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KONU: Dış Cephe Ödemelerinin Taksitlendirilmesi. 

KOMİSYON İNCELEMESİ:   
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2019 yılı Ağustos ayı toplantısının 09.08.2019 tarihli birleşiminin 21. 

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

Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tarafından “cephe iyileştirme yapımı işi” tamamlanan, ilimiz 

Altınordu ilçesi Süleyman Felek ve Zübeyde Hanım Caddeleri üzerinde yer alan 112 adet; Ünye İlçesi Devlet 

Sahil Caddesi üzerinde yer alan 180 adet; Fatsa İlçesi Sahil Caddesi üzerinde yer alan 163 adet binanın mülkiyet 

sahiplerinin ödeyeceği bedelin tebliğ tarihinden itibaren 4 (dört) eşit taksitle tahsil edilmesi talebine ilişkin 

02.08.2019 tarihli ve 6373 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında; 
 

“BAŞKANLIK MAKAMINA” 
 

Altınordu İlçesi, Süleyman Felek ve Zübeyde Hanım Caddeleri üzerinde yer alan 112 adet binanın; Ünye 

İlçesi Devlet Sahil Caddesi üzerinde yer alan 180 adet binanın; Fatsa İlçesi Sahil Caddesi üzerinde yer alan 163 

adet binanın cephelerinde cephe iyileştirme yapım işi projesi kapsamında, muhtelif söve, boya vb. işlerin toplam 

maliyetinin %50 si Belediyemiz tarafından, %50'si mülk sahipleri tarafından karşılanması ayrıca projesinde mülk 

sahipleri tarafından yapılacak işlerin maliyetinin de yine mülk sahipleri tarafından karşılanması şartıyla “ cephe 

iyileştirme yapımı işi” nin Belediyemiz tarafından gerçekleşmesi Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14/06/2016 

tarih ve 2016/152 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 

Söz konusu işler tamamlanmış olup; mülkiyet sahiplerinin ödeyeceği bedelin tebliğ tarihi itibariyle 4 

(dört) eşit taksitle tahsil edilmesi hususunda karar verilmek üzere evrakın Belediye Meclisine havalesini arz 

ederim.” denilmektedir. 

                                                                                                      

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Belediyemiz tarafından “cephe iyileştirme yapımı işi” tamamlanan, ilimiz Altınordu ilçesi Süleyman 

Felek ve Zübeyde Hanım Caddeleri üzerinde yer alan 112 adet; Ünye İlçesi Devlet Sahil Caddesi üzerinde yer 

alan 180 adet; Fatsa İlçesi Sahil Caddesi üzerinde yer alan 163 adet binanın mülkiyet sahiplerinin ödeyeceği 

bedelin tebliğ tarihinden itibaren 4 (dört) eşit taksitle tahsil edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Söz konusu cephe iyileştirme yapım işleri projeleri kapsamında muhtelif söve, boya vb. işlerin (Isı 

Yalıtım Masrafları Hariç) maliyetinin %50 si Belediyemiz tarafından, %50'si mülk sahipleri tarafından 

karşılanacaktır. 

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