
T.C. 

BALÇOVA BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI 

            

               

 TARİH                 :  05/06/2017 

                                                                                              BİRLEŞİM NO    :  01  

                                                                                  OTURUM NO     :   01 

                                                                                    KARAR NO         :  44 

      
 

    Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısının1 inci birleşim ve 1 inci  oturumunda 

görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen  Önergelerin  

Görüşülmesi”  1 inci maddesinde yer alan  “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı memur boş   Kadro  Değişikliği 

Cetvelinin onanmasına ilişkin” 24/05/2017 tarih ve  862 sayılı İnsan Kaynakları ve 

Eğitim  Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:  

   
 “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmeliğin; 

 11.maddesinde : 

 ‘1- Boş memur  kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur 

kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır, boş kadro 

değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 

Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden ( II ) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde 

ise ( III ) sayılı cetvel eksiksiz  doldurularak değişiklik gerekçesiyle birlikte meclise sunulur. 

 2- Birinci fıkraya göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni 

kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak 

ödenir.Yeni kadrolara atanma tarihi meclis karar tarihini takip eden aybaşını 

geçemez.’denilmektedir. 

 15.maddesi : 
          ‘1- Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren mahalli idarelerdeki memur kadroları 

Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 

Kadro Kütüklerinden  ( I ) Sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri 

memur kadro kütüğünde belirtilen unvan kodu, kadro unvanı, sınıflar ile belirtilen en alt ve 

üst derecelere uygun olarak kullanılır. İptal, ihdas ve kadro değişikliklerinde bu kütükler esas 

alınır.’denilmektedir. 
 Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden 

(II) sayılı memur boş kadro değişikliği ile  cetvelinin Meclisimizce  onaylanması hususunu 

arz ederim.” denilmektedir.    

 

 Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve  işaretle 

yapılan oylama sonucunda: Önergenin geldiği şekliyle kabulüne “Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden(II) sayılı memur boş kadro 

değişikliği ile ilişkin cetvelin onanmasına” oybirliği ile karar verildi.   

   

 Mehmet Ali ÇALKAYA                Sibel GERDAN                           İlter GÜVENTÜRK                  

       Meclis Başkanı                                  Katip-Üye                                        Katip-Üye                                     

              İmza                                                 imza                                                 imza  

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mehmet Ali ÇALKAYA 

                                                                                                                   Meclis Başkanı 



 T.C. 

BALÇOVA BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI        
     

        TARİH                 :  05/06/2017 

BİRLEŞİM NO   :  01 

OTURUM NO     :  01 

        KARAR NO         :  45 

      
 

Belediye  Meclisi,  Haziran  ayı   toplantısının  1 inci  birleşim   ve  1  inci   oturumunda  

görüşülmesine  geçilen  v e  gündemin  5 inci   bölümünün  “Başkanlıktan  Gelen  Önergelerin  

Görüşülmesi” 2’inci  maddesinde  yer alan  “Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hibe edilen 1999 model 35 CZY 05 plakalı otobüs ile 

2008 model 35 Y 0640 plakalı midibüsün devrine ilişkin olarak trafik tescil iş ve işlemlerinin 

yürütülmesine  ilişkin”  30/05/2017  tarih ve  1404  sayılı Fen İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık 

önergesinde: 

   

“İlgi: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 12/05/2017 tarih 97509404.301.05.500 sayılı 

Meclis Kararı. 

 

 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgi kararıyla 1 adet 1999 model SL 232 otobüs ( 

35CZY 05),  1 adet 2008 model Isuzu midibüs (35 Y 0640) bedelsiz olarak kurumumuza 

devredilmiş olup; söz konusu araçların Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere devir 

alınmasına ve trafik tescil iş ve işlemlerinin yürütülmesi hususunda Sayın Meclis Heyetince 

karar alınmasını arz ederim.” denilmektedir.  

   

Yukarıda metni yazılı önerge ve Yönetmelik okutturulup,  meclisin  görüşüne  sunuldu 

ve işaretle yapılan oylama sonucunda: Önergenin geldiği şekliyle kabulüne “İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanlığının kararı ile belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kurumuza bağış 

edilen  1 adet 1999 model SL 232 otobüs ( 35CZY 05) ile  1 adet 2008 model Isuzu midibüs (35 Y 

0640)’ün devrine ilişkin olarak trafik tescil iş ve işlemlerinin yürütülmesine” oybirliği ile karar 

verildi. 

 

 

 

 

 

   

 

Mehmet Ali ÇALKAYA                  Sibel GERDAN                           İlter GÜVENTÜRK                  

       Meclis Başkanı                                          Katip-Üye                                           Katip-Üye                                     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T.C. 

BALÇOVA BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI        
 

                 

            TARİH                 : 05/06/2017 

 BİRLEŞİM NO    : 01 

OTURUM NO      : 01 

     KARAR NO           : 46 
 

 

 

 Belediye Meclisi, Haziran  ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşül- 

mesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi” 

3’üncü maddesinde  yer alan  “Balçova Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun, Albad’da 

düzenlenecek olan  “ALEGRIA DE DANCAR” 5. Uluslararası  Halkoyunları Festivaline 

katılmasına  ilişkin” 30/05/2017  tarih ve 4712 sayılı Yazı İşleri  Müdürlüğü ifadeli Başkanlık 

önergesinde:  

   
 “Albad’da düzenlenecek olan  “ALEGRIA DE DANCAR” 5. Uluslararası  Halkoyunları 

Festivaline katılım sağlanmasına yönelik gelen davet üzerine Balçova Belediyesi, Halk Dansları 

Topluluğunun 15-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında Valencia’da gerçekleştirilecek festivale 

katılması ve ek listede adı-soyadı yazılı 53 kursiyerin görevlendirilmesini arz ederim. ” 

denilmektedir.  

 

 Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle 

yapılan oylama sonucunda:  Önergenin geldiği şekliyle kabulüne “Balçova Belediyesi, Halk 

Dansları Topluluğunun 15-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında Valencia’da gerçekleştirilecek 

“ALEGRIA DE DANCAR” 5. Uluslararası  Halkoyunları festivaline katılmasına ve ek listede 

adı-soyadı yazılı 53 kursiyerin görevlendirilmesine” oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Ali ÇALKAYA                  Sibel GERDAN                           İlter GÜVENTÜRK                  

       Meclis Başkanı                                        Katip-Üye                                        Katip-Üye                                     
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T.C. 

BALÇOVA BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI  

                     

   

      TARİH                : 05/06/2017 

     BİRLEŞİM NO   : 01 

     OTURUM NO    : 01 

     KARAR NO       :  47 
 

 

 

Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşül-   

mesine geçilen ve gündemin 6ıncı bölümünün “Komisyonlardan Gelen Raporların 

Görüşülmesi”    1 inci maddesinde  yer alan ve  İmar ve Sağlık Komisyonundan gelen 

“İlçemiz, Korutürk Mahallesinde ve tapunun 147 ada, 38 parsel sayılı taşınmazında 

bulunan B.H.A.(Sağlık Tesisi) için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı  

değişikliğine (PİN:UİP-3705,22) ilişkin” raporda:    

                         

İmar Komisyonu Raporu:  

 

“Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 37 sayılı kararıyla Komisyonumuza 

havale edilen; İlçemiz Korutürk Mahallesi Şimşek Sokak No:33 adresinde yer alan, 

mülkiyeti Belediyemize ait 147 ada, 38 parselde bulunan  “Belediye Hizmet Alanı” 

(Sağlık Tesisi) kullanımı ile ilgili olarak, ihtiyaçlar doğrultusunda inşaat emsalinin 

arttırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 

önerge, Komisyonumuzca incelenmiştir. 

 İlgili plan değişikliği önerisi ile ilgili yapılan incelemede; İzmir Valiliği İl Sağlık 

Müdürlüğü’nün 20.02.2017 tarih ve 47499656-754-E.157 sayılı yazısı ile söz konusu 

parselde, İlçemizde bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezinin aynı 

binada, KETEM, Verem Savaş Dispanseri ve AÇSAP Merkezinin ayrı binalarda hizmet 

verdiği, binanın fiziki koşullarının ve personel sayısının sağlık hizmeti sunmak için 

yeterli olmadığı ve ihtiyaca cevap vermediği, bu doğrultuda da yazı ekinde sunulan 

taslak projeye göre ihtiyaç duyulan alanların belirlendiği ve mevcut sağlık tesisi alanının 

yapılanma koşullarının yenilenerek, inşaat emsalinin E=3.00 olması talep edilmiştir. 

Yapılan değerlendirmede; imar planındaki sağlık tesisi alanının büyüklüğü dikkate 

alınarak, İzmir Valiliği’nin yazısı ekinde sunulan mimari projede belirlenen ve ihtiyaç 

duyulan kullanımlar için yeni yapılanma koşullarının belirlendiği ve inşaat emsalinin 

E=2,50, kat adedinin Yençok=4 kat olarak önerildiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği önerisi (PIN   : UIP – 3705,22) Komisyonumuzca incelenmiş olup, oybirliği ile 

uygun görülmüştür.  

 Sayın Meclis'in onayına sunulur.”  

 

Sağlık Komisyonu raporu: 

 

“Belediye Meclisimizin 02/05/2017 tarih ve 37 sayılı kararıyla komisyonumuza 

havale edilen; İlçemiz Korutürk Mahallesi, Şimşek Sok. No:33adresinde yer alan, 

mülkiyeti belediyemize ait 147 ada 38 parselde bulunan “belediye Hizmet alanı” sağlık tesisi 

kullanımı ile ilgili olarak ihtiyaçlar doğrultusunda inşaat emsalinin arttırılası amacıyla 

hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin önerge komisyonumuzca 

incelenmiştir.  

 

./.. 
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İlgili plan değişikliği önerisi ile ilgili yapılan incelemede İzmir Valiliği İl Sağlık 

Müdürlüğünün 20/02/2017 tarih ve 47499656-754 sayılı yazılarında, İlçemizde bulunan İlçe 

Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezinin aynı binada, KETEM, Verem Savaş 

Dispanseri ve AÇSAP Merkezinin ayrı binalarda hizmet verdiği, binanın fiziki koşullarının 

personel sayısı ve sağlık hizmetleri sunumu için yeterli olmayıp, ihtiyaca cevap vermediği 

belirtilerek bu doğrultuda yazı ekinde sunulan taslak projeye göre ihtiyaç duyulan alan 

belirlenmiş ve mevcut Sağlık Tesisi alanının inşaat koşullarının değiştirilmesi talep edilmiştir.  

 
Yapılan değerlendirmede; sunulan projede  İlçe Sağlık Müdürlüğü,  Toplum Sağlığı 

Merkezi, KETEM, Verem Savaş Dispanseri ve AÇSAP Merkezinin bir arada bulunması  Verem 

Savaş Dispanserinin hasta  giriş ve çıkışlarının ayrılması, Röntgen, mamografi ve laboratuvar 

bölümlerinin çevre ve insan sağlığı açısından bodrum katta konumlandırılması inşa edilecek 

yeni sağlık tesisi binasının fiziki koşullarının personel sayısı ve sağlık hizmetleri sunumu için 

yeterli olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.”  denilmektedir.    

   Yukarıda metni yazılı her iki rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve   işaretle 

yapılan oylama sonucunda: İmar ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun geldiği şekliyle 

kabulüne oybirliği  ile  karar verildi.  

    
 

 Mehmet Ali ÇALKAYA                  Sibel GERDAN                           İlter GÜVENTÜRK                  

       Meclis Başkanı                                        Katip-Üye                                        Katip-Üye                                     

              İmza                                                          imza                                                 imza  

 

 

 

 

 
                                                                                                            Mehmet Ali ÇALKAYA 

                                                                                                                                 Meclis Başkanı 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 

BALÇOVA BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI  

 

          

          TARİH               :  05/06/2017 

                                                                                                                BİRLEŞİM NO :  01  

                                                                                                                OTURUM NO   :  01 

         KARAR NO       :  48  

  

 

 

 Belediye Meclisi, Haziran ayı  toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda   

görüşülmesine geçilen ve  gündemin 6 ıncı bölümünün “Komisyonlardan Gelen Raporların 

Görüşülmesi”  2 inci maddesinde  yer alan ve İmar Komisyonundan gelen “Çetin Emeç 

Mahallesinde ve tapunun 1383 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda 3194 sayılı İmar Kanununun 

17.maddesine göre ortaklığın giderilmesine ilişkin”  raporda:    

 
  “Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 38 sayılı kararıyla Komisyonumuza havale 

edilen; Balçova İlçesi, Çetin Emeç Mahallesinde ve tapunun 1383 ada, 3 sayılı parselinde kayıtlı 

175,00m² yüzölçümlü taşınmazda Belediyemize ait 113/175 oranında 113,00 m² hissenin 3194 

sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine göre satışının yapılması veya anlaşma olması durumunda 

kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması veya izale-i şüyu yolu ile mülkiyette ortaklığın 

giderilmesi hususu Komisyonumuzca incelenmiştir. 

 

 Taşınmaz, Mücahitler Sokak ile Doğan Seyfi Sokağın köşesinde yer almaktadır. 1/1000 

ölçekli uygulama imar planına göre Teras Ev yapı düzeninde Emsal:1,00 Taks:0,60 yapılaşma 

koşulu bulunmaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması halinde 113,00m² hissemizde, 

%50 oranında müteahhit payı kabulüyle 56,50m² büyüklüğünde emsale konu inşaat alanına 

sahip bağımsız mülkiyet oluşturmak, teras ev yapı nizamında ve belirtilen büyüklükte bir parsel 

için olası görülmediğinden belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine 

göre satışının yapılması Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  

Sayın Meclis'in onayına sunulur.” denilmektedir.   

Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve   işaretle yapılan 

oylama sonucunda: Komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne  oybirliği  ile karar verildi.  

   
 

 

Mehmet Ali ÇALKAYA                  Sibel GERDAN                           İlter GÜVENTÜRK                  

       Meclis Başkanı                                        Katip-Üye                                        Katip-Üye                                     

              İmza                                                        imza                                                 imza  
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                                                                                                                                 Meclis Başkanı 
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T.C. 

BALÇOVA BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI                
                         

      

          TARİH               :  05/06/2017 

                                                                                                                BİRLEŞİM NO :  01  

                                                                                                                OTURUM NO   :  01 

         KARAR NO       :  49 

 

 

         
Belediye Meclisi, Haziran ayı  toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda   

görüşülmesine geçilen ve  gündemin 6 ıncı bölümünün “Komisyonlardan Gelen Raporların 

Görüşülmesi” 3üncü maddesinde  yer alan ve  İmar ve Hukuk Komisyonundan gelen “5393 

sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine göre 9 Eylül Üniversitesi  ile gerçekleştirilecek ortak 

hizmet projesi kapsamında Tapunun, 3331 ada, 35 parselinde kayıtlı belediyemiz hissesi 

üzerinde 30 yıl süreyle İntifa Hakkı kurulmasına ilişkin” raporda: 

 

 İmar Komisyonu Raporu:    

 

  “Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 39 sayılı kararıyla Komisyonumuza havale edilen; 

İlçemiz, İnciraltı Mahallesinde yer alan, meri imar planında “D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ ALANI” 

olarak tanımlanan taşınmaz ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve 

Teknik Daire Başkanlığı’nın 27.04.2017 tarih ve 13429182/752.01.01-222 sayılı yazısı 

doğrultusunda talep edilen, tapuya 3331 ada, 35 parsel olarak kayıtlı 230.117,89 m2lik 

taşınmazda 4286,15 m2lik Belediye hissemiz üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e 

maddesine göre 30 yıl süre ile intifa hakkı kurulması suretiyle kullanımının Üniversitenin tüzel 

kişiliğine geçirilmesi ve bu parsel veya bu parsele komşu olan Dokuz Eylül Üniversitesine ait 

parseller üzerinde Üniversite ve Belediyemizin 5393 sayılı Kanunun 75. Maddesi kapsamında 

ortak hizmet projesi yaparak bir tesis oluşturmak üzere sözleşme yapılması için gerekli kararın 

alınmasına ilişkin önerge Komisyonumuzca incelenmiştir. 

 Yapılan değerlendirmede; 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin görev ve yetkileri” 

başlıklı 18. Maddesinin e. Fıkrasında, Meclisin görevlerinden birinin ; “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.” 

olarak belirtildiği, yine aynı kanunun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı  75. Maddesinde ; 

“Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve 

sorumluluk alanlarına giren konularda ;  

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma 

işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri 

gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin 

yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” şeklinde 

açıklandığı anlaşıldığından, 3331 ada, 35 parsel olarak kayıtlı taşınmazda bulunan Belediye 

hissemiz ile ilgili olarak, bu parsel üzerinde Üniversite ve Belediyemizin 5393 sayılı Kanunun 75. 

Maddesi kapsamında ortak hizmet projesi yaparak bir tesis oluşturmak üzere sözleşme 

yapılması ve bunun karşılığında söz konusu taşınmaz üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 

18/e maddesine göre tapuya şerhten itibaren 30 yıl süre ile intifa hakkı kurulması suretiyle 

kullanımının Dokuz Eylül Üniversitesinin tüzel kişiliğine geçirilmesi talebi Komisyonumuzca 

incelenmiş olup, oybirliği ile uygun görülmüştür.  

 Sayın Meclis'in onayına sunulur.”   

 

./.. 
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Hukuk Komisyonu Raporu:    

 

Balçova Belediye Meclisinin Mayıs ayı  1. oturumunda  komisyonumuza sevk edilen 

Başkanlık Önergesinde; İlçemiz İnciraltı Mahallesinde ve tapunun 3331 ada, 35 parsel sayılı 

230.117,89 m² yüzölçümündeki taşınmazında Belediyemize ait 4.286,15 m’lik Belediyemiz 

hissesinin bulunduğu belirtilmekte. 

 

Belediyemiz mülkiyetinde olan gayrımenkul İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 

hastane gelişim alanı içerisinde kalmakta olduğundan, parseldeki hissemiz üzerinde öğrenci 

yurdu binası yapılması ve işletilmesi ile işletmeye belediyemizin de ortak olması koşulu ile 

Dokuz Eylül Üniversitesi ile bir ortak hizmet projesi yapılması; bu koşulları kapsayan 

sözleşmenin yapılması için Belediye Başkanına 5393 sayılı Kanunun 75. Maddesi kapsamında 

yetki verilmesine, imzalanan ortak projenin bilgi için belediye meclisine sunulmasına,  

 

Bu ortak hizmet projesinin yürürlüğe girmesi ve yürüklükte kalması koşuluyla taşınmaz 

hissemiz üzerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü lehine 30 yıl süre ile İntifa Hakkı tesisi  

5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi kapsamında oybirliği ile kabul edilmiştir.    

Sayın Meclisin onayına sunulur.” denilmektedir.  

Yukarıda metni yazılı her iki rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve   işaretle 

yapılan      oylama sonucunda: İmar ve Hukuk Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne 

oybirliği  ile karar verildi.  

   
 
 

Mehmet Ali ÇALKAYA                  Sibel GERDAN                           İlter GÜVENTÜRK                  

       Meclis Başkanı                                        Katip-Üye                                        Katip-Üye                                     
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T.C. 

BALÇOVA BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI               
                                 

  

                      TARİH                 :  06/06/2016 

                                                                                                                BİRLEŞİM NO   : 01  

                                                                                                                OTURUM NO     : 02 

         KARAR NO         : 59  

         
 

 

 Belediye Meclisi,  Haziran ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci 

oturumunda oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve ikinci oturumda 

görüşülmesine geçilen Eğitim Mahallesi, İkiztepe mevkii Viyadük altına taşınacak olan 

Pazar yeri tezgah tahsis ücretinin belirlenmesine ilişkin”  raporda:   

   

 Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının birinci oturumunda oybirliğiyle 

komisyonumuza havale edilen önerge incelenmiş olup;  11.03.2010 tarihli ve 5957 Sayılı 

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7. ve 15. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 12 

Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinin 1 ve 2 inci  bendine göre İlçemiz, 

Güzelyalı Semt Pazarının, Eğitim Mahallesi İkiz Tepeler Mevkii, Viyadük altına 

taşınacağından; yeni kurulacak olan Eğitim Mahallesi pazar yerinde yapılacak olan ilk 

tezgah tahsis işlemlerinden, bir adet tezgah için ilk tahsis ücreti olarak 2.500,00 TL 

alınmasına, yukarıda anılan yönetmeliğin 15. maddesine göre tüm tezgah sahiplerinden 

2016 yılı tahsis ücreti olarak haftalık 5.00 TL toplam yıllık 260.00 TL tahsis ücreti 

alınmasına, satış yeri sahiplerinin ödemelerini belirtilen süreler içinde yapmaması 

halinde, ilgili yönetmeliğin 27. maddesine istinaden satış yeri tahsis işlemlerinin iptal 

edilmesine ve alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 

Kanun hükümlerine göre işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.” 

Denilmektedir.  

  Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve   işaretle 

yapılan  oylama sonucunda: Komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne oybirliği  ile karar 

verildi.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Ali ÇALKAYA                  Sibel GERDAN                           İlter GÜVENTÜRK                  

       Meclis Başkanı                                          Katip-Üye                                         Katip-Üye                                     

  

 

 

  

 


