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ENCÜMEN ÜYELERİ 

 

BELEDİYE BAŞKANI : Dr.Hakan Can YILMAZ  

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Hakkı TURGAL  

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ : Muharrem KANAR  

ÜYELER : Yahya GÖZTEPE, Recep YALÇIN  

 
            Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığında 28.05.2015 günü saat:15.00 da toplanan 

Belediye Encümenine Encümen üyesi Yahya GÖZTEPE kaılmadı.Diğer tüm üyelerin katılımı ile gündemde 

bulunan konuların görüşülmesine başlandı. 

 

 
   MADDE 51 :Zabıta Komiserliği imzalı taksi hattı ile ilgili müzekkere. Belediye Encümeninin 25.5.2015 tarih 

2015/45 sayılı kararı. İlgi müzekkere ile, ilçemiz Alaybey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında faaliyet gösteren 

Belediyemizin taksi hattındaki 17 T 6002 plaka no.lu taksi ve hattını Nejdet ÖZCAN’a satmak istediğinin 

anlaşıldığı belirtilerek, gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                       Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçemiz Alaybey Mahallesi, Cumhuriyet 

Meydanında  17 T 6002 olaka no.lu taksisi ile faaliyet gösteren Recep TUNA taksi plaka ve ruhsatını ve tüm 

haklarını dilekçesinde belirttiği üzere Nejdet ÖZCAN isimli şahsa satış işlemi için verilen alıcı ve satıcıya ait 

evrakların tam olduğu anlaşıldığından ;2015 Yılı Gelir Tarifesi ile belirlenen harcının peşin yatırılması şartı ile, 

devir işleminde sakınca olmadığına ,02.03.2011 tarihli Belediyemiz Taksi-Dolmuş Yönetmeliği’nin 

8.maddesinin  A ve B bentleri gereğince oy birliği ile karar verildi. 

 

  MADDE 52 :  28.05.2015 tarihli  Gelir Şefi Zafer TEKİN  imzalı müzekkere .17.04.2015 tarihli 35 sayılı 

karar.İlgi müzekkere ile, mülkiyeti Osman TOKER varisi Rıfat TOKER’e ait ilçemiz Alaybey Mahallesi 

Gölyanı Mevkiinde bulunan tapunun 485 ada 1-2-3 parsel no.sunda kayıtlı 1951,48-741,86-2065,99 m2 olmak 

üzere toplam 4759,34 m2 yüzölçümüne sahip kıraç arazi vasıflı taşınmazların  Başkanlığımızca otopark olarak 

kullanılması amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesi gereğince;3 yıllığına kiralanmasına 

ilişkin Belediye Meclisinin 2015/13 sayılı yetki kararı doğrultusunda tanzim edilen dosya muhteviyatının 

Belediye Encümeninin 17.04.2015 tarih 2015/35 sayılı oturumunda incelenmesi sonucunda alınan karar 

gereğince  yıllık 18750.00 brüt kira bedeli üzerinden kiralanmasına ilişkin ilgili karar imza altına alındığı ve 

gelir şefliğinin 21.04.2015 tarih 803 sayılı yazıyla mukavele işlemleri için ilgilisine tebliğ edildiği ;fakat, şahıs 

tarafından yapılan sözlü beyanda kira miktarı az bulunarak tebliğ tarihi olan 22.04.2015 tarihinde imzadan 

imtina edilerek, yazının gelir şefliğine iade edildiği bildirilerek, konunun encümen gündemine alınarak 

görüşülmesi istenmektedir. 

                          Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Yukarıda belirtildiği gibi Belediye Encümeninin 

17.04.2015 tarih 2015/35 sayılı oturumunda alınan karar gereğince  yıllık 18750.00 brüt kira bedeli üzerinden 

Rıfat TOKER’e  kiralanması karara bağlanan bahse konu yerin Rıfat TOKER’in kira miktarını az bulması ve 

mukaveleyi imzalamaması sebebi ile 17.04.2015 tarih 2015/35 sayılı Encümen kararının iptaline,2015 Yılı 

turizm sezonunda ilçenin trafikten arındırılması  düşünüldüğünden alternatif park yerlerinin yaratılması ve halk 

ile misafirlerin otopark ihtiyacını giderecek çözüm üretmek ,aynı zamanda kamu yararını gözetmek amacıyla  

ilçemiz Alaybey Mahallesi Gölyanı Mevkiinde bulunan tapunun 485 ada 1-2-3 parsel no.sunda kayıtlı 1951,48-

741,86-2065,99 m2 olmak üzere toplam 4759,34 m2 yüzölçümüne sahip kıraç arazi vasıflı yerin brüt 20.000,00 

TL. kira bedeli üzerinden 1 yıllığına kiralanması için kişi ile anlaşmaya varılmış olup hazırlanan 13 maddeden 

ibaret kiralamaya esas şartname ile Rıfat TOKER’le sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

  


