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TEKÜFÖZETİ
2020 yılı yol haıcamalanna katılım payı
KARAR ÖZETi

Başkanlık Makamırıın enctimenimize havale ettiği Fen İşleri Müdiiılüğiine ait miizekkere
incelendi.

_2464 Sayı],ı Belediye Gelirler Kanunu'nun 86. Maddesine göre " Belediyelerce yeya
belediyelere bağlı müesseselerce aşağdaki şekillerde inşa, ıamir ve genişletilmeye tabi tutuİan
Yolların iki tarafinda bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan
gay,imenkulle rin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır;

a. Yeni yol açılması;
b. Mevcut yolların yüzde 10 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi;
c. Kaldırımsız ve bahmsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi

veya asfalt yapılması, kaldırım veyo şose halindebi yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi;
d. Mevcut kaldırım veya parkılerin söhiliip yeniden düzenl enme si.

Yolların kaldırımlar da dahil olmak ijzere (l5) metreden fazla genişliklerine düşen giderler,
belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez. jki ve daha fazla yol kenarında bulunan
gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım
olarak hesaplanır. " amir hükmü ve Datça Belediyesinin 02.02.2021 tarih ve 75 nolu Meclis Karan
gereğince 2020 y/ına ait parke yol uygulamalarırıda yol katılırn payı alınması geıekmektedir.

İlçemiz İskele ve Datça Mahallesinde bulunan, Eski Knidos Caddesi, 234, 3|, 34, 35, 36, 37,
63, 89, Nuri Kolcu, Bertolt Brecht, 249, 250,253,254, 104, 91,78 ve Kışıyak Sokaklardan imar
yolu, kaldırım ve kavşaklannın yeniden düzenlemesi nedeniyle söz konusu yol, cadde ve kavşaklaruı
güzergahlarrnda bulunan mülk sahiplerinden (ars4 konu! işyeri, resmi daire) Belediye Gelirler
Kanununun (Değişik: 4l12l1985-3239/ 1 21 md.) 89. maddesine göre hesaplanan yol harcamalanna
katılırn paylannın, ekte bulunan yol katılım payı tahakkuk cetvelinde isimleri yazi gayrimenkul
süiplerinden alırrmasrrıa ve bunun için Belediye Gelirler Kanunu'nun 90. Maddesine göre
hesaplanan paylann tahakkuk ettirilmesine, Belediye Gelirler Kanunu'nun 9l. Maddeye göre
tahakkuk cetvellerinin l (bir) ay süre ile Belediye ilan panosu ve hoparlör yardirnı ile ilan
edilmesine;kararın gereği için Fen İşleri Müdürlüğiine havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
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