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T.C.
BUCA BELEDİYESİ 
MECLİS KARARI 

KARAR TARİHİ:06.08.2020 
KARAR SAYISI :2020 / 92 

HUKUK, PLAN VE BÜTÇE İLE ESNAF KOMİSYONU RAPORLARI 

Meclisimizin 06.03.2020 ve 02.07.2020 tarihli toplantılarında Hukuk, Plan ve Bütçe 
ile Esnaf Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonlarımızca incelenerek karara 
bağlanmıştır. 

İSTEM: 

"Özel Kalem Müdürlüğü'nden Meclisimize sunulan 26.02.2020 tarih ve 75947956 
- 105.03 - E.9108 sayılı yazılarında;

"İlgi : Buca İmar A.Ş.'ye ait 25.02.2020 tarih ve 241 sayılı yazı 

İlgi yazıda "26.03.2019 tarih ve 2019/194 sayılı yazımızda kullanım hakkım 
şirketimizin %100 hissedarı olan belediyemize devretmiş olduğumuz Kozağaç mahallesi 223 
Sokak No:34'de No:101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 
114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 bağımsız bölümlerin 5 yıllık kullanım 
hakkının (intifa hakkının ) Ayni sermaye olarak şirketimize devir edilmesini ve bu şekilde 
şirket sermayesinin bu bedel kadar arttırılması hususunda gereğini arz ederim." denilmektedir. 

Talebin Meclisimizce değerlendirilerek, talep doğrultusunda bir karar alınması 
hususunda gereğini arz ederim." denilmektedir. 

HUKUK KOMİSYONU RAPORU: 

İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 

Adalet ve Kalkınma Partili Üyelerin red oylarına karşın, 

Buca İmar İnşaat Sanayi ve Teknik Hizmetler A.Ş.'nin sermayesının %100'ünün 
Belediyemize ait olduğu, şirket yönetim kurulu ve üyelerini atama yetkisinin sadece Belediye 
Başkanında olduğu, Kozağaç mahallesi 223 Sokak No:34'de No:101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 
106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 
bağımsız bölümlerin 5 yıllık kullanım hakkının (intifa hakkının) Ayni sermaye olarak Buca 
İmar A.Ş.'ye devir edilmesinin ve bu şekilde şirket sermayesinin bu bedel kadar arttırılmasının 
kamu menfaatlerini zarara uğratmayacağı göz önünde bulundurularak, Cumhuriyet Halk 
Partili Üyelerin kabul oylarıyla, talebin KABULÜNE Komisyonumuzca oy çokluğu ile karar 
verildi. 
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T.C.
BUCA BELEDİYESİ 
MECLİS KARARI 

KARAR TARİHİ:06.08.2020 
KARAR SAYISI :2020 / 92 

PLAN VE BÜTÇE İLE ESNAF KOMİSYONU RAPORLARI: 

İstem komisyonumuzca incelenmiş olup; 

Adalet ve Kalkınma Partili Üyelerin red oylarına karşın, 

Buca İmar İnşaat Sanayi ve Teknik Hizmetler A.Ş.'nin sermayesının %100'ünün 
Belediyemize ait olduğu, Kozağaç mahallesi 223 Sokak No:34'de No:101 / 102 / 103 / 104 / 
105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 
/ 122 bağımsız bölümlerin 5 yıllık kullanım hakkının (intifa hakkının) Ayni sermaye olarak 
Buca İmar A.Ş.'ye devir edilmesinin ve bu şekilde şirket sermayesinin bu bedel kadar 
arttırılmasının kamunun menfaatine olacağı değerlendirilerek, Cumhuriyet Halk Partili 
Üyelerin kabul oylarıyla, talebin KABULÜNE Komisyonumuzca oy çokluğu ile karar 
verildi. " Denilmekle gereği düşünüldü. 

KARAR: 

Hukuk, Plan ve Bütçe ile Esnaf Komisyon Raporları Meclisimizce incelenmiş olup; 
Meclisimizce de uygun görüldüğünden, komisyon raporlarının aynen kabulüne OY BİRLİĞİ 
ile karar verildi. 

Erhan KILIÇ 
Meclis Başkanı 
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Filiz MERAKLI 
KATİP 
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