı kazanan okullara verilecek hediyeler konusunda
komisyonumuza görüş sorulmuştur.

Komisyonumuzun yaptığı incclcme sonucunda birinci olan okullara tenis nrasası,
ikinci olan okullara l0 adet basketbol topu ve l0 adet volcl,bol topu, üçüncü olan
okullara l0 adet baskctbol topu hcdiye edilmesinc karar verilmiştir. Toplam:3 adet
tenis masası,60 adet basketbol topu, 30 adet volel"bol topu alrnması komisyonumuzca
karar verilmiştir

Takdir Nleclisimizindir.

N{ehnıct SA EDE Efc BEll,BERO(iLU Y

Ali llıza EFE
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2,3
KoMisYoN KARARl

L.4

ILI

iLÇE5İ KUşADAsI

PİN.UiP 13182.116

KöY/MAH^LLE TLJRKMEN

MEVKII

PAFTA 18L I

ADA 4o9

PARsEL 4

KoNU

KONUT ALANININ
TİCARET.KONUT ALANINA
DöNüşTüRL,L,uESİ VE TE5CİLLİ
SU YOLUNUN PLANA İŞLENMESİ

AÇIKLAMA;

İlçemiz,Türkmen ınohollesi 4O9 odo 4 no'lu porselde yopılmok istenen plan değişikliği tolebi

koınisyonumuzdo 9örüşüldü.Yopılon inceleme de söz konusu porselin,NİP-326 6,42 plan işlem numorolı 1/5000

ölçekli Mzım İmor Plon değişikliğinin Aydın Bijyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2018 torih ve 431 soyılı

kororıylo uygun bulunduğu tespit edilıni§tar.1/5000 ölçekli Mzım İmor Plonıno uygun olorok hozır|onon ve

belediyeınize sunulon,13182,116 plon işlem numorolı 1/1000 ölçekli plon değişikliği belediyemizin t0.6.2019 torih

ve ??3 soyılı kororı ile uygun bulunmuş oncok plon değişikliği Aydın Kültür Vorlıklorını Korumo Böl9e Müdürlüğü

torofındon uygun bulunmomıştır.Plon müellif inc e yeniden hozır|onon plon değişikliği teklifi Kurulun ?6.9.2019

tarih ve9976 soyılı kororı ile uygun bulunmuştur.Buno göre yeniduı belediyemize sunulon plon değişik|iği

konisyonumuzco incelenmiş,porselin kuzeyindeki imor odosının yopıloşmo koşullorı değiştirilmeden konut olon

lejontı ticoret+konut lejantıno çevrildaği oynı zomondo porselde bulunon ve Aydın Kültür Vorlıklorını Korumo

Kurulu Böl9e Müdürlüğünün 25.8.20|8 torih ve 5369 soyılı kororı ile tescil edilerek korumo olonı belirlenen su

yolunun plono işlendiği tespit edilmiştir.Plon değişikliği tolebinin bu holiyle Aılekonsol Plonlor Yopım Yönetmeliği

hükümlerine uy9un olduğu tespit edildiğinden komisyonumuz iorofındon oybirIiği ile kobul edilmiştir.

Emre F Kr* Tocettin ÖZ

l

Komi konı

AyDIN

Ali 6ENç



ILI AyDIN

İLçEsİ KUşADA5I

PİN.UİP 13182,131

KÖY/MAHALL9 TÜRKMEN

MEVKİI

PAFTA 17K III

ADA 2425

PARsEL 1

KoNU TRAFO YERi AYRILMASI

2,\
KoMisYoN KARARl

1.5

AÇIKLAMA:

ADM Elektrik Doğıtım A.Ş torofındon 03.10.2019 torih ve 87531 soyılı yozı ile ilçemiz Türkmen mohollesi

24?5 odo 1 no'lu porselde troİo yeri oyrılmosıno yönelik tolepte bulunulmuştur.Komisyonumuz

torofındon,13182,131Plon İşlem Numorolı todilot dosyosındo yopılon inceleme de, söz konusu parselin sohipleri

odıno site yönetim kurulunun konu ile il9ili genel kurul kororının bulunmosı oynıco diğer kurumlorın todiloto yönelik

uygun gtırüşlerinin bulunınosı ve tolep edilen plon değişikliğinin Mekonsol Plonlor Yopıın Yöneiıneliğine uygun

olmosı nedeniyle iodilot teklifi komisyonuınuz torofındon oybirliği ile uygun bulunmuştur.

Emre FAZLILAR çELİK

Ali 6ENç

Komisyon Boşkonı
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İLI AyDIN

İLÇEsI KUşADA5I

PİN.UİP |3|82J32

KÖY/MAHALLE HACİFEYZULLAH

MEVKİİ

?AFrA 17J I

ADA

PARsEL 9

KoNU

KoNUT ALANININ TURİ5,]-İK
TESİS ALANINA
DöNüşTLjRüL^^Esİ

1.f
KoMisYoN KARARl

1.5

ACIKLAMA:

İlçemiz,Hocıfeyzulloh mohollesa 1557 odo 9 no'lu porselde yopılmok istenen plon değişikliği

komisyonumuzdo görüşüldü.Yopılon inceleme de porsel 1/5000 ölçekli Mzım İmor plonındo Tercihli Yerleşme

Alonındo kolmoktodır.l/lOOO tılçekli uygulomo imor plonındo ise Ayrık Nizom bir koi konut imorlıdır.Plon

değişikliği tolebi ile porsele Turistik Tesis lejontı (Otel) getirilıniş,Emsol;0.40 ve Yençok:l kot olorok

plonlonmıştır.Yopı yoğunluğunun ve yüksekliğinin ortırılmodığı plon değişikliği iolebinin bu holiyle iAekonsol Plonlor

Yopım Yönetmeliği hüküınlerine uy9un olduğu iespit edildiğinden komisyonumuz torofındon oybirliği ile kobul

edilmi§tir.

Emre FA n ÇELİK Tocettin

Ali 6ENç

Komisyon'

1557



KoMisYoN KARARl

2.6

İLI AyDIN

İLÇE5İ KUŞADAsI

PIN.UIP L3l82j?5

KOYlMAHALLE TüRKrt^EN

PAFTA 20K III
ADA

PAR5EL 3

KoNU

45 M oLAN ÇEKüE
MESAFE5İNİN 20 M yE

DÜŞÜRÜLMESİ TALEBİ
AÇIKLAMA:

o5.11.2019 Torihli meclis oturumundo komisyonumuza verilen ek süre içerisinde,İlçemiz Türkmen

mohallesi 961 odo 3 no'lu porselde yopılmok istenen plon değişikliği komisyonumuzdo görüŞüldü. Söz

konusu porselde, yopıloşmo koşullorı oynı kolorok 45 m olon çekme mesafesinin 20 m ye düŞürülmesi

tolep edilmektedir.

Belediyemize sunulon,l3182,125 Plon İşlem Numorolı todiloi dosyosındo,ek süre istenme

gerekçesi olan;porselin bulunduğu olonın topoğrofik koşullorının,etrofındoki mevcut yoPıloŞmo 9öz

önünde bulundurulduğundoşev stobilitesi oçısındon problem ieşkil edeceği ve yaŞonocok olosı bir

koymonın civordoki yopılorı olumsuz yönde etkileyeceği düşünüldüğünden bu durumdon kaYnoklı

olobilecek olon hosorlorın önlenmesi için 01,01.2019 torihinde yürürlüğe giren,Türkiye Bino DePrem

yönetmeliği hükümlerine göre,mol sohibince hazırlotılocok kopsomlı jeolojik ve jeoteknik etüt

roporunun belediyemize sunulmosı istenmiştir.Söz konusu ropor Adnon Menderes Üniversitesi İnŞoot

Mühendisliği Bölümüne hozırlof ılorok belediyemize sunulmuştur.Ropordo belirf ilen hususlorın dikkote

olınorak,inşoot sırosındo tüm önlem|erin olınmosı koydıylo tolep edilen todilot teklif inin kobulüne

Tocettin ÖZDEN'ln korşı oyuno korşılık oy çokluğu ile koror verilmiştir.

Em K T^f,rtin ÖzDfN
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ILI AyDIN

İLçEsİ KUŞADAsI
PİN.UİP 1318?,l?9

KÖY/MAHALLE soĞUcAK

MEVKİİ

PAFTA 12M IV

ADA
103 ADA 1 PARSELIN
GÜNEYİNDE BULUNAN YOL

PARsEL

KoNU YOL DÜZENLEMESİ

2,}
KoMisYoN KARARl

2.4

AÇIKLAMA:

05.11.2019 Torihli meclis oturumundo komisyonumuza verilen ek süre

içerisinde,Komisyonumuzdo yopılon inceleme de,todilot yopılmok istenen konu ile ilgili 9örüŞ

istenen kurumlordon, 9örüşlerin tomomı 5elediyemize uloşmodığındon meclisimizden yeniden

ek süre istenmesine komisyono kotılon üyelerin oybirliği ile koror verilmiştir.

Emre n ÇELİK Tacetiin,Ö zD

Ali6ENç

Komi Boşkonı



İLİ AyDIN

İLÇEsİ KUşADAsI

13182.134

TURKMEN

MEVKİİ

22LT-?zLIv

ADA 457

PARsEL 5

KoNU ADA DÜZENLE^^Esİ

KoMlsYoN KARARl

O5.1|.2O19 Torihli meclis oturumundo komisyonumuzo hovole edilen,rlçemiz Türkmen mohollesi

457 oda 5 no'lu porselde yopılmak istenen plon deği5ikliği komisyonumuzdo görüşüldü, Porsel mevcut

imor planındo Ayrık Nizom 2 kot konut imorlı olup,Toks:0.15 ve Koks:0.30 dur.1 No'lu 6elişme zonu

içerisinde kalmoktodır.Mevcut onoylı plondo porsel içerisinde 2 odet imor odosı bulunmokto olup,7 m lik

yol ile oyrılmoktodır.Tolep edilen plon değişikliği işleminde yopıloşma koşullorı oynen korunmuş,iki imor

odosı orosındo bulunon 7 m lik yol koldırılorok imor odosı büf ünleştirilmiştir. Kold ırı lon yol miktorı olon

yokloşık 650 m2 lik kısım yeşil olon olorok plonlonmıştır.Tolebin detaylı olarok değerlendirilebilmesi için

meclisimizden ek süre istenmesine komisyono kotılon üyelerin oy birliği ile koror verilmiştir.

2,2lJJ.
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Ali6ENÇ
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i

PAFTA

ACIKLAMA:



,,9
KoMisYoN KARARl

1.16

İLI AyDIN

ILÇE5İ KUŞADAsI

13182,135

MEVKİİ

PAFTA 14L T,14 L II,15L III,l5L IV

ADA UYDUKENT TOPLU KONUT ALANI

PARsEL

KoNU

ACIKLAMA:

İlçemiz,Türkmen mohollesinde, Uydukent Toplu Konut Yopı Kooperoiiflerinin bulunduğu olondo yopılon

13182,135 Plon İşlem Numoro|ı plon değişikliği tolebi komisyonumuzdo 9örüşüldü.Uydukeni olonının 1/5000 ölçekli

nozım imor plon iodilotı Aydın Büyü§ehir Belediye iilaclisi torofındon 10.08.2017 torih ve 311 soyılı kororı ile

onoylonmış ve 1?.!0.2O17 torih ve 4?5 soyılı kororı ile de kesinla5miştir.İlk plon değişik|iği tole6i belediye

meclisimizin 02.07.?O|9 tor|h ve 273 soyılı kororı ile uygun bulunmuş oncok Aydın Bğü§ehir Belediye Meclisinin

10.10.2019 torih ve 333 soyılı kororı ile uy9un bulunmoyorok red edilmiştir.Plon müellifi torofındon red

gerekçeleri dikkote alınorok hozırlonon 13182.135 plon işlem numorolı dosyo belediyemize sunulmuştur.Yopılon

inceleme de belediyemize sunulon Uydukent toplu konui olonıno yönelik yeni 1/1000 Ölçekli uygulomo imor

plonlorının; onoylı 1/5000 ölçekli nozım imor plonı ve Mekonsol Plonlor Yopım Yönetmeliği hükümleri doğrultusundo

hozırlondığı iespit edilmiştir.Alon bütününde konui olonlorıno tohsis edilen kısım toplom plonlomo olonının % 34

lük kısmıno,ieknik ve sosyol oltyopı ile birlikte yol,pork ve oiopork olonlorıno tohsis edilen kısmındo yokloşık %66

lık kısmıno tekobül ettiği belirlenmişiir.Teklif edilen yeni plon değişikliği tolebi bu holiyle Tocetiin ÖZDEN'in

korşı oyuna korşılık oy çokluğu ile uygun bulunmuştur.

Emre FAZLILAR Hason ÇELİK özD EN

Ko lsyon konı

PİN.uİP

KÖY/MAHALLE TÜRKMEN

UYDUKENT TOPLU KONUT
ALANININ 1/1000 öLÇEKLİ İMAR
PLANI

Ali 6ENç



İLİ AyDIN

iı-çesi KUşADA5I

BELDE

Koy/MAHALL9 cüZeLÇAMLI

MEVKİİ

PAFİA

ADA 105

PARsEL 21

KoNU KAMULAŞTlRMA

KoMlsYoN KARARl

2.1o

AcT MA:

İlçeıniz Güzelçomlı rnohollesi 1O5 odo 21 no'lu porselin 1/1000 ö'lçekli uygulomo imor plonıno 9öre yoldo

kolon kısmının komuloştırılmosı ioIep edilmiştir.Komisyonlorımız torofındon konu incelenmiştir.Yopılon

değerlendirıne de konunun detoylı olorok inceleımesi için komisyonumuzo ek süre verilııesine oy birliği ile koror

verilmiştir.

ımor komisvonu

.. /
Tocettin OZöENI Emre F RAli 6ENÇ.
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ıı,a.N nürço xovrisyoNu ir,r runizır vE TANITMA KoMisyoNu

ORTAK RAPORU

İlgi nmlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.11.2019 tarih ve E.1502 sayılı "Tahsis"
yazısı ile Kuşadası Halk Eğitim Merkezi mülkiyeti belediyemize ait Yıldırım cad.no:22
adresinde bulunan "Çalıkuşu Kültür Evi"nde El sanatlarr kursu açmak için tahsis
talebinde buIunmuştur.

Konu plan bütçe ve turizm komisyonları tarafindan görüşüldü, Çalıkuşu kültür
evi'nde 30 nisan 2020 tarihinden önce belediyemiz tarafindan yapılacak olan bir
düzenleme ve faaliyet olmaması nedenli olarak Çalıkuşu Kültür Evi'nin 30 Nisan
2020 tarihine kadar tüm elektrik, su ve diğer işletme giderleri Kuşadası Halk eğitim
Merkezi tarafindan ödenmesi ve El sanatları kursları için kullanılması şartıyla tahsis
edilmesine karar verilmiştir.

Takdir Meclisimizindir.

PLAN BÜTÇE KOMiSYONU

Mehmet S D Efe BERBEROĞLU LACI
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TURiZM ve TANITMA KoMiSYoNU

! ahr ın ÇiÇEK BAKIRL

Fatih SARIGOZ_ ?_eD-

M.Bü lcn A.Volkan ALKIŞ
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2.4L

PLAN t}aITÇE KOMiSYONtI VE ııtJKtIK KoMiS\,()Ntü otlTAK RAP()RU

İlgi l,]mlak vc İstimlak Müdürlüğünün 01.11.20l9 tarih vc E.l5()_1 sayılı

1,azısı ile Kuşadası Halk Eğitiın Nlerkczi tarafındırn kurs açrlması için, nıülkil,eti
be lcdiyemize ait Güzclçamlı mah. Millipark cd. No:1-10 (cski sağlık ocağı lıinası) r,e

Davutlar nıah. Nfcnderes cd.63/l vc 2 (Davutlar anaokulu üstü) adrcslcrindeki
tışınmazlar su ve elektrik ücrctleri bclediyemiz tarafındın karşılanmak üzcrc tahsis
istcnmiştir.

Komisyonumuz ilgili konuyu görüşmeye başlamış fakat henüz bir karara
varamamıştır, taşınmazların ycrindc görülmesine karırr verilmiştir. Bu nedenle
komisyonlarımız konu ile ilgili nıeclisinıizden ek süre istenmcsine karar vermiştir.

Takdir Mcc lis imizin di r.

PLAN BiJTÇ E KoMis
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PLAN BUTÇE KOMISYON RAPORU

İlgl Klilttlr ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 05.11.2019 tarih vc E.2348 sayılı
"Mikro Minyatür Müze" yazısı ile Micro minyatür sanatçısr Necati Korkmaz'ın vermiş
olduğu dilekçe i|e mikro minyatür müzenin giriş ücretindeı o1,7 5 pıy istemiştir.
Müzenin mevcut tarife ücreti yetişkinlerden 20-tl, öğrencilerden l0-tl olarak
belirlenmiştir.

Komisyonumuz yaptığı inceleme sonucunda mikro minyatür müzesinde
sanatçıdan başka iki adet tam zamanlı belediye personeli gişe görevlisi olarak
çalışmaktadır. Ayrıca yarı zamanlı olarak bir adet temizlik görevlisi de görev
yapmaktadır. Müzenin elektrik ve diğer tıakım giderleri belediyemiz tarafından
karşılanmaktadır. Bu bilgilerin ışrğında ilgili konuda sanatçıya verilecek payı
belirlenmesi ve gerekli protokolün imzalanması için belediye başkanına yetki
verilmesine karar vermiştir.

Takdir Meclisimizindir.

N{ehmet Efe BERBERoĞLU CINtcl

Ali Rıza EFE V
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İLİ AyDIN

iLçE5İ KUşADAsI

BELDE

KÖy/MAHALL1 TÜRKMEN

MEVKII

?AFİA

ADA 315

PAR5EL 12

KoNU KAMULAŞTTRMA

KoMisYoN KARARl

2.L4

İlçemiz Türkmen mohollesi 315 odo 12 no'lu porselin 1/1OOO ölçekli uygulomo imor plonıno 9öre yoldo kolon
kısımlorının komuloştırılmosı iolep edilmiştir.Komisyonlarımız torofındon konu incelenmiştir.Yopı lon

değerlendirme de,315 odo 12 no'lu porselin koınusol olonloro olon terkleri yopılomodığındon porselin 9üney ve

güneydoğusundo bulunon yerleşin yerlefinde oiuron voiandoşlorımız yol sorunu nedeniyle moğduriyet
yoşonoktadırlor.Söz konusu 315 odo 12 no'lu porselin yoldo kolon kısımlorının koınuloştırılmosıno , yıllık ve 5 yıllık
yotırım ve çolışno proğromıno dohil edilmesine,Tocetiin ÖZDEN'in korşı oyuno korşılık komisyonlorımızo kotılon

üyelerin oyçokluğu ile koror verilmiştir.
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2. ış
(oMlsYoN KARARl

3.1

İLİ AyDIN

İLÇEsİ KUŞADAsI

BELDE

KÖYlMAHALLE DAĞ

MEVKII

PAFTA

ADA

PARsEL

KoNU pork İsmi verilmesi

AcT MA:

v 05.11.2019 torihli Belediye Meclis toplontısındo komisyonumuzo hovole edilen; Muzoff er İAGU

isminin Doğ mohollesi 4O ado |2 porselde bulunon Sevil ALTAŞ evinin güney korşısında bulunon Mevcut

Porko verilmesi ile ilgili konu komisyonumuzda görüşüldü.

Yopılon değerlendirme de,Sevil ALTAŞ evinin $iney korşısındo yer olon porko, 2017 yılındo

oromızdon oyrılon ünlü yazar Muzoff q İZGÜ'nijn odının verilmesine komisyono kotılon üyelerin

oybirliği ile karor verilmiştir.

Emre FAZLILAR ÇELİ Tacettin ÖzD

Ali6ENÇ

Komisyon Boşkonı
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HUKUK KOM|SYONU
RAPoRU

05/II/2O79 tarih ve 433 sayılı meclis kararı i|e Komisyonumuza havale edilen "üyesi

olduğumuz KUŞAK Kooperatifi üyeliğimizin sonlandırılması ve yeni bir oluşumun

araştırılması" konusu komisyonumuzca incelenmiştir.
1153 sayılı Kooperatifler Kanununun 9.maddesi gereğince Belediyeler kamu tüzelkişisi

olarak kooperatiflere ortak olabilecekleri gibi 10.maddesi gereğince her ortağın

kooperatiften çıkma hakkı vardır. Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak

isteğe rağmen, bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çıkma
dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirir ve bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

KUşAK Kooperatifi olarak verimli ve iyi hizmet sunulamadığı, etkin bir kooperatifçilik
hizmeti verilemediği, üyeliğin devamında Belediyemiz ve belediye hizmetleri açısından bir

fayda sağlanamayacağı görüldüğünden KUŞAK Kooperatifi üyeliğimizin sonlandırılması ve

ilçemize daha iyi hizmet sunabilecek yeni bir oluşumun araştırılması komisyonumuzca uygun

bulun m uştur.

Takdir meclisimizindir.

HUKUK KOMiSYONU
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rARiFE KoMiSYON RAPORU
()_1.12.20t9 tarih ve l_] nolu Meclis Toplantısında Komisı,onumuza havalc edilcn

gündenrin l.[l nıadttesi İmar *,e Şchircilik Müıtürlüğünün ZZ.l1.20l9 tarih vc E.{258 sal'ılı
Jeoloj ik-Jcotcknik Etüt Arazi Kontrol Ucreti" ilc ilgili vcrilcn arada toplanıldı. Jeolojik-
Jeoteknik Etüt Arazi Kontrol (lcreti Taban Alanı;0-100 m' için 250-TL, l01-500 m' için
350-TL, 501-1000 mı için 500-TL, 1000 m"den büyük yerler için 750-TL olarak
belirlennresi konrisyonumuzca uygun tıulunmuştur. Takdir Mcclisimizindir.

Hüseyin GiINEŞ Azmi '|'
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Hı;KI K K()\lisYoNt Vl.. l,t..\\ lri"t(]E K()}lis\,()\ti ()tt,I.\K tt.\I,()ltt

Ktınrisı oır u nruza haı,alc edilcn Enılak ve lstinılak Nlüdürlüğünün 27llll2lıll9 tırih
vc E.l579 sırı,ıIı ı,ızısı ile taIcp edilcn "Belcdiı,e Tış ın ırrazla rının Kiralınra Sürelerinin
Belirlcnnıesi" konulu 1,azısı komisyonumuzca incelcnmiştir. 5f93 saı,ılı I}cledil,c
Kanununun lS.nıadtlesinde 2ti86 sa.rılı l)cl lel İhıılt Kınununun 75'inci maddcsi hüküınlcri
bclcdil,e taşınırıazları hakkında da ul,gulanır kuralını 1,e r ı,erilmiş olup, bu nedcnle
Sayıştıy raporlarında kira süresi biten bclediyc taşın nrazla rın ın veıridcn ihale ilc kirı.v"ı
vcrilmcsi },önünde mütalaalarda bulunulduğu görülmüştür. 5_j9-j sayılı lielcdiye
Kanununun l8/c maddesinde tiışınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisi şeklinin
değiştirilme sine ve.v-a tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halindc
tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmıısını l,e süresi otuz yılı geçmemek
kaydıyla bunların üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vcrmek 1,ctkisi helediyc meclisin0
vcrilmiştir. f,kli listcdc bulunan taşrnmazların 5 yıl süre ile kirava verilmesi
kom is1,o n lırını ızcı oyçekluğuy+a uygun görülmüştür.
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0.1.12.20l9 tarih vc 1-1 nolu }lcclis 'foplantısındı koırrisı ıınumuza havale cdilen
gündcmin 1.18. maddesi tırşınnraz Satışı talebi konıisvonuııruzca r,Oriltn ırada incclcnıııiş
olup; NIülkil,cti bclediycnıizc ait İlçcnıiz Hacıfclzullıh Nlahallesi l99 ada 27 parsel nolu
2.932,91m2 arsa vasfındaki taşınmaz ve Caferli Mahallesi l l2 ada l1 parsel nolu
l2.436,48m2 tarla vasfındaki taşınmazların Personcl A.Ş'yc olan borçlarımızın ödenmcsi
şartı ilc satışının yapılması krımisı,onumuza katılan üyclcrin oy çokluğu ilc kabul edildi.

Mehmet SAR]DEDEOGLU

(Katılmadı)
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KUŞADASl BELED|YESl PLAN BUTÇE KOM|SYON RAPORU

03.7z.20|9 tarihinde yapılan Meclis toplantlslnda ,Verilen arada görüşülmek üzere komisyonumuza
havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve E.11378 saylll talebi incelenmiş olup
aşağıda gösterilen gelir-gider kaklemlerine 10.015.000,00-Tt Ek Bütçe verilmesi, komisyonumuzca
uygun görülm Üştür.

Takdir Yüce M ecljsjndir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

46.09.75.o2 01.1.1.00 5 03,06 |rEMsiL VE TANlTMA GiDERLERi 60.000,00

MALi HiZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

350,000,00

DEsTEK HiZMETLERi MÜDÜRtÜĞÜ

5.055.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRtÜĞÜ
46.09.15.43 05.4.0.00 5 03.02

t
ÜKETiME YÖNELiK MAL VE MALZEME
LlN4 LAR l

1.050.000,00

KüLTüR VE sosYAL iŞLER MüDüRLüĞü
46.09.15.45 5 03.05 H lzM ET ALlMLARl 400.000,00

TEMizLiK ıŞLERi MüDüRLüĞü
46.09.15.48 05.1.0.00 5 03.05 HizMET ALlMLARl 3.100.000,00

ToPtAM 10.015.000,00-Tt

GELIR:
03.6.1.02 Ecrimisil Gelirleri
03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
05.2.2.5| Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar

3.000.000.00-TL
3.000.000,00-TL
4.0l5.000 00_TL

Mehmet SARlDEDEoĞLU

UYE

Efe BE R BERoĞ LU

10.01 5.000.00-TL

Ali Rlza EFE

üYE

46.09.15.33 01.1.2.00 5 03.05 |HizMET ALlMLARl 200.000,00

46.09, 15.3 3 01,1.2.00 5 lHaziıııt yaRoıvı-ARl (MAHALL| iDARE

kenoıvıını)
150.000,00

46.o9.L5.37 01.3.9.00 5 03.02

t
ÜKETIME YÖNELiK MAL VE MALZEME
LlMLARl

55.000,00

46.09.I5,37 5 oa.os ]rıizvrr nı-ıvunı 5.000.000,00

Ko l, /,n,q u UYE

05.02

01.3.9.00

TOPLAM:

08.2.0.00


