
Sosyal Yardıl İşleri Müdürlüğü'nün l|l|1l20|6tarih ve 36680466.20/2190 sayılı
Yazılarında*20|6/20l7 Öğretim yılında Belediyemiz Bütçesinde Fakir ve Başarılı olan
Ortaokul ve Lise Öğrencilerine verilecek olan Tahsil Yardımıyla ilgili olarak buşrr-
süresinin,YaPılacak Yardımın miktarının,yardımdan yararlanacak <ığrenci sayısmm (ortaokul
ve lise'de okuYan aYrı ayrı) ilgili Yönetmeliğin 5. ve 8.maddesi geĞgince beıirıenmesi için
Meclisimizce bir karar alınması hususunu müsadelerinizearz edırim-"denilmektedir.

KOMİSYON KARARI:
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenmiş olup;

BaŞvuruların 23 Ocak 2017 Pazartesi tarihinde başlayarak 10 Şubat 2017 Cıxrıagtinüne
kadar kabul edilerek,2O |61217 öğretim yılında l500 ortaoku1,sgo Lise tıgrecisi olmak izere
(|onlunl 2000 öğrenciye),Ortaokul öğrencilerine 100,00-",Lise öğrencilerTne 150,00-,,aylık
(8 aY boYunca) olarak fakir ve başarılı öğrencilere taİısil yadımı yapılmasına ve başwrularınMüdürlükÇe alınmasına,değerlendirilmenin Sosyal Hizmetler,yaşlılar ve Engeliler Komisyonunca
yapı lmasına oybirliği ile karar verilmi ştir. 20 l 12İ 20| 6

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

Meclisimizin02/l2l2016 tarihli toplantısında incelenmek üzere Plan ve Bütçe
KomisYonuna havale edilen önerge, Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmiştir.

isınvı:

Serkan KAL}4AZ
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı

Hıdır KAYA Haydar KARAKOYUN

ünaı öıvıüR İsmail AKMEŞE



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

Meclisimizin 02.12.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, plan ve Bütçe ileHukuk KomisYonlarına havale edilen önerge komisyonumuzca incelenmiş ve karara
bağlanmıştır.

isınvı:
İzmir İli, Buca. İlçesi, Kocatepe Mahallesi 22-N-IV-a pafta, 6013 ada, 36 parsel nolu560,96m2 YüzölÇümlü taşınmazın, |1,0lll28,048 (220,22)m2,si Belediyemize adınİ kayıtlıdır.BelediYemiz adına kaYıtlı 220r22m2'lik hissenin, dİger hisse maliklerine eşit oranda 3194 sayılıkanunun l7. maddesince satılması hususunda bir karaıalınması istenilmektedir.

KARAR:
İstem komisyonu mğzca incelenmiş olup ;

ÖnergeYe konu Parsel üzerinde Belediyemizin hissesinin büpiklügıı dikkate alındığındadiğer hissedarlarla birlikte kat karşılığı inşaat scızleşmesi yapılarak Belediyemize çeşitli şekillerdedeğerlendirilmek izere gaYrimenkul-kazandı-urn bahse konu parsel üzerindeki Belediyemizhissesinin satılmasından daha uygun olacağı kanaatine varıldığında önergenin;
Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verild i.26.12.2016

Serkan KAL}'4.Z
Komisyon Başkanı

Hıdır KAYA Haydar KARAKOYUN

ünaı öıvrüR İsmail AKMEŞE
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

Meclisimizin 02.|2.2016 tarihli toplantısında görüşülmek üzere İmar, Plan ve Bütçe ile
Hukuk Komisyonlanna havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenmiş ve karara
bağlanmıştır.

isınıvı:
İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 22-N-Ic pafta,38167 ada, 4 parsel nolu 536.60m2

YüzölÇümlü taŞınmazın, 185/585(169,69)m2'si Belediyemize adına kayıtlıdır.Belediyemiz adına
kaYıtlı l69,69m2'|ik hissenin, diğer tapu maliki'ne 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması
hususunda bir karar alınması istenilmektedir.

KARAR:
İstem komisyonu muzcaincelenmiş olup;

ÖnergeYe konu parsel üzerinde Belediyemizin hissesinin büyfülüğü dikkate alındığında
diğer hissedarlarla birlikte ka1 karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak neıeaiyJmize çeşitli şekilierdedeğerlendirilmek üzere gayrimenkul kazandırTnanrn büse konu parsel fuzerinaed Beİediyemiz
hissesinin satılmasından daha uygun olacağı kanaatine varıldığında önergenin;

Komisyonumuzca oybirliği ile REDDİNE karar verild i. 26.12.2016

Serkan KALDIZ
Komisyon Başkanı

Hıdır KAYA Haydar KARAKOYUN

ünaı öıvrüR İsmail AKMEŞE
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rLAN vn nürçn xoıvıisyoNu KARARI

Meclisimizin 02.|2.2016 tarihli toplantısında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk
Komisyonlarrna havale edilen önerge Komisyonumuzcaincelenerek kararabağlanmıştır.

isıpıvr:

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü'niin24.11.20|6 tarih ve 4679 sayılı önergesi
ile; İzmir, Buca, Tınaztepe Mahallesi, 41439 ada, 26 parsel no.lu 487,5 4 m2 yizölçtimlü
taşınmazın 283,09l487,54 m2'sinin Belediyemiz adınakayıtlı olduğu belirtilerek, Belediyemiz
adına kayıtlı 283,091487,54 m2'lik hissenin diğer tapu malikine 3194 sayılı Kanunu'nun 17.
Maddesince satılmasr hususunda,5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (c) bendi
gereğince Meclisimizce bir karar alınması istenilmektedir.

KOMİSYON KARARI:

İstem Komisyonu muzca incelenmiş olup ;

İzmit ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi 4|439 ada, 26 no.lu parselin (487,54 m')
Belediyemiz adına kayıtlı 283,09 m2'lik hissenin, diğer tapu malikine (204,45 m' hisseli)
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. Maddesince satılması hususunda 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 18.maddesinin (c) bendi gereğince karar alınmaslnm istenildiği,

Şahıs mülkiyetindeki 41439 ada, 14 no.lu parsel (204,45 m'), Belediyemiz
mülkiyetindeki 4l439 ada 15 no.lu parse| (232,40 m2) ile Belediyemiz mülkiyetindeki 41439
ada,25 no.lu parselin (50,69 m2-yoldan ihdas) tevhid edildikten sonra Bitişik Nizam 2 kat|ı
yapılaşmaya müsaade edilebileceği,

Tevhid işleminin yapıldığı, 41439 ada 26 no.lu parselin (487,54 m2) oluştuğu ve
tapuya tescilinin yapıldığı,

41439 ada,26 no.lu parselde bulunan 283,091487,54 m2'lik Belediyemiz hissesinin
diğer tapu malikine 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. Maddesince satılmasının,

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Ünal ÖllrlÜn ve İsmail AKMEŞE
tarafindan Belediyemizin hissesinin büyüklüğü dikkate alındığında diğer hissedarla birlikte
kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak Belediyemize çeşitli şekillerde değerlendirilmek
izere gayrimenkul kazandırmanın bahse konu parsel üzerindeki
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Belediyemiz hissesinin satılmasından daha uygun olacağı şeklinde şerh koyulmuş olup RED
kararlarına karşın, Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri Serkan KALMAZ.Hıdır KAYA ve
Haydar KARAKOYIIN' un KABUL oylarıyla önergenin;

Komisyonumuzca oyçokluğu ile XanUl,ÜNE karar verildi. Q6.12.20l6)

Serkan KALMAZ
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı

Hıdır KAYA Haydar KARAKOYUN

ünaı öıvrün İsmail AKMEŞE

2l2


