
Türlü İşler Komisyonu Raporu 
TOPLANTI TARİHİ : 19/11/2009 
KONU : Kiralama ve tazminat anlaşmazlığının sulh yolu ile halli 
KARAR   :Belediyemiz Meclisinin 11/11/2009 tarih ve 200 sayılı kararı gereği görüşülerek rapor 
oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04/11/2009 
tarih ve 326 sayılı yazısı incelendi. 
 Yapılan müzakere neticesinde; 
 Köseköy mevkiinde, G24D01A1B paftada park yeri olarak kayıtlı alan Köseköy Belediyesince 
S.S.Köseköy 72 No'lu Lojistik Kamyoncular Kooperatifine 05/12/2003 tarihinden başlamak üzere 
05/12/2013 tarihine kadar 10 yıllığına otopark veya tır garajı olarak kullanılmak gayesi ile 
kiralanmış ve taraflar arasında Kocaeli 3. Noterliğinde 5.12.2003 tarih ve 28508 yevmiye nolu 
sözleşme ile yapılmıştır. 
 Kiralanan yerin tescil dışı olması nedeniyle kullandırılmaması üzerine Kooperatif tarafından, 
yapılan masraflara karşılık 80.000.TL. ve yeri kullanmadıklarından dolayı da 100.000.TL. olmak 
üzere toplam 180.000.TL.lik tazminat talebiyle Kocaeli 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2007/380 
Dosya No'da dava açılmıştır. 
 Bahse konu Kooperatif tarafından 30.06.2009 tarihli dilekçe ile kiralanan alanın 2019 yılına kadar 
bedelsiz olarak kullanılması halinde ihtilafın karşılıklı olarak kaldırılacağı talep edilmektedir. 
 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/h maddesi'ne göre " Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve 
miktarı beşbin TL.den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul 
ve feragate karar vermek" belediye meclisinin görevleri içindedir. 
 Köseköy Belediyesi ile Kooperatif arasında ihtilaf konusu tescil harici alanın yoldan ihdası 
yapılarak, G24D01A1B pafta, 2108 parsel ve 2924.19 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı 30/10/2009 
tarihli tapu ile  Belediyemiz adına tescil edilmiştir. 
 S.S.Köseköy 72 No'lu Lojistik Kamyoncular Kooperatifinin 30.06.2009 tarihli Belediyemize vermiş 
oldukları dilekçede belirtilen taleplerinin incelenmesi neticesinde; 
 Kooperatifin Belediyemiz aleyhine açmış olduğu Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 
2007/380 Dosya No'lu davadaki tüm taleplerinden feragat etmesi şartı ile; 

Belediyemiz adına kayıtlı, Köseköy mevkii  G24D01A1B pafta, 2108 parsel ve 2924.19 m2 
yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazın sözleşme imzalandığı tarihten geçerli olmak üzere 10 (On) 
yıllığına otopark veya tır garajı olarak kullanılması şartıyla  S.S. Köseköy 72 No'lu Lojistik 
Komyoncular Kooperatifine bedelsiz kiralanmasına ve davanın sulh yoluyla halledilmesine 
komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. 

 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/h maddesine göre Belediye Meclisinde görüşülerek karar 
verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan düzenlenmiştir. 
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