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KARAR 

 

     Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığı’nda 20.02.2015 günü saat:15.00 da toplanan 

Belediye Encümenine tüm üyelerimizin katılımı ile gündemde bulunan konunun görüşülmesine başlandı. 

 

 K  A R A  R  09    : 06.02.2015 tarihli Zabıta Memuru V. T.Burçin NEÇARE imzalı müzekkere. ile 

04.02.2015 tarihinde 110 sayılı dilekçe ile ilçemiz Pazar esnaflarının kış aylarında satışların azalması 

sebebiyle işgaliye bedellerinin indirilmesini talep ettikleri belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere de 28.11.2014 

tarih 2014/ 64 sayılı meclis kararının 49.maddesinin e bendi gereğince elektrik almayan seyyar satıcıların 

beher m2 sinden günlük olarak 9.00 TL. tahsil edileceği ve gelir şefliği bilgisi dahilinde Zabıta 

Komiserliği’nce 6 m2 olan tezgahlardan 30,00 TL.  6 m2 üzerinde bulunan tezgahlardan 40,00 TL. tahsil 

edildiği belirtilerek, gerekli kararın alınması istenmektedir. 

                              Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde;04.02.2015 tarihli 110 sayılı dilekçe ve ilgi 

müzekkere okunarak, kış aylarında satışların az olması sebebiyle, Pazar esnafından 1.Mayıs.2015 tarihine 

kadar 6m2 kadar olan tezgahlardan 20,00 TL., 6 m2 üzerinde olan tezgahlardan 30,00 TL. tahsil edilmesine 

oy birliği ile karar verildi. 

 

K  A R A  R   10   : 19.02.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN  imzalı müzekkere  ile ,Belediye Başkanlığımıza 

yapılan 16.02.2015 tarihinde Merhum Hüseyin AKARSU varisleri Seher AKARSU, Pınar TINÇ, Fahriye 

Bahar HEİB, Mehmet Çağlar AKARSU ve Regaip Çağatay AKARSU tarafından verilen dilekçe ile, Merhum 

Hüseyin AKARSU’nun kirası altında bulunan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Cumhuriyet 

Mahallesi, Çınarçarşı Caddesinde bulunan tapunun 223 ada 1 parsel no.sunda kayıtlı 42 kapı no.lu dükkan 

işyeri vasıflı taşınmazın  2886 Sayılı Devler İhale Kanununun 67.maddesi gereğince; varislerden Regaip 

Çağatay AKARSU adına devrinin yapılmasının talep edildiği belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere ile, konu ile 

ilgili yasal mevzuatta yapılan incelemede;2886 Sayılı Kanunun 67.maddesi (müteahhit veya müşterinin ölümü 

halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak 

idare varislerden istekli olanlara,ölüm tarihinden itbaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla 

sözleşmeyi devredebilir.)gereğince;diğer varislerin muvafakat etmesi halinde 30 gün içinde devir işlem 

yapılacağına ilişkin hususun açık ve net belirtildiği ve kayıtlarda yapılan incelemede; bahse konu dükkanın 

mukavele sürelerinin 1 yıl olduğu ve en son 02.12.214 tarih ve 2014/98 sayılı encümen toplantısında alınan 

karar gereğincede; mukavelesinin 31.12.2015 tarihinde kadar uzatıldığı,kira şartnamesinin bugünkü mevzuata 

uygun hale getirildiği belirtilerek,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 67.maddesi gereğince;yeni tanzim 

edilen şartname doğrultusunda Merhum Hüseyin AKARSU varisi Regaip Çağatay AKARSU adına devir 

işleminin ve kontrat yapılmasına ilişkin kararın alınması istenmektedir. 

                                  Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Çınarçarşı 

Caddesinde bulunan tapunun 223 ada 1 parsel no.sunda kayıtlı 42 kapı no.lu dükkan işyeri vasıflı taşınmazın 

kiracısı Hüseyin AKARSU’nun vefatı üzerine varislerinin muvafakatı ile , 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 67.maddesi gereğince;bahse konu taşınmazın Hüseyin AKARSU varisi Regaip Çağatay 

AKARSU’ya devrine oy birliği ile karar verildi. 

 

 K  A R A  R   11  : 20.02.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere ile, Belediye Meclisinin 

04.02.2015 tarih ve 2015 /10 sayılı oturumunda ilçemizin tamamının mücavir alan kapsamında olması ve 

merkez dışındaki yapılaşmanın son 10 yıllık dönem içinde hızla artmasından dolayı Belediyemiz imkanlarının 



ve teknik personel durumunun yetersiz kaldığı ve bilhassa ilçe dışında bulunan bağ evi ve ticarethane ( otel, 

motel, pansiyon vs.) kapsamlı işletmelerin sayaç okuma işlemlerinin düzenli yapılmadığı, sayaçların 

bozulması halinde zamanında müdahale edilemediği,10 yıllık damga süresini dolduran sayaçların zamanında 

sökülerek kontrollerinin yapılamadığı ve böyle olumsuz durumlarda abone ile Başkanlığımız arasında 

olumsuz durumlar yaşandığı tespitine ilişkin gibi durumlardan dolayı olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve 

daha düzenli su tahakkuk ve tahsilatının yapılabilmesi arızaların daha çabuk tespit edilebilmesi ve olabilecek 

su kaçaklarının önlenmesi amacıyla ön ödemeli kartlı su sayaç sistemine geçilmesine ve gerekli araştırmalar 

ile protokollerin hazırlanması için belediye encümenine yetki verildiği belirtilmiştir.Yine ilgi müzekkere 

ile,yapılan firma ve belediye Başkanlıkları görüşmeleri sonucu; Baylan Ölçü Alet Sanayi Tic.Ltd.Şti ve 

Teksan Teknolojik Ölçüm Sistemleri San.Tic.Anonim Şirketi firmalarının köklü şirket yapısına sahip 

oldukları ,kurulacak olan sisten konusunda deneyimlerinin ve alt yapılarının sağlam olduğu kanaatine varıldığı 

anlaşıldığından, hazırlanan satış ve uygulama sözleşmelerinin gözden geçirilmesi ve protokollerin 

imzalanması için gerekli kararın alınması istenmektedir. 

                               Encümenimizce yapılan görüşmede; Yukarıda yazılı sebepler ile elektronik su sayacına 

geçilmesine karar verilmiş,bu karar doğrultusunda yapılan araştırmalar ile de uygun olduğu saptanan  Baylan 

Ölçü Alet Sanayi Tic.Ltd.Şti ve Teksan Teknolojik Ölçüm Sistemleri San.Tic.Anonim Şirketi (firmaları) ile 

hazırlanan satış ve uygulama sözleşmeleri ışığında protokol imzalanmasına.Protokolün imzalanması için 

Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


