T.C.

BALYA BELEDiVN BA$KANLIGI
MECLiS KARANI OZETi
KARAR NO:93
KARAR TARiHi: 25.11.2019 OTURUM NO:13
Orhan GAGA
Belediye Baqkanl:
iksan DURAN
Uv.
Yiiksel fUnI(
uve
BELEDIYE
Burhan AST
MECLisiNi rE$KiL Uv.
ibrahim BENLi
uye
EDENLERiN
AKif EMRE
Uv.
ADI VE SOYADI
Halil DALLI
uye
Mehmet CAYLAK
Uv.
IY

IT

rT

Cahide ERGUN
$aban AVCI

uye

tiy.

ibrahim YOnUx
Bediha CALI$KAN

uye

Uv.

ILGILI BIRIM

Beledi.ve Bagkanhfr

KARAR OZA

2019 yrhnda uygulanacak Bahge Kullanrm Projesi(m2) kullanrm
belirlenmesi ile ilgili Meclis Tarife
bedeli birim fiyatrnrn
Komisvonun hazrrladtEl raporun giirii$iilmesi

Belediye Meclisi, Belediye Baqkanr Orhan GAGA'nrn Bagkanhlrnda Uyeler. iksan
DURAN, YIIKSCI TURK, BUThAN AST, ibrAhiM BENLI, AKif EMRE, HAIiI DALLI. MChMEt
QAYLAK. Cahide ERGCTN, ibrahim yOnUf, Bediha QALI$KAN'In igtiraki ile 25.11.2019
Pazartesi Gtinti Saat 14.00'da Belediye Meclis Toplantr Salonu'nda toplandr.

Katrlmayan Uye: $aban AVCI.

.2019 tarih ve 03 karar numaral r 2019 yrhnda
uygulanacak Bahge Kullanrm Projesi(m2) kullanrm bedeli birim fiyattnrn belirlenmesi hakkmda

Meclis Tarife Komisyonunun

13. I

1

hanrlamrg oldugu komisyon raporu okundu. Gere[i dtigtintildti.

KARAR
Meclis Tarife Komisyonuna 07.11.2019 tarih ve 9l karar numarah Meclis karan ile havale
edilen "2019 yrhnda uygulanacak Bahge Kullanrm Projesi(m2) kullanrm bedeli birim fiyatrnrn
belirlenmesi" komisyonda gdrtigiilerek haztrlanan rapor meclise sunulmugtur.
Belediyemiz Meclisinin 0711112019 tarihli toplantrsrnda komisyonumuza havale edilen
yrhnda
uygulanacak Bahge Kullanrm Projesi(m2) kullanrm bedeli birim fiyatrnrn belirlenmesi
2019
komisyonumuzca incelenmiStir.2464 Sayrh Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393
sayrlr Belediye Kanunun 18. maddesi uyannca, 11.07.2014 Tarih ve 29057 sayrh resmi Gazete
yayrmlanan 45 Numarah Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli[inde gdsterilen esaslar
gergevesinde, 2019 yrhnda Balya Belediyesi idari srnrrlan iqerisinde uygulanacak ticari alanlarda,
takrlrr soktiliir malzemeden bahge kullanrm projesiyle belediye karanyla yaplmlna karar veri{en
Bahge Kullanrm Projesi (m2) kullanrm bedeli 125 TL belirlenmig olup:
,1.",

Bahge kullanrm projelerini inceleme ve degerlendirme hususunda; 03.07.2017 tarihinde
resmi gazetede yayrnlanan 01.10.2017 tarihinde ytirtirlti[e giren Planh Alanlar imar Ydnetmelifinin
5. Maddesinin 15. Frkrasrnda yer alan "ilgili idareler; imar planlarmda ag*lanmamry ve bu
y\netmelikte yer almamrs hususlarda ihtiyaca ve civarm karakterine gore uygulanacak Sekli
takdire, aynca uygltn gArdA{A yerlerde meclis karart alarak yapilann esteti{i, rengi, qafi ve cephe
kaplamax, yoresel malzeme kullarulman ve balgesel mimarinin dikkate almmasma iliskin
zorunluluk getirmeye yetkilidir. " ibaresine istinaden, bu hususta ilgemiz ll1000 dlgekli uygulama
imar planr igerisinde bahgeli nizam, ticari ve konut * ticaret kullanrmh adalann zemin katlannda
agagrdaki gartlar dahilinde takrlabilir sdkiilebilir malzemeden yaprlan golgelik, sundurma, pergola
ve tente yaprm iglerinde uyulacak gartlar aga[rda belirlenmigtir.

TAKILAEII-IN SOTUT-EBiLIR MALZEMEDEN YAPILAN GOLGELiK SLINDURMA.
PERGOLE VE TENTE YAPIMINDA UYULMASI GEREKEN $ARTLAR:

1- Bu uygulamalar

23-

kafe. restorant, pastane. otel. gay oca[r" market, gay bahgesi" gibi yerlerde

yaprlabilecek.
Yaprlacak uygulamanrn projesi

ilgili idareye bagvuruyla birlikte

sunulacak.

Yaprlacak uygulama meskenin tavan seviyesini gegmeyecek, gatr suyunu ve ytikiinti
uzaklaqtrracak e[imde imal edilecektir. En dtigiik ig ytiksekligi 2.20m den az olmayacak.
4- Yaprlacak uygulamalar komqu binalardan gikayet gelecek Eekilde imal edilmeyecek. Gerekli
gcirtlmesi durumunda komqulardan muvafakat name ahnacak.
5- Yaprlan uygulamada kullanrlacak malzeme hafif ve yangrna dayanrkh malzemeden, taqryrcr
sistemi al[minyum, demir profil, ahqap malzemeden, cephelerde katlanabilir cam panel,
stirgiilii cam panel ve ya sabit cam panel kullanrlacaktrr.
6- Parsel slnln drgrna higbir gekilde grkrlmayacak, cephe aldr[r yolun gortinilmtnti, siluetini
bozacak qekilde olmayacak. Katr yakrth rslnma sistemi kurulmayacak.
7 - Konut + ticari alanlarda ti.im kat maliklerinin ortak noter tasdikli muvafakat namesi
ahnacak.
8- Yaprlan uygulama projesiyle kesinlikle cins deliqikli[i yapiamaz.
9- Bu uygulamalar binalarrn konut giriglerini yangrn grkrglannr, agrk ve kapah otopark
giriqlerini, servis grkrqlarrnr engelleyecek gekilde yaplamaz.
10-Belediye, projesi drqrnda ve imalatta yaprlan defigiklik sonucu belirlenen yaprm gartlanna
uyulmadr[r durumlarda 3194 sayrh imar Kanununun32. ve 42. Maddelerine istinaden iglem
yaparak uygulamayr kaldrrabilir.

Tarifenin belirtilen gartlar gerqevesinde uygulanmasrna Mehmet QAYLAK, Bediha
QALI$KAN ve ibrahim YORUK'tin ret oylanyla oy goklugu ile karar verilmigtir.
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