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KONU: Tahsis. 

KOMİSYON İNCELEMESİ:   
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2019 yılı Ağustos ayı toplantısının 09.08.2019 tarihli birleşiminin 22. 

gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve 

Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olup, ilimiz Ünye ilçesi Liseler 

Mahallesi’nde 49 ada, 2 nolu parsel üzerindeki binanın zemin katında bulunan 60,50 m² alanlı tuvaletin, Meclis 

tarafından belirlenecek tahsis süresi üzerinden bedelli veya bedelsiz olarak Ünye Belediyesine tahsis edilmesi 

talebine ilişkin 02.08.2019 tarihli ve 6355 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında; 
 

“BAŞKANLIK MAKAMINA” 
 

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, İlimiz Ünye İlçesi Liseler Mahallesinde 49 ada 2 nolu parsel 

üzerindeki binanın zemin katında bulunan 60,50 m² alanlı tuvaletin Ünye Belediyesi tarafından tahsisi talep 

edilmektedir. 

5393 sayılı Yasanın 18/e maddesinde " Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis 

şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin 

kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî 

hak tesisine karar vermek." ve 75/d maddesinde ise " Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde 

kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 

devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da 

verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi 

sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür." denilmektedir. 

Bu nedenle, söz konusu taşınmaz üzerindeki binanın zemin katındaki 60,50 m² alanlı tuvaletin Ünye 

Belediyesine bedelli/bedelsiz tahsis edilmesi ve tahsis süresinin belirlenmesi hususunda karar alınmak üzere 

yazımızın Belediye Meclisine havale edilmesini arz ederim.’’ denilmektedir. 

                                                                                                      

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, İlimiz Ünye İlçesi Liseler Mahallesinde 49 ada 2 nolu parsel 

üzerindeki binanın zemin katında bulunan 60,50 m² alanlı tuvaletin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 

75/d maddesi gereğince, ilçe Belediyesi tarafından işletilmek üzere, taraflar arasında düzenlenecek protokol 

hükümleri kapsamında, aylık KDV hariç 100,00 TL. (yüztürklirası) kira bedeli üzerinden 25 (Yirmibeş) yıllık 

süreyle Ünye Belediyesine tahsis edilmesi, diğer yıllar kira bedelinin ise Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 

yayımlanan TÜFE  (On İki Aylık Ortalamalara göre) oranında artırılarak tespit edilmesi komisyonumuzca uygun 

görülmüştür.) 

  

İşbu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 
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