
PLAN Ko
TUT

Toplantı Tarihi: 18.01,2021

Toplantı Saati : l1:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoNU : 1.5.06.2006 Tarih ve 26],99 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri

koordinasyon merkezi yönetmeliği nin 24.I2,2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete ile Yönetmelikte

değişiklik yapılmasından dolayı ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında yatlrlmcl kuruluŞlar

tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilçemiz belediyesince verileceğinden söz konusu Yatlrlmcl

kuruluşların tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilçemiz belediyesince verileceğinden söz konusu

yatlrlmcı kuruluşların mağdur olmaması için alınacak harç ve ücretlerin tespit edilmesi hususunun

görüşülmesi;

KARAR : KARAR: yasaya uygun teklifin kabulü ile 2O21. yılı kazı bedellerinin ekte sunulan

cetvelde yer alan idare teklifinde belirtildiği şekli ile uygulanmasına elde edilen gelirin

bütçede gösterilmesine ve sadece cadde,bulvar ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların onarım

ve bakımında kullanılmaslna iş ve işlem|erin AykoME yönetmeliğinde belirtilen usul ve

şartlara göre yürütülmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir,

PLAN ve nÜıçE KOMİSYONU
ADI SOYADI :

l- Gölhan ÇOŞKLrN

2- Uğur DiLiÇIKIK

3-Kenan AVAN

4- Ömer Faruk KAYMAZ

\

5- Gamze ATAŞ

iıızısı :

(



YoNU

Toplantı Tarihi: 18.01.2021

ToplantıSaati: l1:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU : ],5,06.2006 Tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri

koordinasyon merkezi yönetmeliği nin 24,I2.2o20 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete ile Yönetmelikte

değişiklik yapılmasından dolayı ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında yatırımcl kuruluŞlar

tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilçemiz belediyesince verileceğinden söz konusu Yatırımcı

kuruluşların tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilçemiz belediyesince verileceğinden söz konusu

yatırımcı kuruluşların mağdur olmaması için alınacak harç ve ücretlerin tespit edilmesi hususunun

görüşülmesi;

KARAR : KARAR: Yasaya uygun teklifin kabulü ile 202]. yılı kazı bedellerinin ekte sunulan

cetvelde yer aIan idare teklifinde belirtildiği şekli ile uygulanmaslna elde edilen gelirin

bütçede gösterilmesine ve sadece cadde,bulvar ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların onarım

ve bakımında kullanılmaslna iş ve işlemlerin AykoME yönetmeliğinde belirtilen usul ve

şartlara göre yürütülmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir,

l- Gölhan ÇOŞKL]N

2- Uğur DiLİÇIKIK

3-Kenan AVAN

I

(

4- Ömer Faruk KA

5- Gamze ATAŞ

W

PLAN ve nÜıçr KOMİSYONU
ADI SOYADI : iı,ızısı :

\
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MEclis iMAR KoMisYoNU
HAziRUN CETVELi

ToPlantl Tarihi :18,01,2021

Toplantl saati :11:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoNU: 15.06.2006 Tarih Ve 25199 saylll Resmi Gazete Vavlmlanan Büyükşehir Belediyeleri

koordinasyon merkezi yönetmeliğinin 24.12.2O2O tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete ile

Yönetmelikte değişiklİk yapllmaslndan dolayı ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında

yat|rımcı kuruluşlar tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilçemiz belediyesince

verileceğinden söz konusu yatırımcı kuruluşların tarafından yapılacak kazıların ruhsatl IlÇemiz

belediyesince Verileceğinden söz konusu yatlrlmcl kuruluşların mağdur olmamasl için

alınacak harç ve ücret|er|n tespit edilmesi hususunun görüşülmesi;

iıuan rorvıisyorıu

ADl ADl: lMzAsl:

1-Hazlm DAĞLl

KATıLMADl2-Muhammet ALPARSLAN

3-YUsuf ERoĞLU

4-suat ER KAN

5-Volkan BAYRAKÇI



Toplantl Tarihi :18.01.2021

Toplantı saati :11:00

Toplantl Yeri : Meclis salonu

KoNU: 15.06.2006 Tarih Ve 26199 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri

koordinasyon merkezi yönetmeliğinin 24.12.2o20 tarih Ve 31344 sayılı Resmi Gazete ile

yönetmelikte değişiklik yapllmaslndan dolayı ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında

yatlrlmcl kuruluşlar taraflndan yapllacak kazıların ruhsatl ilçemız belediyesince

verileceğinden söz konusu yatlrlmcl kuruluşların taraflndan yapılacak kazılarln ruhsatı ilçemiz

belediyesince verileceğinden söz konusu yatlr|mcl kuruluşların mağdur olmamasl için

alınacak harç ve ücretlerin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi;

KARAR: Yasaya uygun teklifin kabulü ile 2O21 yılı kazı bedellerinin ekte sunulan cetvelde yer

alan idare teklifinde belirtildiği şekli ile uygulanmasına elde edilen gelirin bütçede

gösterilmesine ve sadece cadde,bulvar ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların onarlm ve

bakımında kullanılmasına iş ve işlemlerin AykoME yönetmeliğinde belirtilen usul ve şartlara

göre yürütülmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir,

iMzAsl:

1-Hazlm DAĞLl

2-Muhammet ALPARsLAN KATıLınADı

3-Yusuf ERoĞ[U

4-Suat E RKAN

5-Volka n BAYRAKÇl

MEclis iMAR KoMisYoNu KARAR TUTANAĞl

ADl soYADl:



KoNu: 15.06.2006 Tarih Ve 26199 saylll Resmi Gazete yaylmlanan Büyükşehir Belediyeleri

koordinasyon merkezi yönetmeliğinin 24,12,2020 tarih Ve 31344 sayılı Resmi Gazete ile

Yönetmeliktedeğişiklikyapılmasındandolayıilçebelediyelerininsorumlulukalanlarında
yatırımct kuruluş|ar tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilçemiz belediyesince

verileceğindensözkonusuyatürlmclkuruluşlarıntarafındanyapılacakkazılarınruhsatıiIçemiz
belediyesince verileceğinden söz konusu yatırımcı kuruluşların mağdur olmaması için

alınacakharçveücretlerintespitedilmesihususunungörüşülmesi;
KARAR:Yasayauygunteklifinkabulüile2021yılıkazlbedellerininektesunulancetveldeyer
alanidareteklifindebelirtildiğİşekliileuygulanmasınaeldeedilengelirinbütçede
gösterilmesineVesadececadde,bulvarvesokaklardakiasfaltvekaldırlmlarınonarlmVe
bakımında kullanılmasına iş ve işlemlerin AYKOME yönetmeliğinde belirtilen usul ve şartlara

göre yürütülmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar veriImiştir,

Toplantı Tarihi :18.01.2021

Toplantl saati :11:oO

ToPlantl Yeri : Meclis 5alonu

2-Muhammet AtPARSLAN

3-Yusuf ERoĞLU

4-Suat ERKAN

iMzA5l:

KATıtMADl

5-Volkan BAYRAKÇl

MEclis iMAR KoMisYoNu KARAR TuTANAĞl

ADl soYADl:

1-Hazlm DAĞLt



KoNu: 15.06.2006 Tarih Ve 26199 saylll Resmi Gazete yaYlmlanan BüyükŞehir Belediyeleri

koordinasyon merkezi yönetmeliğinin 24,12,2020 tarih Ve 31344 sayılı Resmi Gazete ile

Yönetmelikte değişiklik yapılmasından dolayı ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında

yatırımc! kuruluşlar tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilçemiz belediyesince

verileceğindensözkonusuyatlrlmclkuruluşlarıntarafındanyapılacakkazılarınruhsatlilçemiz

belediyesince verileceğinden söz konusu yatırımct kuruluşların mağdur olmaması için

alınacak harç Ve ücretlerin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi;

KARAR:Yasayauygunteklifinkabulüile2O21yılıkazıbedel|erininektesunulancetveldeyer
alanidareteklifindebelirtildiğişekliileuygulanmasınaeldeedilengelirinbütçede
gösterilmesineVesadececadde,bulvarvesokaklardakiasfaltvekaldlrımlarınonarlmVe
bakımında kullanılmasına iş ve işlemlerin AYKOME yönetmeliğinde belirtilen usul ve şartIara

göre yürütülmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir,

Toplantl Tarİhi :18.01.2021

Toplantı saati :11:00

Toplantl Yeri : Meclis salonu

ADl soYADl:

1-Hazım DAĞLl

2-Muhammet ALPARsLAN

3-Yu5uf ERoĞLU

4-suat ERKAN

iMzAsı:

l(ATı$nADl

5-Volkan BAYRAKÇl

MECLİS iMAR KOMiSYONU KARAR TUTANAĞl

-{
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Ücretlere KDV DahiI'dir
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Ücretlere KDV Da hil'dir
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b- İzinsiz altyapı kazısı yap anlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara

belediye encümen ince ala n tahrip tutar|nln beş katına kadar idari para cezası Verilir dari para

cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay iç
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cretlendırme;

1- Alan tahri tutarl:

4ff=(zemin cinsi birim x kazı alanı

cretlere KDV Dahil'dir

2- if
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Altyapı tesisi açım ruhsatlarında keşif ücreti için 225,0O TL ve ilave olarak alan tahrip tutarının
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3- Ruhsat Harcı
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Toplantı Tarihi: 18.0l .2021

ToplantıSaati:11.00

Top|antı Yeri : Meclis Salonu

KONU : 15.06.2006 Tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazete yayımlanan BÜyÜkŞehir

Belediyeleri koordinasyon merkezi yönetmeliğinin 24.12,2020 tarih ve 31,344 saYılı Resmi

Gazete ile yönetmelikte değişiklik yapılmasından dolayı ilçe belediYelerinin sorumluluk

alanlarında yatırımcı kuruluşlar tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilÇemiz belediYesince

verileceğinden söz konusu yatırımcı kuruluşların tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilÇemiz

belediyesince verileceğinden söz konusu yatırımcı kuruluşların mağdur olmaması iÇin

alınacak harç ve ücretlerin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi;

ADI SOYADI :

l- Abdullah AVCI

2- Adem ATAŞ

3-Ahmet ÇANKAYA

4- Mustafa Soner UZUN Al
5- Mustafa SERTELLİ M,



MECLİS KANUN VE KARARLAR KOMİSYONU
KARAR TUTANAGI

Toplantı Tarihi: 18,01.2021

ToplantıSaati:11.00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU : 15.06.2006 Tarih ve 26].99 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Büyükşehir

Belediyeleri koordinasyon merkezi yönetmeliğinin 24.L2.2O20 tarih ve 31344 sayılı Resmi

Gazete ile Yönetmelikte değişiklik yapılmasından dolayı ilçe belediyelerinin sorumluluk

alanlarında yatırımcı kuruluşlar tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilçemiz belediyesince

verileceğinden söz konusu yatırımcı kuruluşların tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilçemiz

belediyesince verileceğinden söz konusu yatırımcı kuruluşların mağdur olmaması için

alınacak harç ve ücretlerin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi;

KARAR: KARAR: Yasaya uygun teklifin kabulü ile 2021 yılı kazı bedellerinin ekte sunulan

cetvelde yer alan idare teklifinde belirtildiği şekli ile uygulanmasına elde edilen gelirin

bütçede gösterilmesine ve sadece cadde,bulvar ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların onarım

ve bakımında kullanılmasına iş ve işlemlerin AYKOME yönetmeliğinde belirtilen usul ve

şartlara göre yürütülmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

ADI SoY

l- Abdullah AVCI

2- Adem ATAŞ

3-Ahmet ÇANKAYA

V4- Mustafa Soner UZLIN

5- Mustafa SERTELLİ
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Toplantı Tarihi: 18.01.2021

ToplantıSaati:11.00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU : ].5.06.2006 Tarih ve 26].99 sayılı Resmi Gazete yayımlanan BüyükŞehir

Belediyeleri koordinasyon merkezi yönetmeliğinin 2.4.1,2,2o2o tarih ve 31344 sayılı Resmi

Gazete ile yönetmelikte değişiklik yapılmasından dolayı ilçe belediyelerinin sorumluluk

alanIarında yatırımcı kuruluşlar tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilÇemiz belediYesince

verileceğinden söz konusu yatırlmcl kuruluşların tarafından yapılacak kazıların ruhsatı ilçemiz

belediyesince verileceğinden söz konusu yatırımcı kuruluşların mağdur olmaması için

a|ınacak harç ve ücretlerin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi;

KARAR: KARAR: Yasaya uygun teklifin kabulü ile 2O21 yı|ı kazı bedellerinin ekte sunulan

cetvelde yer alan idare teklifinde belirtildiği şekli ile uygulanmas|na elde edilen gelirin

bütçede gösterilmesine ve sadece cadde,bulvar ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların onarım

ve bakımında kullanılmasına iş ve işlemlerin AyKOME yönetmeliğinde belirtilen usul ve

şartlara göre yürütülmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir,

ADI SoYAD I

i - Abdullah AVCI

2- Adem ATAŞ

3-Ahmet ÇANKAYA

4- Mustafa Soner UZLIN
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5- Mustafa SERTELLİ


