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MECLiS BA$KANLIGINA
Konu: ilgemiz Yatafan Mahallesinde uygun bir yere Mustafa ERGENAY isminin
verilmesi.
Komisyonumuz; Serinhisar Belediye Meclisinin 08.01 .2021 tarih Ocak ayr toplanttstntn
l1 nolu giindem maddesi olan ve komisyonumuza sevk edilen konuyu 04.02.2021tarihinde saat
15.00 'cla belediye hizmet binasrnda komisyon bagkanr Ramazan EKIZ, komisyon iiyeleri
Mehmet GUNDA$ ve Ali ihsan ERGENAY'rn katrlrmlanyla toplantrsrnr gergeklegtirdi.
Kom i syonu muzca yap lan de[erlend i rme ler
r

son ucu nda;

Belediyemiz Fen igleri Mtidiirliifiiniin 19.01.2021 tarih 8.21768 sayrlt Denizli
Biiyiikgehir Belediye Bagkanhfir'nayaztlan yazrsrnda, llgemiz Yatalan Mahallesi'nde bulttnan
40. Sokak adrnrn fazla olmasr nedeniyle internet, posta, kargo ve telefon vs. gibi hizmetlerinde
gecikmeler meydana geldiginden, iliqik krokide gdnderilen 40.sokak adtntn 'o Mustafa Ergenay
Sokak"adr olarak Belediye Meclisimizde degigtirilmesi talebi bildirilmigtir. Denizli Biiyiikqehir
Befediye Baqkanlrfr Bilgi iglem Dairesi Baqkanhlr'nrn 0210212021 tarih 4879 sayrlt cevabi
yazrlarnda,
Mustafa Ergenay Sokak isminin baqka ilge ve mahallede kullanrlmasr sebebiyle isminin
de[iqtirilmesi talebi uygun goriilmemiqtir.

Sokak ismi defiqtirme talebimiz, Denizli Biiyiikqehir Belediye Bagkanhlr tarafindan
uygun goriilmedifinden, komisyonumuzca da sokak isminin defiiqtirilmesi oybirligiyle uygun
gori.ilmemigtir.

Ytice Meclisimize arz olunur.
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MECLIS BA$KANLIGINA

Konu: ilgemiz Kapalr Pazar Yerinde bireysel elektrik kullanan pazarct esnaflannrn
haftahk/ ayltk licret tarifesinin belirlenmesi.( Zabrta Amirli$i'nin 16.11.2020 tarih E.20455
sayrh yazrsr.)
Komisyonumuz; Serinhisar Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarihli Ocak ayr toplantrsrnrn
giindem maddesi olan ve komisyonumuza sevk edilen"konuyu 13.01.2021tarihinde saat
nolu
$
10.00 'da belediye hizmet binasrnda komisyon baqkanr Ramazan EKIZ, komisyon iiyeleri Nurgiil
KABUKQU ve Uzeyir $ENAT' rn katrhmlanyla toplantrsrnr gergekleqtirdi.
Komisyonu muzca yapr lan deSerlendirmeler sonucunda;

ilgemiz kapah pazar yeri manav b<ili.imtinde, pazar kuruldu[u giinlerde sergi alanlannda
bireysel elektrik kullanrmr artmaya bagladr$r belediyemiz zabfialan tarafindan tespit edilmig olup
konu ile ilgili bireysel elektrik kullanan pazarcl. esnaflanndan ahnacak iicretlerin biitge gelir
tarifelerine ahnarak belirlenmesine oybirligi ile karar almmrgtrr.
Yiice Meclisimize arz olunur.
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MECLiS BA$KANLIGINA

Konu: Tiirkiye Diyanet Vakfi Serinhisar $ubesi 04/0112021 Tarih $8.2018/170/01
Gayrimenkul Takasr Konulu Yaznr. Serinhisar Diyanet Vakfi Serinhisar $ubesi
Gayrimenkul Takasr Mtilkiyeti Ttirkiye Diyanet Vakfimrza ait,ilgemiz Pmarcrk Mahallesi Fevzi
QAKMAK caddesi iizerinde bulunan 123 Ada 11 parsel nolu 385,54 m2 yizi)lgiimli.i niteligi
avlu olan tagmmaztn iizerine Belediyemiz ve mahalle halkr tarafindan park haline getirilen yere
kargtltk, Miilkiyeti Serinhisar Belediye Bagkanh[rna ait ilgemiz Cumhuriyet Mahallesi 462

Ada,14 Parsel nolu 558,00 m2 nitelili arsa olan taqrnmazrn , Prnarclk Mahallesi 137 Ada ll
Parsel nolu 1.546,58 m2 nitelifi Cami, Mescid ve Avlusu olan taqmm azrn , Prnarcrk
Mahaflesi 137 Ada 14 Parsel l8l,2l m2 nitelifi avlu olan taqrnmazrn, Kaya Mahallesi 108
Ada 1 Parsel 1.203,51 m2 nitelili Cami ve Avlusu olan tagrnmaztn,Kaya Mahallesi 108 Ada
3 Parsel 89.48 m2 nitelifi Mescid olan taqrnmazrnve Yenice Mahalle 101 Ada I Parsel nolu
2.547,66 m2 nitelili Cami ve Mescidi ve Avlusu Tagrnmazlar ile yaprlmasr istenen
Gayrimenkul Takasr konulu yazlsl.

Komisyonumuz; Serinhisar Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarihli Ocak ayr
toplantrsrnrn 12 nolu giindem maddesi olan ve komisyonumuza sevk edilen konuyu 04.02.2021
tarihinde saat 13.30 'da belediye hizmet binasrnda komisyon bagkanr Ramazan EKIZ, komisyon
iiyeleri Nurgi.il KABUKQU ve Uzeyir $ERIAT 'rn katrhmlanyla toplantrsrnr gergekleqtirdi.
Komisyonu muzca yapr lan de$erlendirmeler sonucunda;
Takasrnrn belediyemize, halkrmrza ve diyanet
vakftna yararlt olacafr dtigiiniildii$iinden, takas iqleminin gergeklegmesi komisyonumuzca
oybirligiyle uygun gdriilmiig ve karar ahnmrgtrr.

Yukarrda konusu

yazh Gayrimenkul

Meclisimize arz olunur.

rt-1

//W

N"ftiYraB_uKQU
Komisyon Uyesi

\-/

Uzeyir $ERIAT
Komisvon Uvesi

T.C
SERiNHiSAR BELEDiyn

Rapor No: .6"\

vrncr,isi
Rapor Tarihi:

PLAN VE BUTQE KOMiSYON RAPORU
04/02t2021
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Konu: Denizli Biiyiikgehir Belediye Baqkanh[r, Denizli Su ve Kanalizasyon idaresi
Genel Miidiirliigii, Plan Proje Dairesi Baqkanhfr,nrn l9ll2l20}0 Tarih E-45 60094g_756.0I_
31290 Sayrh : Tagrnmaz Devir Talebi konulu ya^sr.
Komisyonumuz; Serinhisar

Belediye Meclisinin 0&0I.202I tarihli Ocak

ayr

toplanttstntn
J nolu gi.indem maddesi olan ve komisyonumuza ievk edilen konuyu 04.02.20,1
tarihinde saat 14.00 'da belediye. hizmet binasrnda komisyon bagkanr Ramazan EKIZ, komisyon
iiyeleri Nurgiil KABUKQU ve Uzeyir $ERIAT'rn katrhmlarrylatoplantrsrnr gergeklegtirdi.
Komisyonu muzca yaprlan de$erlendirmeler sonucunda;
Serinhisar ilge Merkezinin igme suyu ihtiyacrnr kargrlamasl amaclyla Serinhisar Belediye
Baqkanlrgr mi.ilkiyetindeki Cumhuriyet Mahallesi Kahnharmanaltr mevkii M22-C-17-D-1 pafta
872 ada 9 parselde bulunan 80643608 tagrnmaz kimlik numarah, tarla nitelilindeki 532,00 m2

ytizdlgtimlii tagmmaztn tamamtnrn 5393 sayrh kanunun 75. Maddesinin (d) bendine gdre
(Kendilerine ait taglnmazlart, asli gdrev ve hizmetlerinde kullanllmak iizere bedelli veya bedelsiz
olarak mahalli idareler ile difer kamu kurum ve kuruluglanna devredebilir veya siiresi yirmibeg
yrh gegmemek iizere tahsis edebilir. Bu tagrnmazlar aynl kuruluglara kiraya da verilebilir. Bu
tagmmazlartn, tahsis amacr drqrnda kullanrlmasr hAlinde, tahsis iglemi iptal edilir. Tahsis siiresi
sonunda, aynr esaslara giire yeniden tahsis miimkiindiir.) denilmektedir.

Bu sebeple ilgemiz Cumhuriyet Mahallesi Kahnharmanaltr mevkiiM22-C-17-D-1 pafta
872 ada 9 parselde bulunan 80643608 tagrnmaz kimlik numarah, tarla nitelifindeki 532,00 m2
yiizolgtimlti tagtnmazrn tamammrn Denizli Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miidiirltipii'ne
bedelsiz olarak devredilmesi iglemi komisyonumuzca oybirli$iyle uygun gciri.ilmtig ve karar
ahnmrgtrr.

Yiice Meclisimize arz olunur.
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MECLiS BA$KANLIGINA

Konu: Koranaviriis ( Covid-l9) Onlemleri nedeniyle Qevre ve $ehircilik Bakanhfr
Yerel Yiinetimler Genel

Miidiirliifii'niin

15/1212020 tarih 268495 sayrh 2020127 Genelgesi.

Komisyonumuz; Serinhisar Belediyesi Meclisinin 08.01.2021 tarihli Ocak ayl
topfantrsrnrnI nolu gtindem maddesi olan ve komisyonumuza sevk edilen konuyu 15.01.2021
tarihinde saat l0:00 'da belediye hizmet binasrnda komisyon bagkanr Ramazan EKIZ, komisyon
iiyeleri Nurgiil KABUKQU ve Uzeyir $ERiAT 'rn katrhmlanyla toplantrsrnr gergekleqtirdi.
Kom isyonu muzca yapr lan deSerlend irmeler sonucunda;

l5ll2l2020tarih268495 sayrh 2020127n Genelge komisyonumuzca incelenmigtir.
Cenelgede " 7244 sayrh (covid -19) Salgrnrn ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilenenlerin
azaltrlmasr hakkrnda Kanun ile Bazr Kanunlarda Depigiklik yaprlmasrna Dair Kanun ile
btiyiikqehir belediyeleri, belediyeler, il Ozel idareleri ve Ba[lr kuruluglan ve bunlann iiyesi
oldu[u Mahalli idare birliklerinin mtilkiyetinde veya tasarrufunda olan tagrnmazlara iliqkin bir
takrm tedbirler alrnarak bu tagrnmazlardan faydalananlann, ma[dur olanlann igin alacaklanntn
taksitlendirilmesi, ertelemesi yada hiq tahsil edilmemesi yoluna gidilmiqtir.
Kamu Kurum ve kuruluglarrmrz hastalrfrn yayrlrmrnr 6,nlemek igin gdrev ve sorumluluk
afanlarrna giren konularda tedbirler almaktadrr.Bu gergevede bazr iqletmelerin faaliyetleri
durdurulmu$ ve bazt iqletmelerin faaliyetlerinde ise krsrtlamaya gidilmigtir.Dolayrsryle
pandeminin ve bu siiregte ahnan tedbirlerin halen devam ediyor olmasr nedeniyle faaliyetleri
durdurulan igletmelerin faaliyetde bulunamadrfr ve ekonomik kayrplara ufradrlr faaliyetleri
durdurulmug olmamasrna rafimen bazr igletmelerin ise faaliyetlerin azaldrfir ekonomik olarak
olumsuz etkilendigi anlaqrlmrqtrr.
Koranaviriis salgrnr kaynaklr zorlayrcr sebebler gerekgesiyle; Yerel Ydnetimler ve Ba[h
Kuruluqlan ile bunlann iiyesi oldu[u Mahalli idare Birlikleri ve bunlann sermayesinin yarrsrndan
fazlasma dolrudan dogruya yada dolayh olarak birlikte veya ayn ayrr ship olduklan qirketlerin
mtilkiyetinde veya tasarrufunda olan taqrnmazlanna iligkin olarak irtifak hakkr kiralama
vb.kullanrmdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatga ddenmesi gereken bedellerin veya tutarlann;

Wfr

(

a)

Kamu kurum ve kuruluqlan tarafindan ahnan <inlemler sonucunda veya pandemi
siirecine ba$h olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen igyerlerinden tahsil
edilecek sdzii edilen bedellere iligkin olarak idarece yaprlacak degerlendirme
sonucunda indirim veya erteleme y<iniinde karar ahnabilecefi,

b)

(a)

bendindeki sebebler sonucunda faaliyetleri durdurulan veya faaliyettde

bulunamayan iqletmelerden faaliyette bulunamadr[r ddneme iliqkin olarak sdzii edilen
bedellerin tahsil edilmemesi, ayrrca bu siireler kadar sdzlegme siirelerin uzatrlmasr,
c) Pegin tideme iqyerlerinde

bu siirece isabet eden drinemler igin (a) ve (b) bentleri

uyannca gerekli indirim, erteleme ve siire uzatrmr yaprlabilece$i,

g) Zorlayn sebeble ortaya grkan durumun miiqteriden/ yi.ikiimliiden kayanaklanan bir
kusurdan ileri gelememig olmast, bu durumun taahhiidtin yerine getirilmemesine engel
nitelikte olmasr, miigterinin yiikiimliiniin bu engeli ortdan kaldrrmaya giiciiniin
yetmemig bulunmasr hususlann idarece yaprlacak deferlendirme sonucunda tespit
edilmesi halinde stizlegmenin karqrhkh olarak fesih edilebilece[i,hususlarr uygun
g<irtilmii gtiir". Denilmekte oldufundan,

ba[h olarak faaliyetlerinde azalma meydana
gelen iqyerlerinden tahsil edilecek sdzli edilen bedellere iliqkin olarak % 25
oranrnda indirim yaprlmasrna,

a) Maddesinde yazrh, pandemi siirecine

b)

(a) bendindeki sebebler sonucunda faaliyetleri durdurulan veya

faaliyettde
bulunamayan igletmelerden faaliyette bulunamadr[r drlneme iligkin olarak srizi.i
edifen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrrca bu silreler kadar scizlegme siirelerin
uzatrlmasrna,

Kom i syonu muzca oybirl i gi i le uygun gririilmii gtiir.

Ytice Meclisimize arz olunur.
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