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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

ULAŞIM KOMİSYONU RAPORU 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

  31.07.2017 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir 

Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube 

Müdürlüğü’nün 06.07.2017 tarih ve 22852255-301.03-1468 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye 

Meclisimizin 13.07.2017 tarihli toplantısında Ulaşım Komisyonuna havale edilen “Deniz ve Kıyı 

Tesisleri Şube Müdürlüğünün denetiminde olmak üzere toplam 48 adet deniz taksi işletmeciliğinin 

Büyükşehir ve bağlı kuruluşların sermayesinin %50’ sinden fazlasına sahip olduğu Muğla Kent 

Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ)’ a 

01/08/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ruhsatlandırılan her bir deniz taksi için 2017 yılı 

tahmini cironun %1’ i olarak hesaplanan yıllık 1.165,50 (binyüzaltmışbeşlira ellikuruş) TL (KDV dahil) 

bedel karşılığı, ödemenin aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar yapılması, izleyen yıllar için o yılın Ağustos 

ayı yıllık ÜFE artışı oranında arttırılması kaydıyla ve 5 (beş) yıl süreyle devredilmesi hususunun 

görüşülmesi” konusu görüşüldü. 

 Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün 06.07.2017 tarih ve 22852255-301.03-1468 sayılı 

yazısında; 
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Komisyon Görüşü: “Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün denetiminde olmak üzere 

toplam 48 adet deniz taksi işletmeciliğinin Büyükşehir ve bağlı kuruluşların sermayesinin %50’ sinden 

fazlasına sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ)’ a 01/08/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ruhsatlandırılan 

her bir deniz taksi için 2017 yılı tahmini cironun %1’ i olarak hesaplanan yıllık 1.165,50 

(binyüzaltmışbeşlira ellikuruş) TL (KDV dahil) bedel karşılığı, ödemenin aynı yılın 31 Aralık tarihine 

kadar yapılması, izleyen yıllar için o yılın Ağustos ayı yıllık ÜFE artışı oranında arttırılması kaydıyla ve 5 

(beş) yıl süreyle devredilmesi hususunun görüşülmesi” teklifi, Yukarıda metni yer alan Deniz ve Kıyı 

Tesisleri Şube Müdürlüğünün 06.07.2017 tarih ve 22852255-301.03-1468 sayılı yazısındaki açıklamaları 

ve diğer tüm belgeleri ile birlikte komisyonumuzca incelenmiş olup; Komisyona geldiği şekilde aynen 

kabulünün 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca 

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. 31.07.2017 

 

 

 
 


