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iNcinriov.ı BELEDİyE si
ivrın xoıvrisyoN KARARI

İmar Komisyo nu 07 .02.20 19 tarihinde toplanmıştır.

İ|çemiz Acarlar Mahallesi, Köyiçi mevki, tapunun 7-8 pafta, O ada, 2153
parsel numarasma kayıtlı taşırrrıaz içinde 6.00 m x 10.00 m alan üzerinde, AG_
OG Şehir şebekesi kapsamında TR-3 nolu 2.65 m x 6.65 m trafo binası
yapımma ilişkin hazır|anan UİP-Zl8l8,4 plan işlem numaralr l/1.0OO Ölçekli
Uygulama İmar Plan tadilatı, İmar Komisyonu toplantlsma katılanlar tarafindan
oyBİRLİĞİ iıe kabul edilmiştir.

07.02.2019

Fatih SUBAŞI

'C --l ^



L

2 U,.r_r), ,^. €=_e-_

T.C.

iNcinr,iova BELEDiynsi
iıvran roıvrisyoN KARARI

İmar Komisyo nu 07 .02.20 19 tarihinde toplanmıştır.

İlçemiz Acarlar Mahallesi, Karasu mevki, tapunun 103 ada, 12 parsel
numaraslna kayıtlı taşınmazın güneyinde bulunan 5.10 m x 11.50 m alan
üzerinde, AG-OG Şehir şebekesi kapsamında TR-5 nolu l adet 2.70 m x 6.60 m
ebatlarında trafo binası yaplmına ilişkin hazır|anan ÜP-Z3818,3 plan işlem
numaralı 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı, İmar Komisyonu
toplantısına katılanlar tarafından OYBİnrİĞİ ile kabul edilmiştir

07.02.2019

Fevzi KUŞ
(Komisyon Üyes!)
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Fatih SUBAŞI
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T.C.

iucinriovı BELEDiynsi
ivıan xovrisyoN KARARI

İmar Komisyo nu 07 .02.20 19 tarihinde toplanmıştır.

İlçemiz İstiklal Mahallesi, tapunun 15 pafta, 0 ada, 9573 parsel
numarasına kayıtlı taşınmazın "Aile Sağlığı Merkezi" kullanımına yönelik
hazır|anan ve Emsal:l.50 ve Yençok: Serbest yapılaşma koşullarının
belirlendiği UİP-6620,37 plan işlem numaralı 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar
Plan tadilatı, İmar Komisyonu toplantısına katılanlar tarafindan OYBİRLİĞİ ile
kabul edilmiştir.

07.02.2019

-./

Fevzi KUŞ
(Komisyon Üyesi)

Veysel Gün
(Komisyon Üyesi)

Hüseyin ERKAN Fatih SUBAŞI
(Kom yesi)
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

Plan ve BütÇe Komisyonumuz 07/02/20|9 tarihinde saat l1.00,de Belediye HizmetBinasında toPlanarak, Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve l2 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen Acarlar Mahallesi PTT şubesinin kira süresi uzatımtaleİleri görüşüldü.

Büyükşehir ,,?iio,:T",§ş:-ij:l"Jl.#İil"'i"T'j".ffi ,ş:İfl,,*;ll05/05/2014 t ile 5 Yıllığınu Li.u süresi uzatımı verilen taşınmazın posta veTelgraf TeŞk irliova PTT Merkez Müdürlüğünün talepleri üzerine 3 yıl dahauzatılmasına Ve Şuan ödemekte oldukları 3_81,00 TL. sı aylık kira bedelinin yasanın belirlemişolduğu oran üzerinden arttırılarak uygulanmasına toplantıya k";,ı;; 
'k;n,,iryon 

üyelerinceOYBİRLiĞİ ile karar verildi.

Yalçın SARI

(r.A ,ü.ı| ^^L)

Münevver AKSOY
üy.

Hüseyin KOCABIYIK
üy"

Bülent ÖzcaN
üy"
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PLAN VE BÜTÇE KOMISYON KARARI

Plan ve Bütçe Komisyonumuz
Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 06/0
havale edilen Aydın İl Saglık Müdürlüğünün taşı

Mülkiyeti belediyemize ait İsti
taşınmazdaki 78,52 m2 lik belediye hissesinin
Merkezi + Acil Servis binası yapımı proje kapsa

- 5393 sayılı belediye Kanununun;
14, maddesi BelediYe, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla (a) fıkrası acilyardım, kurtarma ve ambulans hizmetlerini yapar veya yaptırır.
18, maddesi BelediYe meclisinin g<lrev ve yetkileri (e) fıkrasında Taşınmaz ma|satımına, takasına, tahsisine karar vermek.

5018 SaYıh Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 45. maddesinin 3.rı ile görmekle yükümlü olduğu kamu
ılmaması halinde geri alınacağına dair tapu
diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak

Yalçın SARI
üy"

(T.rı.^u.^ *^*t ^nA)

Münewer AKSOY

Hüseyin KOCABIYIK
üy.

Bülent ÖzcaN
üy.



iıaan roı,ıi s yoN KARARI

İmar KomisYonumuz 07/02/20|9 tarihinde saat l1.00,de Belediye Hizmet BinasındatoPlandı, BelediYe Meclisinin 06102/20|9.tarih.ve l3 sayılı kararı ile komisyonu muzahavale edilenAydın iı sagıık Müdürlüğünün taşınmaz devri.ile ııgııiiii.pi.ri görüşüldü.
MülkiYeti_.beled Yemize ait istiklal manaııesİ O ada 9573 parselde bulunantaŞınmazdaki 78,52 m2 lik belediye hissesinin incirliova İoplum Sağlığı i,,ıot.ri + Aile SağlığıMerkezi + Acil Serv^is binas.ı ıapımı proje kapsa,ndu kriıarılmak izere;
- 5393 sayılı belediye Kanununun;
14, maddesi BelediYe, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla (a) fıkrası acilyardım, kurtarm a ve ambulans hizmetlerini yapar,.'r; r"p';;,.l8, maddesi BelediYe meclİsinin gdrev ve yetkileri (e) fikrasında Taşın maz malsatımına, takasına, tahsisine karar vermek.
75, maddesi BelediYe, belediye meclisinin kararı 

1iz9ri_ne 
yapacağıanlaşmaya uygunolarak görev ve sorumluluk alanlaİına giren-konularda (la. maddede belirtilen h]zmetler) (d) fıkrasıkendilerine ait taşınmazları, asli gcırei ve hizmetlerinde kullanılmak ıır"." u.o.Ili veya bedelsizolarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir.

5018 SaYılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 45. maddesinin 3.fikrasında, Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taş,nırları İle görmekle yüküm1ü olduğu kamuhizmetlerinde kullanılacağına 
'" urnu.,nu uygun kullanılmamu, huıird" geri alınacağına dair tapukütüğüne Şerh konulması kaydıyla taşınmazlarını diğer ka nu idarelerine bedelsiz olarakdevredebilir denildiğinden;

.İn:[*j:ğ1lIJ_:o:1Lİğu'l: rlaşma 
yapılarak, K9mu idareıerine ait taşınmazıarın

"iffi ffi ' T : T}'r: " 
i,T' ?ilL'j ili ;Lıvgıılanmıcı rıe l ? '-oAA^ -^-^x:-^^ .- , 

".*, o J o 
ji;,T ii,]i J* j'fiil'Jj;beledİve hicceci.i- |^^.{^l^:- ^ı^_^r- 

-,belediye hissesinin bedelİz İüarak'd;r;.;;;;.İ
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KUŞ
üy.

Veysel GÜN

üy"

ki CAN
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T.C.

iNcinr-iova BELEDivnsi
ivran KoMiSyoN KARARI

İmar Komisyo nu 07 .02.2Ol9 tarihinde toplanmıştır.

İlçemiz Karabağ Mahallesi, Yalkıdere mevki, tapunun Ml9-a-14-c-3-b
pafta, l94 ada, 18 parsel numarasına kayıth taşınmazın "Özel Eğitim Tesisi"
kullanımına yönelikhazırlanan ve Emsa1:2.00 ve Yençok:5 (beş) kat yapılaşma
koşullarının belirlendiği ÜP-O6Z0,38 plan işlem numaralı 1/1.000 Ölçekli
Uygulama İmar Plan tadilatı, İmar Komisyonu toplantısma katılanlar tarafindan
oyBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir

07.02.20|9

evki Fatih SUBAŞI
(K (Ko Üyesi)

\

Fevzi KUŞ
(Komisyon Üyesi)

Hüseyin



PLAN VE BÜTÇE KOMiSYON KARARI

Plan vt 
Ptı_tee Komisyonumuz 07/02/2019 tarihinde saat l1.0O,de Belediye HizmetBinasında toPlandı. Belediye Mecliİinin 06/0212019 tarih ve l5 sayılı kararı ile komisyonumuzahavale edilen amatör^spor kulüplerine yardım miktarı lıe iıgiıi ta

5393 Sayılı Belediye Kanunun ''Belediyenİn gö
maddesinin (b) bendi (ek fıkra: l2/l|l20|2-6360/i7 md.; d
uyarmca; belediyelerin sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları n
bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tuıru{tut eden mikta
binde yedisini, diğer be
l29.000,00 TL. sı na kad
toplantıya katılan komisy

Yalçın SARI
üy"

Münewer AKSOY

Hüseyin KOCABIYIK
üy.

Bülent ÖzcaN
üy.
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T.C.

iNcinriova BELEDiyEsi
ivrın rovrisyoN KARARI

İmar Komisyo nu a7 .02,2019 tarihinde toplanmı ştır.

I|çemiz Cgm}_ıuriyet Mahallesi, tapunun 11 pafta, 0 ada, 9476 parsel

numaraslna kayıtlı olan ve yünirlükteki l/1.00O ölçekli Uygulama İmar Plaruna

göre "Konut" kullanım kararı getirilen ve Bitişik Nizam 5 (b"ş) kat imar

hakkına sahip taşınmazın zemin katının ticari olarak kullanılması, Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliği'nin 19f maddesi kapsamında değerlendirilerek İmar

Komisyonu toplantısına katılanlar tarafından OYBİPüİĞİ ile kabul edilmiştir.

07.02.2019

(Komisyon
Fatih SUBAŞI
(Komisyon Üyesi)

- -T 
u j\",^ln1" {.l..l-....{, . /

Veysel Gün
(Komisyon Üyesi)

evzi KUŞ


