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T.C. 

MALKARA BELEDİYESİ 

BELEDİYE MECLİSİ 

 

KARAR TARİHİ  : 17.06.2020 

KARAR NO               : 78 

KONUSU                        : Yol Harcamalarına Katılma Payı 

MECLİS BAŞKANI   : Ulaş YURDAKUL 

MECLİS KÂTİPLERİ  : Ramis ÖZEREN, Nuran BAŞKÜTÜK 

OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ: H.Vasfi GÜNER, Ersin KAÇAR, Volkan 

SOĞANCILAR, Mustafa ÖZER, Ahmet TEZCAN, Mehmet ERDEM, Recai ÖRS, Afşin 

TURAN, Birsen KARATAŞ, Bahadır UYSAL, Gökhan DOĞAN, Erdem MERGÜ, Osman 

TURGUTLUGİL, Selahattin KARACAOĞULLARI, Hamza TEZCAN, Sevgi KAYA, 

Nerves ÖZ, Ercan KİREMİTÇİ, Hasan EFE, Dursun KOCABAŞ, Ercan GÖK,. 

OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ:  Ersan TEPE (KATILMADI), Volkan 

ÖZCAN (İZİNLİ). 

 

MECLİS KARARI 
 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 17.06.2020 Çarşamba 

günü saat:10:00’ da Belediye Kapalı Düğün Salonunda Haziran Ayı Toplantısının 2. Birleşimi 

Meclis Başkanı Başkanlığında Olağan toplandı.  

 

11.06.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclise okundu. 

 

TALEP:  

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun “Yol Harcamalarına Katılma Payı” başlıklı 

86.maddesinde;  

a- Yeni yol açılması, 

b- Mevcut yolların %40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi, 

c- Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi 

veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta 

çevrilmesi, 

d- Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi, 

şeklinde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan iki tarafında bulunan veya başka bir yola 

çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan “gayrimenkullerin sahiplerinden Meclis 

Kararı ile Yol Harcamalarına Katılım Payı alınabilir” denilmektedir. Buna göre; 

1- Belediyemizin Kozyörük Mahallesi ve ilçe şehir merkezinde ekli listede belirtilen 3 adet 

cadde ve sokak için kilitli parke taşı, belediye bordürü ve beton yağmur oluğu döşenmesi işi 

hizmeti 13.12.2019 tarih itibariyle geçici kabulü yapılmış ve hizmet tamamlanarak halkın 

istifadesine sunulmuştur. 

2- Belediyemizin ilçe şehir merkezinde ekli listede belirtilen 9 adet cadde ve sokak için kilitli 

parke taşı, belediye bordürü, oluk taşı ve perdah betonlu kaldırım yapım işi hizmeti 

25.01.2019 tarih itibariyle kesin kabulü yapılmış ve hizmet tamamlanarak halkın istifadesine 

sunulmuştur. 

3- Yine Belediyemizin ilçe şehir merkezinde ekli listede belirtilen 19 adet cadde ve sokak için 

kilitli parke taşı, malzemeli belediye bordürü, malzemeli oluk taşı döşenmesi ve perdah 
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betonu ile kaldırım yapım işi hizmeti 14.05.2020 tarih itibariyle geçici kabulü yapılmış ve 

hizmet tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olup; 

2464 sayılı belediye Gelirleri Kanunun 86, 89, 90, 91, 92 ve 93 maddelerine istinaden Yol 

Harcamalarına Katılma Payı alınıp alınmayacağı konusunu görüşmek üzere 11.06.2020 

tarihinde toplanılmıştır. 
 

  

KOMİSYON KARARI: 

1- Belediyemizin Kozyörük Mahallesi ve ilçe şehir merkezinde ekli listede belirtilen 3 adet 

cadde ve sokak için kilitli parke taşı, belediye bordürü ve beton yağmur oluğu döşenmesi işi 

hizmeti;  

2- Belediyemizin ilçe şehir merkezinde ekli listede belirtilen 8 adet cadde ve sokak için kilitli 

parke taşı, belediye bordürü, oluk taşı ve perdah betonlu kaldırım yapım işi hizmeti;  

3- Yine Belediyemizin ilçe şehir merkezinde ekli listede belirtilen 18 adet cadde ve sokak için 

kilitli parke taşı, malzemeli belediye bordürü, malzemeli oluk taşı döşenmesi ve perdah 

betonu ile kaldırım yapım işi hizmeti;  

Tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olup;  bu yollardan yararlanan gayrimenkul 

sahiplerinden; 

2464 sayılı belediye gelirleri kanunun 86, 89, 90, 91, 92 ve 93 maddelerine istinaden Yol 

Harcamalarına Katılma Payı Alınmamasına Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oybirliği ile 

karar verilmiştir. 

 

Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclis Toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir. 

 

KARAR: 

 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekli ile oylandı ve kabulüne oybirliği 

ile karar verildi. 

 

 

 

 

Ulaş YURDAKUL   Ramis ÖZEREN                    Nuran BAŞKÜTÜK        

MECLİS BAŞKANI              KÂTİP ÜYE   KÂTİP ÜYE   


