
KUŞADASI Bnt,EDiYEsi oı,AĞAN Mıa(,Lis ıGRARI

Kuşadası Belcdiyc Meclisi 2()20 yılı döıreminin lJ .t()plınıısın|n l.Birlcşinrinin 1.oturunlu;
5]9,} Sayılı Belediye Kanunun 20, 2l, vc 22. maddclcri gcrcğincc güırdeıninde bulunan ktırulırı
giirüşüp kaİara bağlalnak üzcrc 0l..09.2020 gü.nü saat:l6:00'da Kcrvansaray'da; Meclis BJşlJnI
Omcr CUNEL'in Daşkanlığında Uyelerden; Ozgün LlMON('l l. Mehmet SARIDEDEOCI_[I.
Ahmct Volkan ALKIŞ. Gürol TURHAN. En1re FAZt-lt,AR, Scyt'i Seyhan sUVARi. ogrızhan
'I[]RAN. Evrim KARAKOZ. Hayati ATLI. Mustafa Bülent BAKIRLI. Melahat YAYLACI. E l-c

l}l.]ll}lrR()GLll. rchrellilı ('l('l:K. Al, GI-\('. All K()lAN. llü\Cv,n (;['NfŞ. Tihcı ÖZEll.
tlasan ÇF]I-iK. Tacettin ÖZDEN. Muslafa AYDIN. Arzu BAYRAKTAR, Ktllnç KocnMnN.
I:atih SARICÖZ Mu.atiNAN. Ahmet SÖZIR. Musıali lil.il. Aıi RlaEFE,Azmi IAl}^K'ıtı
işıirııklcriyle toplandı.

Meclis l}aşkanl Ömcr cÜNEL;F'unda ŞENol, vc Didem EREN'in sözlü. Ali
AKC iJI-'ün dilekç€limazcletlcri ile ilgili bilgi verdi.

Meclis Başkanı ÖmercÜNEL; Yazı işlcri Müdürü Vildan AKoLa söz verdi.

Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL: gündem maddelcrini okudu.

GüNDEıı:
ı-]uüdürlükterden G€l€n Konuların Göriülme§i Hk.
1.1,E,nlak istimlak Müdürliiğiinün 05.08.2()]0 tarih ve E,ll]ll siı)|l| "Kuşadası otiznı l)cnrcği
'I ıhsis'Ialebi" Hk.
l.]-En,ılak istimlak Müdıirlügiinün l9.08.20]0 tarih vc t],l]()9 sayllı "Şa(lı Bağış" llk.
(l)avullar Mahallesi Cengiz Topcl Caddesi Ntı:72lZ0l 3](ı ada l pırscl nolu Zemin kat 1.1 nolu
hı!ınlsıZ bölüm)
t.i-l)|Ş ilişkiler Miidiirliiğiiniin 25.011.20]0 tarih rc I1.25 §.ı) ıll "Prizren ilc Kardcş Şchir
{ )lüıl]ıı]ası" Hk.
l,-.l-Kiilıür ve Sosyal işler i\,lüdürlüğünün ]6.08.]0]0 tarih !c E.l597 salı|ı "l.\cııpoliı
l lııslaurası 'l aş Hcykcl Scmprızyuııu" Hk- ( ()5 Ekim-_] l Ekiıı ]()]() tarihleri arasında Kl|ş..ıdas|
.\lıın Gü\ercin Kültiir Sanal vc-l'anİlll] \Jkli ilC MclrlnC| \un (iöÇEN Külıür ı]!itinr \c
Sınıı \'ıkli ırasıırda işhirliİi prok)kolü iınzalaııabilnrcsi içır l}clcdi_""c Raşkanı Oıner GL:\lıl.'e
!ctli \crilıncsi)
1.5-Kültür ve Sosyal İşlcr Miidiirliiğünün ]7.03.2020 tarih vc l].l6()j sal,ılı "1'elif t{aktı" llk.
ll,Ncopolis Uluslararası Iış tlcykcl Senrpozyumunda 1apılıeıl hcykel ilc ilgili tclil'htıkkı
olıırık lleykcltmş tIııkan ('lNAll'a tünr vcr_lrilcr dahilolmak iizcıc l5.(X)0.00 TL. iirlenırıcsi)
l.()-Ki]ltür Yc sosyal işlcr Miidiirliiğiinün ]7.()lJ.]020 tlırih \c I].l6{).{ sıvılı "Tclif llıklı" llk.
(l,\copolis IJluslararası lııŞ llcyk!l Scınpozvuınunda lapılıeıl hcykel ile ilgili tclil'lrıkkı
iılırık He]kcltmş ozlcnı Şl--N(i()Ntll.'c tünr vcrgilcr lIahil olnıık ü/crc l5,0()().()(]_Il..
ii(lCIlnıcsi)
l.r,Killlür vc Sosyal İşlcr \liidiirliiğiintlı ]7.0S.]0]() tarih ıt I:,l(ı(Xı sa\ılı "Telil'ltakkı" llt,
(l.\cı,p,ılis [.iluslamrısı lış lIcl,kcl scmpol\ unlund! 1apılıeıl hclkcl ilc ilgili tclil-lı:ı[[ı
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2-Komi§yonlara Havalc Edilcn Konuların (;iirüşülmc§i Hk.
2.1-İnrar vc Şchircilik MüdüIlüğünün l4.05.202() tarih ve E.l504 sayılı "Iürkıırcn Mahallesi
lqq8 Ada ]] Perselde Plan l)c!lşikli§i T.ılchl" llk. ıinı,ır Koınl<},,nrı)
].]-İırrar rc Şehircilik Müdiirlüğüırün 0|.07.]()20 tarih vc E.2{)47 sa},ıll "Türkıİcn Mahallesi
l000 Ada 47 Parselin Dtı§uruııda Plan De§işiklı!i" HL. lİmar Kıımisyonu)
].]-inıar vc Şchircilik Müdiirlüğiinün 2].07.2()20 tarih ı,c E.2]7l sa},ılü "Türknıcıı Mahallesi
2212 adl l parsclin batısında bulunan alanda doğa!8az regülatiir alanı aynlıniısıl)a yi;nclik plan
tadilaı talcbi" Hk, (İmar Koınisyonu)
2.4-iınar ve Şchircilik Müdürlüği]nün 24.07.202() tarih ve E.239l savı lı "Türkmcn Mıhallesi l 22
Ada 29 Nolu Parselve l22 Ada ]l Nolu Parsel ilc ilgili 01.12.2010 Tarih ve l5 Sayılı Alırıan
\4eclis Kırunnln Yenidclı l)clerlendirilnıcsi" Hk (imar Komlsyonu,
].5-inrar ve Şchircilik Müdürliiğünün 04.08.2020 ıarih ve E.]4ıJ5/l4323 sayıİ "llacıIlyzullah
mahaltcsi t,5.'l JJJ :l7 paıseldc n]3 n l adi]aıı ıe lch| " H k. ü i mar Kıımisyonu)
2.6-iınar vc Şchircilik Müdürlüğünün 04.08.2020 ıarih ve E.2489/l4365 sa!tlt "Türknren
Vaha]lcsl ]]7 ada o parseldc Pliın Tadilaı1.1ebi" Hk. (jnıar Kııln|syonu)
].7-İnrar ve Şchircilik Müdürlügünün 30.06.2020 tarih ve E.]()]0 sa},ıIı "Güzelçıııılı Mahallesi
{o] Ada ö Plncl Plan DcPişikli!i" Hl. ıimar Kılmisyonu1
].8-İnrar vc Şehircilik Müdürlüğünün 30.06.2{)20 ıarih Vc E.]()l9 sayılı "Davutlar Mahallesi
.]q8l , ]o8] vc ]02 No'tu Pxrscllcrdc Plan Dtgişikligi" Hk. (lmar Komlsyonu)
2,9 Emlak vc istimlak Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih vc E.94l sayılı "[inans ihtisal
[Jniversitesi Kunılnıası Anıacı ile Bcdclsiz Arazi Dcvri Talcbi" Hk. (Plan Bütç(j
Lonıisr ııııtı.İnıcr Komisyırnu)
-'l-Nleclis Ut,eleri Teraftndan Veriletek one.gclcİin (;örii§ülmcsi Hk.

Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOt-: Ek gündcm maddclcrini okudu

1.10-Mali lliznıctler Müdürlüğü.nün 28.0ıi.2020 ve E.,l1.1l sİ!ıh "Yatırım ı,c cari Borç
()denrelcrdc Kullanılmak Urtrc Iller t]ankası,l.Ş'dcn Garri Nıkdi Krcdi Kullanımı" Hk.
1.1l-Etüa 1c Proic N'ıüdürlüğünün 28.011.2()20 ıarih \e E.{5 §atIh "Kuşıdİsl AdalEadt
\lczarllğı ıle/ar Tışlarl Açlk llara sergisi P.ojcsi" IIk.
t.l2-Kültür ıc sos!al |şter }rüdürlüğünün ]ıl.{l1t.2()20 tarih rt t].l6-ı2 saı ıİ " I'clif Hakkl"
t|k. (l.Ncopolis []luslarırısı'Iaş Hetkct Scnrpozl,unrıın<lı tıpılıcak hctkcl ilt ilgili telit
hakkı olıriık lleykcllraş llıkan ŞEN(J()Nt)L'e tünr vergilcr dahil olnıak üzerc
l5.00(1,00-'|' l-. ödcnmesi)
1.1_1-Kültür 1c sost,al işlcr !tüdürlüğıinün 21,t.()ti.2020 ıarih 1c E.l6_t_] sal lh " I'clif Hıkkı"
tlk. (|.\copoli§ [ luslarara§l'taş Helkcl scnıpolı,unıılndİ }İp|l{cak hc!ktl ilc ilgili t€lif
hakkı olırak Hc\kcltrış Soscn§kaıa .\nna'},a tünı ıergiler dahil olnıık üzcrc
l s.000.00- l l.. iidcnmcsi)
1.1-|-işlctııc ve iştirakler ]vİdürlüğünün .ı1.08.2020 lırih lc E.tll §ıtlll "Riitçe lçi
İşlttme Kurulmısı" Hk. ((jıda, §ebzc. nri,,t,vc, kcdi rc köpck mamasr ürcllnı. §ıttşı. park,
çaJ bahçcsi. kafe. büfc. kİntiıı. haı ı,an pansii,onu. oıopark, kanrping. rc§ıaufant
işletnlctiliği. krcş. \aşll bakını cvi alanlarında [aİlitelıc bulunnrrk iizere Kuşadısı
Belcdi!csi \(tı-l]elsos!ıl re iktisadi işletnıc.i ıdl altlndı Rüıçc i§iişlctnı(,kurUlnıaso
1.15-imar\(.Ş(.hircilik\|üdürlügiinün.l1.1)rt.:lt]0 larih rc }.!tls7rılıh "i cl,cı l arifcsiııin
inşaaı Rııhsıı lli/nlctlcri|ld( \hnıCal i (rcı" llk.
1.16-Nlıli llilnıctleı,Miidiirlüğünün 211.1lı1.2020 tarih vc l,].{l{7 §a},!h "Kıp:ılI l'ılırycİi
()dcnıc'I' ıih i" Hk.
1.17-1 Şehircilik \tüdürlüğünün 0l.(19.2020 tarih \c E.:ll74 §arıi
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im knnlallnll ile l ıdo1 nrobil konkasör ıınıı)
1-19-!'en işleri lltüdürlüğünün ()l.i)9.2()2() trrih l,c !].li)26 §ırlh "\'ıllııı sari ihxlc i}lcmi"
IIk. (Fcn lşlCri Müdürlügünct pırkt ürctilrıinc esiıs olnrık ülcrc 2()2{l2(l21-2()22 \lllara
\ari olacak \(.Li1.1f ihalc } ı|)ılnla\l l
3.1-Ahnrct volkan ALKIŞ, ()zgün LlNt()N('ıl \t lla}ıli A'I'Ll imzall öncrgc "se!,},ar
satlcıların 2020 Yıh işgılil,e l}c<lcllcrinin 2(12| \'lltnı !]rtclcDnlc§i" lIk.
_1.2jt'aceltin 07,DEN'in siillii iiüıcİgcsi "su Kc§ilı(isi" llk.

Meclis Başkanı
kabul edildi.

oıner GUNEL: Ek güıldcm maddclerini tek lek oyladl. O1biıliği ile

(;Ü\DEıt
ı-Müdüİlüklerden Gel€n Konulann Göİiişülme§i İlk.
1.1-Emlak İstimlak Müdüİlüğünün 05.08.2020 tarih vc E.l l28 sayılı "Kuşadasl Otizm Dcnrcgi
Tahsis'talebi" Hk.
1.2-Emlak isıimlak Müdü.lügiinün l9.08.2020 tarih rc E,l]09 sa}lll "Şarılı I]ağış" Hk.
(Darııtlar Mahallesi Cengiz Topcl caddcsi No:72lZ0l j]6 ada l parscl nolu zcmin kat l3 nolu
bağınrsız kilüm)
l.]-Dış ilişkiler Müdürlüğünün 25.08.2020 ıarih vc E.25 sa_!-ılı "Priaen ile Kardeş Şehir
olunmasf'Hk.
1.4-Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün 26.08.20]0 tarih ve E.l597 sa!llı "l.Ncopolis
Llluslararası Taş l,lcykcl ScınB)Zyumu" Hk. ( 05 Ekim-i l Ekinı 2020 larihleri ar.ısında Kuşadasl
Altln Güvercin Külü. Sanaı vc'l'anlllm Vakli ile Mchmct Nuri GC{'EN Kültür Eğitim \c
Sanat Vakti arasında işbirliği protokolü imzalanabilm"sa için Bclediyc l]aşkan, Omcr GUNEL'e
yetki Verilmesi)
1.5-Kühür ve Sosyal işler Müdürlüğiinün 27.08.2020 tırih vc E.|6()3 sıı1,1ll "'ltlif Hakkl' llk-
(l.Neopolis lJl!ıslararası laş Hcykel Semp<ızyuınunda 1apllacak heykcl ile ilgili tclif hakkı
olarak I lcl kelıraş Hakan ÇINAR'a tüm vcrgilcr dahil olııak üzcrc l5,()00.00--l'L. ödenmcsi)
1.6 Kültür vc Sosyal iŞler Müdiirliiğünüİ 27.08.202() tarih vc E.l604 sa1lll "Tclif Ilakkl" Hk.
(l.Neopolis Ljluslararası Taş Hcykcl Semptızyumundu ]"tıpllucak hcykcl ilc iıgili telif hakkı
olarak Ilclkeltraş Ozleın Şl:N(i()Nt]l,'e tüm vcrcilcr dahil ohnak üzcrc l5.000,00-TL.
ödenmOsi)
1.7-Kültür vc Sosyal İşler Mildürlüğiiıün 27.08.]02() tırih rc E.l606 ı:t!ılı "TeliI' llakkı" Hk.
(l.Neopolis Ultıs|ararası 1'aş Hcykel Scmpozyuınunda yapıhcak hcykcl ilc ilgili telil'hakkı
olarak l lc} kcltraş Çağdaş I]R('l]1.1K'c tüm vcrgilcr dıhilolırlak ülcrc l 5.{)()0.00-TI -. ödcnmcsi)
1.8-Kültürıc Sosyal işlcr Miidtirliigiiniin ]7.0l1.20]() tırih !c F-.l(,()7 salılı "lclif tlakkl' Ilk-
(l.Ncopolis 1ihslarar:ısı'l'aş llcykcl Semg.ızyumunda }ıplltıcali hcykcl ilo ilgili tclif hıkkl
olarak Ilclkelıraş inıdat AVCl'ya tüırr vcrgilcr dahilolnıık ülcrc l 5.0(X).()() 

'I'L. iidenünesi)
1-9-Kültiir Vc Sosyal işlcr Miidiirlügiinün 27.01].]02() 1ırih vc E,l608 sı1lll "Tclif Hakkl" tlk.
(l.Ncopolis []lııslamrası I'aş tlcykcl Scmp,rızyunruntlı 1,ıpılacak hcykcl ilc ilgili tclil'hakkı
olurık I I c1 kclı raş Krill G REK ()V'ı tüm vcrgi le r tlahil olnr ak ülcrc l 5-{)(X).(X)- I'l -. ödcırme si)
1.10 Mali Hizİnetlcr Miidiirlii!iiniill 28.01t.2()20 ıc I:.:tl4l sayıll "\'ılıın] vc Cari tsorç
Ödcntclcrdc K llanıhnak Ilzerc itler l}ankasl A.Ş,'dcn (inyri Nıkıji Krcdi Kııllınınrı" IIk.
1.1l [ıaiı ve Projc Mildürlüğiİtiİı ]8,()8,]()]() tarih ve l1..15 sıyllı "Kuyıtlısı Adılızadc Mezar|ığı
Mezar l'aşlan Açık Havı Sergisi l'rııicsi" [tk.
1-12-Kiiltiir \c Sosyıl İşlcı Mi](liilliigiiniin ]§.Oı{.]()]() lırih \c E.l6_'12 sa!llü " lclil'llakkl" Hk.
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Kıırıılırrası" llk. ((ilda- scblc, mey\c. kcdi ve kq)ck n]amasl ürctİn. sattŞ|. Park. çav bahçcsi,
kafb, büta. kalttin, hayvan pansiyonu. otopatk. kaDping. Icstıurant işlcıntciliği. kreş. yaşll
bakılİ cvi alanlaİlnda taaliyctte bulunnlak üzere I(uşıdiısl Bclcdiycsi Ada-Bcl Sosyal vc lkıisadi
işlcınrcsi ıdı alıında Bütçc içi işletme kurulması)
1.15-İnıar ve Şehircilik Miidürliiğünün ]1.08.2l]20 larih ve E.2ll57 sayılı "Ücret Tariteasinin
Inşaaı Ruhsaı [liZmctlerindc Alınacak [Jcrct" Hk.
1.16-Mali Hilır]ctler Mtidürlüğünün 23.0ıj.2020 ı:ırih ve E.41,17 siı}ılt "Kapalı l'azar}çri i)deme
'I-arihlcri" Hk.
1.17-İmar vc Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2020 tırih ve E.]874 sayılı "'I'ürkmen Mahallesi
458 ada 7 ve 8 nolu parse]lcr i|e 459 ada l5 nolu parscldc uygulalna imar planı ıalebi" Hk-
1.1S-Destek tlizmctler Müdiirlüğünün 01.09.2020 tarih Vc E.l748 sa}ılı "Konkasör Alınll lIk.
(Fcn işleri Miidiirlüğü laralindan çeşitli iş vc işlemlcrdc lullaıııllıal üzerc il.[]ANK'tan kredi
ıllnması yolu, [:iııansal kirılama yöntcırli Veya kcndi maddi iııkan!anırrlz ilc l adet ,nobil
konkasdr alImı)
1.19-F'en işlcri Mtidürlüğüniin 01.09-2020 tarih vc E.l026 srlılı "Ylllara Sari ihale işlelni" Hk.
(Ijcn İşlcri Müdiirliigünce parkc üretiminc csas olmak üzeıe ]0:0-]02l-]02] } ıllara sari olacak
şckilde ihalc yapıInus|)
2-Komi§yonla.ı Havalc l]dilcn Konuların Göriişülmesi Hk.
2-|-lnıar ı,e Şehircilik Müdürlüğünün l4.05.2020 tarih ve E.l504 sayıll "'[ürkmcn Mahallcsi
lq9x Ada ]] Parsclde Plalı l)(,!işikligil alebi" lIk. {inıar Komi\y,)nu)
].2-inıar ve Şchircilik Müdiirlüğünün 0L07.20]0 tarih vc E.2().{7 sa1llı "Türkmen Mahıllcsi
I{XXl Ada 4] PJrscltür l)o!ıt\ıllıdJ Plan I)c!işikli!i" lIk. ıjmar K,ııisyonuı
].]-İnrar ve Şchiıcilik Müdürll!ğünün 2].07.2020 tarih !c E.]]7l salılı "Türkmen Mahallesi
]]l] ada l parsclin batüsında bulunan alanda doğalgaı re3ülatör alanı a]nlnras|na yönclik plan
tadilatı talebi" Hk. (imar Komasyonu)
2,4-İnıar vc Şchircilik Müdiirlüğünün 2,1.07.2020 tarih vc E,239l siıyılı "Türknlcİ Mahıllcsi l22
Ad.ı ]9 Nolu Parscl ve l22 Ada ] l Nolu Parsel ilc ilgili 01.12.2{)l0'I'arih vc l5 Sayılı Alınaır
Veçlls Kırırının Ycniden Dcgcrlendirilnıcsi" HL. ı inılır Koü)ılsy,,nu)
].j-inıar ve Şchircilik Müdiirliiğüniin 04.08.]0]0 tarih ve E.2,1ll5,l^1]]] §a}ıIı "HaclI.:)l!|llah
lnii h:lll..l ll5j iı.la 1? pJr5clJc plan l c,.|illtı ıalcbl " Hk. ı iırıar Kü|,lıi§) l Inu I

].6-İnıar ı,e Şchircilik Miidiirlüğiinün 04.08-](]]() tarih vc F-,],139,1,1](ı5 sayılı " l'ürkn,ıcn
Vahıllç.ı t]7 ıda t paselrlc l)lan Tıdıloı tılehı" Hl. (İnıar K,ıııı.\,onu)
],7-inrar re Şchircilik Müdürliiğünün j().()6.2020 ıanh ve E.]()]() s!]lll "(iijlclçanrlı Vahallesi
]t'] AdJ.) nırscl l'Iuıı Dcgişıtli!i" Hk.linr.ır Knmis)ü|nu)
].1l-inrar ,ı,c Şchircilik Mi]diirlüğünün:]().()6.]0]0 tarih V0 E.]()l9 sa\ılı "Davutlar Mahıllesi
iui ! . ],Ix] r,.. ]ı ı] \,,'lu P.ırscllerdc Phn l )cgışik lig i" t lk. ı iııılır K, ınisr,ıılu l

]-0,I:n]|ık ve lsıimlak !liidürlügüniiıı ],1,06-]0]() ıarih ıt, [,9Jl ıü\ılı "Fiırans lhtisıı
(,nircrsitcsi Kunılnrası r\nıacı ile Bcdclsiz Arazi Dcvri Talcbi" llk. (I'lan l]ütçe
Konıisı onu-İnıar Konrisyoııu)
.ı-\|cclis i"relcri Tıraflndan Vcrilectk Önergclcrin GörüşülnıC\i Hk.
i.I ,\lrıncl \iılkaıı Al KlŞ. Özgün ı i\,l()!\('ı. I vc Ha}ıli .\I.I I iııli/-iıll iincrgc "İ],}ır

SiıııcıIann f(D() \'ılı İşgılirc Bedcllerinin ]()]l YıIını Ertclcırnrc:;ı" Hk.
'] ] I ıcettin ()Zl)I:N'in sii/lii iincrlcsi "Slı Kcsiııtisi" llk.

()ı hiıliği il
\ leeIiı l}JŞkanı

bul cdildi
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şkanl
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Kt Ş,lt)Asl BI.t-l t)iYt],si ()LA(;AN NlECl-is KAlt^ltt

Kuşadası Belcdiyc Meclisi 2020 yIlı dirnc,niirin 8.ıoplanltsının l. l}irleşiminin l-
oturumu;5]9] Sayılı Bclcdiye Kanunun 20. 2l. ve 2]. maddesi geregincc gündcıninde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere..0l .09.2020 günü saat:.l6:00'da K,!ışadasü Belediyesi
Kcrvansaray'da: Mcclis I]aşkanı OmerGLINEL'in Başkanlığında tJyelerdcn; Ozgün I-IMONCt]^
Mehünet sARIDEDE()Ğl-tJ. Ahmet Volkan Al.KlŞ. Gürol -tURtIAN. Emrc FAZLILAR. seyti
Scyhan SUVARi. Oğuzhan TURAN. Evrim KAltAKoZ. Hayati ATt-l. Mustafa Bülcİt
BAKIRLl. Mclahat YAYLACl. Ele Bt]RBEROC|-1]. Fahrettin ('i('liK. 

^li 
CENÇ. Ali

KoTAN. Hüscyin G[]Nl]Ş. Tibct ÖZER, Hrsan ('I]1-1K. Tecettin ÖZDL:N. Mustafa AYDIN.
Arzu BAYRAKTAR. Kıllnç Ko( AMAN. Faıih SARlCÖa vlural iN 

^N. 
Ahmel sÖZLR.

Mustalı FiLiZ. Ali Rliaı EFE. Azıni TABAK'iİ iŞtir.ıklcritle toplandt,

Meclis Başkaııı ()ııcr CÜ}ıL-l-;0.1.08.2020 ta.ih !e 7 nolu ilc Mcclis lbplantü Tutal]ağ|
ile il_-rili bilgi vcrdi. Konu oylannraya gerck olnradığından o; lannıadan gcçildi.

01.09.]0]0
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l,()Pl,ANrr l,Altl l tt
0].09.]()2()

Kl lsAl),\SI BlaI-[t)i\,I.si ()t.,\(;.\N üIta(,Lis KAIi.\Rl

Kuşadası Belediyc Meclisi 2020 yılı döncminh 8. Toplanttslnın l. Bir!cşiİ|lillin l.
oturumu;5393 Sayılı Bclcdiye Kanunun 20, 2l. ve 22, maddesi gercğince gündemindc bulunan
konulan göriişüp kamfı hağlanıak üzere 0|.09,202o günü saat: l6:00'da Kervansaray'da: Meclis
Başkan| omer GUNEL'in Başkanlığında Uyelerdcn; ozgün I-IMoNCU. Mehmet
SAR|DI]I)IjOGLU. Ahmct Volkaür Al.KlŞ^ cürol TURHAN, Emrc FMLILA& Seyfi Scyhan
SLryARi. oğüızhan TIJRAN. Evrim KARAKOZ. tlayati ATLI, Mustaf'a Bülcnt BAKlRLI.
Mclahat YAYLACI. Ela I] I-]RBEROGI. t ]. Fahr(,llin Çl('[K. Alı CENÇ. Ali KOTAN. l|üseyin
C[lNı]Ş.-libet ÖZER. Hasan ÇELil( TaccırinÖZDFN. Muslala AYDIN. Arzu BAYRAKTAR.
Klhnç KOCAMAN, Fatih SARlcoz Murat INAN_ Ahmet SoZER. Mustat'a FlLlZ. ,{li Rıza
EFE. Azmi -İ'At]AK'ın iştir.lkleri]"le toplandı.

(;ündcnıin 1.1. nrıddcsi:
Emlak is(imlak Müdürlüğünün 05-08.2020 tarih ve E.l l28 sayılı "Kuşadası oüm Dcmeği
Tahsis Talebi" Hk.

Mcclis Başkanı Ömer GÜNEL: Yazı işleri Müdürü Vildan AKoL'a söz verdi.

Yazı İşlcri Müdürü Vildan AKOl-: Emla]i İsıinrlak Müdürlügünün 0j.08.2020 ıarih \e
E.l l ]8 sayı lı "Kuşadası ()ıizm Dernegi 

-Iahsis 
Talebi" ilc ilgili yaz ısını okudu.

lJ!:LE DiYE MECLisiN E

ilgi ; ı) Kuşadas| ()tiznr Dcrneği' nin 2].06.2()]|l tarih \c.|1l{l795 sı! lh dilck§c§i.
b) 02.0?.2{l20 'tarih ve l9ıl §ar,|fu Beledilc \leclis Kırırı.
c) Çevre vc Şehircilik t]akınl|ğl Ycr(l \'önctinrler (;cncl \tüdürliigü'nün

21.()7.2il2{l larih 1,c l57!.ı9 savıll tazı§l.
iıgi Bcıcdl1" NIcClis Krrar| ilc: " 5_ı9-1 §ılltI Bclcditc Kınunr.nrrn l5. ıaddcsinc

görc.' İl sınırları içindc bütük§chir beltditclcri. bcltdi\c ıc nrücııir ılan sınırlırı içiııdc il
helcditeleri ilc nüfusu l().ll00'i gcçcn hclcdit,eler. nıctlis kararl)la; lurilnı. sağlık. §xnati\c
ticarol }ıl|rlmlırınln rc cğitİ kurumlarlnln su, ttrnlıl §u. kanaliltıs}on, doğrl gıl. tol ıe
a\dınlılnıı gibi alt rıpı çılışmılarını faiı alnrıküuın on 1,ılı kıdır geri ödcnıeli ıcla
iicrcl\il olırak tapabilir ve\a yaptırıhilir, bunıın karşlhğındİ },ap|lİn tcsislCre orlak
olıhilil-; \ağlık. cğitinı. §o§lal hizDıcl \,c turiznli g(lişlirccck projtlcrc Ç'cvrc ıc ŞchirciliL
llıLınlığının onatl il0 iicreı§il t,c!a düiük hir h(dclle ı rtlcı dişlndİ kullanılnıınrık
kıldlılx laşınnrız lah\i\ .debilif.' dcnilnleklcdir. \liilkiteti lJclc(li\ctnizc ıiı 'l iirLnıen
}lıhıllcsi 221l2 ada l pır§cl nolu l/l(l00 ölçekli u]gulanıı inıar plİnIndi t.9l{,()ll nı2'lik
kısnıı I}clcdiı,c Sosr,ıll'|'c§is Alanl intırh laşlnmazlu ( cvrc ve Şchircilik llakinllğl'llln onı}l
1hnnıx\l (lurunıun(lı Kıışıtlısı ()1ilnı l)crneğiütt l1ıh§is edilnlcsi ilc ilgili I'lın tçe
Konıirıon raporu Konlisıondılı gcldiği §ekli\lc" kiübul cdilnlc§İıc oıhirliği il L
rcrilnıiiıir. [ılcp (cırt, ıc Şthircilik lltkanlıgl \ (rcl \ önctinllcı (;tncl \lü(l
il(,(il|lr ıllııp. Çevrc \c Şchircilik llıkanlığ| \ crCl l'önetimlcr (jcıcl \Iüd İlii

rı ilc Rclc(li\Cılıilcc lılcp cdilcn tİhli\ill rıpllıbilnıt\i içiı| \iil il hsi§i n

rar

(c)

ıılh bc(lclli \ hı|1 be<letsiz okluğunıın clirlilnıc§i. bcılclli isc
heliİıttl ıllccli§ kırnrlnln giindcril ılcP cdilnrcktc(lir. ll

t giirüşülCrtk karırı blrğlınını\l hu§ ()lur'lxrı!ııla ırl

lıc<lelle
di\e

,t()PL,\N,I,I NO

i: kaç



Mcclis Başkanı Ömcr CtlxEı; Kuşadası Otizm ljemcğiıre T.ıhsis cdilmcsi ilc ilgili
krınuııun aradan «ınra görüşüln]ck üzere Plan Bütçc Komisyonuna havalcsiıri oy,ladı.

KARAR N UMARAsI :897 t_]695-]0ı.05/229 :

Mülkiyeti Bclcdiycmize ait'fürkıncn Mahallesi 2282 ada l parlel nolu 1,1000 iilçckli
uygulama imar planında 1.9l4.00rn2'lik kısnrı Bclcdiye Sosyal Tcsis Alanı inrarlı laşınmazln
Kuşadasl Otizm l)emcğine lahsis cdilmesi ile ilgili konunun amdan sonra göriişülmek iizcrc
Plan Bütçe Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul cdildi.

Mchnrct t-t]
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l,()Pl.,\]\i,|,l \()
\

Il llut İnarl| alairda kılnlikııdlı,. i.lg.] sırılı l}cledi\t Kİnunulııın ls

Kt Ş.\l)AsI BEl-F.I)l\ ı]sl ()l.,\(;,\\ \Il..(,t.ls K,\R\til

Krışudası Bclcdiyc Meclisi ]0f0 },ülı diincnrinin ll.t()planıısının l.Biılcşiııiniır l- oturunru;
5393 Sayılı Bclediye Kanunun 2().2l. ve 22- ınaddcsi gcreğince gündemindc bulunan konuları
görüŞiip karara b ğlanıak aizer€ 01.09.2020 günü saat: 1_6:00'da Kuşadası Bclcdiycsi
Kcrvansaray'da; Mcclis Başkanı OmerGUNEL'in |}aşkanlığında Uyelerdeır; Ozgün LIM()N('tJ.
Mehmct SARIDIl)ıOaiL[]. Ahmct Volkan AI-KlŞ. CiiroI TURHAN, Enrrc FAZt-ILAIt. Scyfi
Scyhan s(]VARİ. Oğuzhan TURAN. Evrim KAItAKoZ^ Hayati A'lLl, Muslal'a Bülclıt
BAKIltt.l. Melahat YAYLACI. Eta BFRBEI« )a;I l . fJhrcıtin ÇiÇt K. AIi cENÇ, 

^liKoTAN. llüscyin G[jNEŞ. Tibcl ÖZFR. Hasan ('l:1.1K.-laccıılır ÖZDEN. Müıstafa AYDIN,
A7u IJn YRAK lAR. Kllıııç KOCAMAN. Falill SAIil(ia);/. Mural l\ \N. Ahllı(t SÖ7Hll.
Mustdlı ljil,il. Ali Rl,,n EFE. Azıni lABAK'ın işıiraklcrillc toplandı.

Meclas Başkanl Ömcr c[.ıNEı: Yazl işleri Müdürü Vildan AKOL'a söz verdi

Yazı İşlcri Müdürü Viklan AKOl-: Eırrlak İslinılık Miidürlüğünün l9.08.]()]() lırih vc
E.l2()9 \.ıyılı "Şar1ll t]ağ§" I Ik. (Devutlar Mahxllesi ('elrgil'fopc| Caddcsi No:7] Z() t j]6 a(lı l

panjcl nolu zcn]in kıt l3 nolu bagın]\ızbölüm) ilc ilgili !ııısıılı ()kudu.

t]EL !- Di\,}] }l[.( LisiNI,.
ilgi : a) 06.118.2020 Tarih rt 5l69.19 sı\ ılı dilckçe.

h)l)6.118.2020 I'arih ı t 5l70_16 sır ılı diltkçc.
c) il6.(l8.2020 

-farih ıc 5l7()J5 ıırılı tliltkçı..
ilgi diıekçclcr ile. ilçcnıiz Daruılaİ \l:ıhallc§i (cngi/ Topcl ('addc§i \o:7:j Zil!

adrc§indc__ı.1(, ada ı parsel nolıı /cnrin kaı l.ı n(rlu l}ıg|nısll Bölünı nraliklcrinrlon scr.xıl
(;(l\.'l)()(; \\ (-I'(:5J_}67l)72226:). \Ierctın (;tri\l)()(; \\ ('l'ci 5.1370072l9ıl). \lünirc
iftihİr K()K('IK.\RA\ ('t(:ltll5l5J?]1l2) tti||nnınl ü/crindcki hisscleriniİr tıİrımlrrI
"elcktrik. \ıl. doğ lgaz vs. hcr türlii rcrgi. fıtil \t bclc(li\ctc olrn ho.çlırt i|c (tıpu dC\il-
hırçlırı bclcdiıe 1ırıflndan .kı rşı lı n ına k )tırtı ilC" hc(lcl§il olırak belcdi}cnri/c bıglşlınln
talchiıı(lc bufunnıuşlardır. Ilçcnıiı Dal'ualar llıhnllc\i .1-16 ada l pırscl nolu trşıırııııı
ii/cİi,ıdc l/l2(l hissc pa!,lt lcntin kİt 1_1 nolu lixğ|nl\11 l}öliinl işJ.'('rilrdıji Fuııt lllZ1,1[]lt
ı,l/_]2 hi§\c. }|iinire lftihar KON('lKAR,\N 6/_12 hisst. }Icııkürc A\llt,El( 6/.ı2 hi§sür,

sclıhtltlhı l7,1,!I:,R 6132 hisse. ııcrcıın (;(:Nl)()(;Ali .1/:ı] hissc. 1c scrcan (;['\l)()(;,\\
.li.ı] hi§ lc \ahiptir. }laliklcrdcn _1 tan(si bxgl) tılchindc bulunmu|ıur. Rıhsc konu

trıışıdısl l/t000 ölçckli u\gulxntı inlır plantnda hitişik nizını
I

nlIn(lı şarth baglş talcplerinin İiclcdi
ususrrnu Olur'lİrln|/ı ırl odcrinl.

\lecli!ind0 giiIü.İl

\

l)

saylll kan! na go.e gavenlielektron k mza lle lmzalanmlşlür

J k:ıl
(lC!i (g)

lırırı

l ( )l,L.\\,tI T.\l{iHi
()I ()9 ]()]0

Gündelnin 1.2. maddesi:
Emlak lsıiınlak Miidürlüğüniin l9.08.]020 tarih vc E.l209 İı}ılı "Şrtlı Bagış" lIk. (Davutıar
Mahallcsi Cengiz Topcl Caddcsi Nıı:72Z0l _-ij6 adı l parscl nolu zemin kat l] nolu bai|nrsı/
b(rlüm)



Mcclis BaŞkanı Oİner cUN*l]L; Davutlar Muhallesi Ccngiz Ttıpcl ('addcsi Noj72/Z0l
3_j6 ada l parsel nolu zc|nin kat l_} nolu bağınisıı bölümün şa.tlü bağışı ilc ilgili koırunuır Plaır
Bütçe Komisytınu vc llukuk Koınisyonuna havalcsiıri ııyladı.

K,\R,\R \t \I \lttSI |lt97t_1695-3()|.l)s/].t|) :

İlçemiz Dawdar Mahallesi Cengiz Topcl Caddcsi No:72l Z0l adrcsindc 336 ada l parsel
nolu zemin kat l3 ırolu Bağunsız Bölüm maliklerinden sercan G['N IX)GAN
$C.51367o722262), Mercan GtNDOĞ^N (TC: 54j70072ls8), Münırc iftihar
KÖKÇIKARAN'nln ('l'c:l8l5l547282) taŞırnraz iizcrindcki hissclcriniıı tamanrInı "e|ektrik. su.
doğalgaz vs. her tü.lii vcrgi. faiz ve belediyeyc o|an borçlan ile tapu dcvir harçlan hclcdiyc
tamfündan karşılannıak şıırlı ile" bedelsiz olarak bclcdiycmizc bağışlanla tılepleri ile ilgili
kollunun, Plan Büıçc Kot]lisyonu ile Hukuk Ko|nis IcsiotbirliEi ilc kabul cdildi.

Özgün l-i NCt ] Mehnre l S II) (X i I-1

M \,1
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,t()PLANTI TARlHr
01.09.2()20

KtlŞAl)Asl l}l.] 1.1]l)IY l]sl ()l.A(;,\N NtIa( 1.1s K,\lt,\Rl

Kuşadası Belediye Meclisi 2020 ylll döİuninin E. -Ii)planllslnın ı, Birleşinlinin l.
ofurumu;5]9J Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. vc 22. maddcsi gercgince gündcmindc bulunan
konula n göri§üp kaİal"a bağlamak üzere 0l .09.2020 günü saat: l6:0o'da Kcrvansaray'da; Meclis
Başkarrı omer GtNEL'in Raşkanllğlnda Uyclcrdcn: oz-gün LIMoNCLJ. Mehmet
sARtDEDEoĞl.t]. Ahmcı Volkan ALKIŞ. Gürol TLlRllAN. Emrc ljAZLlLAR. Seyfi Seyhan
sL-[VARi. oğuzhan TURAN. Evrim KARAKoZ, tlayaıi ATt.|, Muslafa Bülcnt BAKlRLl.
Melahat YAYl-ACI. Efc l]EltBERoĞLU. Fahrcttin ('l( lK_ Ali CEN('. Ali KOI'AN. Hüseyin
GLjNEŞ. Tibet ÖZER, Hasan ('l-]l.iK Tac(,lun ÖZDEN. Musıafu AYDlN. Arzu BAYRAKTAR.
Kılınç KOCAMAN, Fatih SAR|GOZ Murat INAN. Ahmct SOZER. Mustalh l]l1-1Z. Ali Rı:ıa
EFE. Azırıi tAl}AK'ın iştiraklcri1 le toplandı.

cündenrin l._]. nrad<lcsi
DtŞ ilişkiler Müdürlüğünün 25.08.2020 tanh vc E.25 saylh "hizren iIe Kardeş Şehir o|unmasf'
Hk.

Meclis Başkanl Ömo cÜN EL; Yazı İşleri Müdürü Vildan AKoUa söz verdi.

Yazı işleri Müdürü Vildan AKoL: Dlş ilişkiler Müdü,lüğünün ]5.08.]020 tarih ve E.25
sayılı " Prizren ilc Kardeş Şehir Olunması" ilc ilgiliyazısını okudu.

lt 1.1.1,.l)l \ l,. \llı( LISl\l,-

(;eçnrişlto gününıüle. l'ürk \e }lii§lünıan kiınliği ilc ünlcncn l'rilİcn Şchri,
Kosol,iı'nln günct,bİtıslndİ !,cr alın cski bir ()snıınll şchridir. I'iirkçc (liliııi bilnrckle
Prizİcnli olnrak ncrcdet,sc iizdcşlcşmiştir. Şthir, ()snıınll dt\rindc kültiircl !öndcn bütük
bir öncnıdctdi ıc Türkçc dc Pri./rcn'dc vaşanıİk isıct,cn|cr için bilinnlcsi zaruri olan hir
kültiir d ili ölclliğindt! di. ()rtİk bir gCçnıişt lc kiihiircl),ıDl)ı sıhip l,k|uğunrul bu Rılkan
ülkc§inin gülc| şthri ilc kurıcığınız kırdcş şehir ili|ki\i. gelcccklc iki kcntc dc fı\dı
sıgliı!ıtagı düşünülmckıtdir. 5_19_1 §x\lİ [}clcdi)c Kxntııu'nun i\lhn(l Kl\lm Ririnci
Bölünründc tcr ılan 7{. \laddc ıc lçişlcri llakınllğı'nın i)7.1l.|.20(l5 lıırih \c 2(l()5/]6 sa\ ıh,
20.06.]005 tarihli \c 2005/62 rı\ılı gcnclgclcri gCrtgincC izlcnccck rc§llli proscdürü
tamanrliınrak İmıcı!lıi Ko§l,ıı'nIn I'rirrcn Şchri ilc kırdcş şehir ilişkilcri bışlatİnak,
dosıluk 1c i\i ııit,et ilo iilclıiklc luri/nı, tğilint, kiiltür. ckononıi \c olrcrii§cklörü
alınlır|ndı i|hirliği vc i!cıişinl(le hulı|nnınk. )cl'cl oıorilc ıc nıii<liirliiklcriıı çalışınıl
aktiritclcrilıt ilişkin bilgi vc d(nclinl püyllişıınl r:ıDnlıl§lnl sığlı ıık, I'ıizrcn vc Kuşadırl
eğitinr kurumlırındıki iigİtnCihrin kar|ılıklı (|cği|i,lli,li orgıılilc tdcrck. kiihiir lc (ğitiİn
alanlndtı etkilOşin §tğ|anrık. cll(r,ii ka)nıklarlnltı \(İimIiligi iilcrint proiclcI gtliştirnrck
1c iiİctmck. si\il toplunü kurul[şlır! rc lurilnı sckliiı,k,ri ırı\|n(l:ıki iliŞki|cı,i gclişti ek
ortak P l0ı,gclişliı,cıck ttk|ıaL \ı.' i(ltıt,i Lotııılnıllt, iIlıiı,laai \ığlııııık,ını:ıcı\h
\..hir ıl}el (li\0) 1,lunnıİslnx ili;kin l.(. ('crı,c ıc Ş(hir(iliL l}tlkınl|gı \ Cİcl l ii nılcİ
ccncl diirlügü ıt tliğcr ilgili l}xkİnlIkltlrdxn İ(,Lli l)nı\ l:ır, t,l,,,ıL l. l\ lı
sohi

1:

\

lcııı hıısırsrınıın lltle(|i\(, \lccli§i^n(lc Iiil|ll0§ini olurlırlnl/ı
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Meclis Başkanı omcr GUNEL; T.C. Çcvıc vc Şchiıcilik Bakanlığı Ycrcl Yönetimlcr
Gcüel Müdürlüğü vc diğcr ilgili l]akanlıklardaır gcıckli ona}ları alııınrak kaydıyla Prizrcır ilc
kaİdeş şehir olunmasınü oyladı.

K.\R.\R \t ]t,\R.\SI :lt97l3695-.l(l1.1)5/2_]l :

Geçmişlen günümüze, Türk ve Müslüman kinıliği ilc ünlenen Prizren Şehri. Kosova'nın
günevbahstnda yer alan eski bir osmanlı şlhridir. Türkçe dilini bilmekle Prizrenli olmak
ncrcdcyse özdcşleşmiştir. Şchir. osmanlı dcvrinde küItürcl yöndcn büyük bir öncmdcydi vc
Türkçc dc Prizren'de yaşamak isteyenler için bilinmcsi zaruri olan bir kültür dili özelliğindeydi.
Ortak bir geçnlişe ve kültürel yapıya sahip olduğunıuı bu Balkan ülkcsinin güzcl şhri ilc
kuracağlmlz kardeş şhir ilişkisi. gelecekle iki kcntc dc tıydd sağlayacağl düşünülnıektedir.
5393 sayılı Bclcdiyc Kanunu'nun Alılncl Klsım l]irinci Bijlümünde ycr alan 74. Madde ve
içişleri Bakanlıgı'nın 07.04.2005 tarih vc 2005/]6 sa},llı. ]().06.20()5 tarihli ı,c 2005/62 sayılı
genelgcleri !üereğince izlenecek resmi prosedürü ıirmaml mak aı]lacı}la: Koso\,a'nın Prizrcn
Şehi ilc kardcş ş:hir ilişkilcri başlaımak. dostluk ve iyi niycı ilc ölclliklc turilm. cğitinl. kültür.
ckonomi ve ener.jisektörü alanlarında işbirligi vc iletişinıde hulunmak. yerel otorile ve
müdürlüklcrin çalışma aktivitclerinc ilişkin bilgi Ve dcneyim pa},laşıml yaplnasını sağlamak.
Prizren ve Kuşadası cğitim kurumlarlndaki öğrcncilerin kaşılıklı dcgişimini organize ederek,
kültür vc cğitinr alanırda eıkileşim sağlaıırak. encrji kal,naklarınln ı,crinıliliği üzcrinc projclcr
geliştirmek ve ürctmck, siviI toplum kuruluşlan vc ıuriltıl sckıiirleri amsındaki iliŞkileri
geliştirmek^ orlak projcler gcliştirurck ıcknik vc idari konıılarda işbirligi saglamak arnacl) la
karde ş şhir (Belediye) olunmasına ilişkin T.C. Çcvrc vc Şthircilil, Bakanlığı Yerel Yönctimler
Ccnel Müdürlüğii ve diğer ilgili Bakanlıklardan gcrckli ona!,ları alınmak kaldıyla Prizren ile
kardeş şehir olunması. oybirliği ilc kabul edildi.

l:t-
kını
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Kt|Ş^l)Asl l}E L EDiYLsi oLA(;AN MEcLis KA R4,Rl

Kuşadası Bclccliyc Mcclisi ]020 \ı|ı döneminin 8.Toplanılsının 1.1]irlcŞinıinin l.
oturumu;5393 Sal,ılı Bclcdiyc Kanunun 20- 2l. ve 22. maddesi gefeEince gündcmindc hulunan
koııulan görüşüp kara.ra bağlamak iizere 01.09.202_0 günü saat] l6:00'da Kcrvansaray'da; Mcclis
Başkanl omcr GUNEL'in Başkanllğlnda Uyclcrdcn: ozgün LiMONCt]. Mchmcı
SARIDEDEoĞI.(J. Ahnıct Vrılkan ALKIŞ. Gürol TURHAN. Eınre FMLll.AR. Seyfi Scyhan
SUVARi^ ()ğuzhan TIJRAN. Evrim KARAKOZ, Hayati ATLl. Mustat'a Bülcnl BAKlRt-I.
Melahat YAYLAcI. E|'c l}l,RBEROCLU. Fahrettin ÇiÇEK_ Ali cENÇ, Ali KoTAN. llüscyin
cÜNi]Ş,-libcı ÖZER. Hasan ÇELiK. TacetrinÖZDEN. Musıafı AYDIN, Arzı BAYRAK'l'AR.
Kılınç KOCAMAN, Fıtih SARIGOZ, Murat lNAN. Ahmct SOZER. Mustaliı I.11.1Z. Ali Rıza
EF'E, Azmi TAl}AK'ın iştirakleri1,1e toplandı,

(;ündcnriıı l.J. nııddcsi:
Kültiir ve Sosyal lş lcr M iidtirlüğünün 26.0ıj-2020 tarih vc E. | 597 say ı lı " l .NğJpolis [ ]ltıs]aıarası
Iaş Heykcl Scmpozy!ıtİu" Hk. ( 05 Ekim-]l [kim 2020 tarihleri amslnda Kuşadası Alıın
Cüvcrcilr Kültür Sanat Vc l'an(lüİr VaLti ilc Mchmct ıun Ci('eN Kültür l.]ğitinl \,c Sanat
Vukti ırasınrla işbirlilıi p«l,,k,ılü ı,n/clJırıhıl,nc\ı ıçın Bclcd:yc llaşlını Ömer Cl Nll'e ycıkı
vcrilııesi)

Meclis l}aşkanı Öııer CÜNEL: Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL'a söz vcrdi

Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL; Kültür ve Sosyal İşlcr Müdürlüğünün ]6.{)lt.]0]()
tarih ve E.l597 sa;.,ılı " l.Nııılxılis [Jluslararası l'aş Hcykcl Scmpo7yumu" Hk. ( 05 lkiın-il
Ekiın 2020 tarihleri arasında Kuşadası Alın Cü\,ercin Kültür Sanat ve 'fan(ınl vakIi ilc
Mehnıet Nuri Co('EN Kültiir }.gitim vc sanal Vakfi araslnda işbirliği prorıkolü imlalanabilmcsi
için Bclcdiyc Başkanı Omer CIJNEL'e } elki ı erilmesi} ile ilgili 1azısını okudu.

Ill]LE I)l\ t. \I ECL lslN E

Bclcdiyenriz l\u}ıda§l \lİn (;ü\crcin Kültür sanat \c 'I'xnttlnı \'ıkft \c ılohtılet
\ııri (;öçen Kiilıiir t]giıinı vc sın:it Yakfl işhirliği i|c 05 Ekinı-.1l []kinı :l}2l) t:ırihlcri
tırı§lnda 7 snnııçl ilC l.)t{cııpolis t lurlırarısı Taş [lerkcl Scnrpozrunlrı ııpnlııl
pltınlınııktıdlr. sii/ k()nu§u scnrpoltunlun ortak işbirıigi protokolii in|lalı ıııilnıcsi için
5-1ü)3 Rclcditt Kıııulrıınun ltl.Nladdcsi (p) fıkrısına görc Dclc(lirc llaşkanınııı §:ır ın İİnıer
(;t N Eı,'t \ctki rtriltlle§i husırsundİi

(;crckli liırır!n ıllnmı§lnl arl t(lCrim.

Mccl

s

l}aşkanı ()ııcr G[]NEL: Bclcdivcıı)iz Kuşiıdası ,\ltın Gii\crcilr Kt]lıiiİ
lı !c \4c|llİcl Nuri (iiiçen Kültür l]!itinr ,,c Sanıı \ııkl] işbirli!i ilc ü)i
tiırihlcı,i ırısıııda 7 *ınatçı ilc l.\cııpolis Iiluslıı,ııı,ıısı lış Hc."-k Sclr

iıı ,] llını(ıırr V
t,Iuıı ]0
,ıapıi lİ lP ııırIı!ıntllın Scırıpozyuırı ılc ılgilı oıı

|rı ()nrel(jli\lFl'c vctki \criltırc\ini o
işbirliği proıokolü iıı

l]
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KARAR NUMARAsı :8971_3695-_]01.05/232:
Belediyemiz Ku$dıısl A!ın Güvercin Kültiir Sanat Ve l'anıtlm Vakİ !,e Mclımct Nuri

Cöçen Külür t-]ğitim vc Sanat Vaktl işbirliği ile 05 Ekim-]l Ekim 2020 tarihleri ilraslnda 7

sanatçı ilc l.Ncop<ılis [jluslarar.ısı Taş Heykel Scmpoz},rımu yapılnrasl planlandlğından^
Scm6ızyırm ile ilgili ortak iŞbirlici protokolü imzalanabilmesi için 5]9] t}elediye Kaııuııunırır
lS.Maddesi (p) flknısına gtirc Bclcdiye Başkanl Ömer GÜNEL'!, ycıki verilmesi. o\bir|iği ilc
kabul edildi.

LIM()NCtJ lvlchnrcl S l.tJ
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s 01.09-2020

KUŞADASI BELEDiYESİ OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşdası Bclcdiyc Mcclisi 2020 yılı döneminin 8.'I'oplantlslnın 1.1]irlcşiminin l.
oturumu; 5J9J Sayılı Belcdiyc Kanunun 20. 2l. ve 22- maddesi gercğincc gündcmindc bulunan
konulan görüşüp karaia bağlarrıak üzere 0l .09.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Mcclis
Başkanı Omer GUNEL'in Başkanlığında Uyelerden; Ozgün t,lMON('tJ. Mehmet
SARtDEDEoĞl.tJ. Ahmet Volkan ALKIŞ. Cürol TURHAN. Emre FAZLILAR Scyfi Scyhan
sLtvARİ. oğuzhan TURAN. Evriın_ KARAKOZ, Hayati AI'LI, Mustat'a Bülent BAKlRLl.
Melahat YAYI-ACI. Ef'e BERBEROGI-U. Fakettin ÇIÇEK. Ali GENÇ. Ali KOTAN, Hüseyin
GINEŞ, Tibet ÖZER, Hasan ÇELiK. Tacetıın ÖZDEı. Mustafa AYDlN, Arzu BAYRAKTAR,
Kılınç KocAMAN. Fatih sARlcÖe Murat iNAN, Ahmet sÖZER, Mustalı ll1,1l. Ali Rıı,a
EFE. Azmi l'n l}AK'ln iş(imkleriylç toPlandı.

(]iind.|nıil, 1.5_ nl:l(l(lo§i:
Kültür vc Sosyal İşlcr Miidairlaiğliniin 27.08.2020 ttt.ih ve E.l60] sıryIl| "]tlil'llıkkı" IIk.
(l.Ncopolis lJ!tıslırarası l'aş Hcykel Sempozyumırnda yapılacak heykel ilc ilgili lclil hakkl
ola rak l Ic_"-kcll riı) l lakıİ ('lN AR'a tiiııl vcrgiler dahil olm ak üzcrc l 5.000.0(),'l t-. ii(lcnnıcsi)

I'4cclis l}aşkanı Önıcr (;[jNI]L: Yazı İşleriMüdürü Vild-ın AKOL'a söı vcrdi.

Yazl İşlcri Müdürü Vildan AKoL: Kültür vc Sosyal işler Müdürlüğüniin 27.08.2020
tarih ve l],l6()] \a!ıl! "Telif lIakkı" Hk, (l,Neopolis LJluslararası Taş Heykcl Scınptızyumunda

1apl lacak hcykcl ilc ilgili ıclif hakkl olarak l lcykeltraş Hakan ÇlNAR'a lüm !crgilcr dahil olmak
üzerc l 5.000.()()-'I't-. iidcnnıcsi) ilc ilgili 1aZıslnt okudu.

l}ı-l.[-t)i\ [] }r ECL is i\ ı-

.\nıt \c llctkcl \ aplmlnın "sadccc gcrçek \€ ıüZel ıck kişinin ihti!:rç ilt ilgili iilcl
hir hıtk:ı sıhip olnıa§i" gcrckçcsi ilc 5ılJ6 §ı}ılı Fikir ve sıııat ı-scrlcri Kınuııu!lı giirt
r ıpılın lİ§ırllDlırdı hışkılırl lİrı[ındın ı,aprlması cscr sİhihinin hıkLırı\ Lı dı
hığdaşnıııİcagl içiüı l.\copoli§ [iluslarırası Taş tlclkcl Scnıpozl unı ıındı lıpılıcak
hct,kcl ite ilgili ıcklif hakkl olarak Hc\kcltraş Ilakan ÇI\AR'ı tünı rcrgilcr (llthil olnıtık
ülcrc l5.()(ll).l}(l-'|'L (onhtşhintiirklira§ı) öd€nmesi hususunda gerckli nltCli\ k{rınn|n
ılınmiıs!nı İr/ c(lcrinr.

Mcclis t}iı)lını Önıcr ti( \;lrL: l.Ncopolis [,luslarırrıt§ı laş llcykcl Stıılııızvtınıı,ıııdı
ııpılıcık hcykcl ilc ilgili tcklil'hakkı olarak Ilclkcltraş Hıkııı ÇlNAIt'a liiır] \crgiler (lılril
tılnrık üzcre l5.{İX).l)() l l- (onhcIhintiirklirısı) iidenmcsini oılatlı.

I

haklı o
ılis l'lııslıraııısı I'ı> llcıkcl Scmpozr uınuırd;,ı 'ı ıpı lıcal hcykcl
ll(\l(hıiı| IIakan ('lN,\li'ıı lü,n rcrgilcı diıhil o]ın!k liı.

rlIilJ.ı ) ii(lcnİrcsi l0 !!d (Tircclliı) oZDEN. \,1usııti:\YDl),J. Ar
\1ıırıı lN \\. \luslıli l l1.1l_ Ali Rı,/ı E t. .\lmi T.\

ll.
l

ıc k lll
)1L
l \R.(ol]

l:irt
KıI

l(;
11 \\ ). lqKJblıl (()/giin1-1\l()N(l.Mchnı
l l( ltll.\\.I'nırc l].\llll AR. scyti Sqhıİ
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Evriı,ı,ı KARAKoZ. llayati A-ILI, Ela l} l]RBljll,( )aLt ü. Ijahrcttin ('i('I]K. Mustati Bülcnl
BAKlRLI. Ali CFN(. AIi KolAN. Hü\(}ln (;['\1.5. lıhc( O./l l(. Hesan ('|,I iK. ı4ç]ıhıı
YAYLACl) oyla oyçokluğul lı kahul c,dildi.

NCt 1 \1chnıct S 1-1l
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TOPLANTİ NO
lJ 01.09.2020

(;iindcnlfu 1.6. nrnd(lcsi:

K,\ \l.\R,\sl :1t97 1_1095--1(l ı.05] ]-ıJ

Kültiir vc Sosyal işlcr Müdü.lüğünün 27-01t.2020 tarih ve E.l604 sayılı "Tclil'llakkı" Hk.
(l-Ncopolis lJluslurarısı'tış Heykcl Sempozlıınunda yapılacak heykel il.j ilgili tclil' hakkt
olarak Hcykcitraş ÖZlcm Şl-.N(iÖNIJL'e tüm vergiler dahil ohıak üZcre t5.00().(X)-Tl.,
ödenıncsi)

Meclis l}aşkanı Ömcr G[rNEL; Yazı işleİi Müdürü Vildan AKol-'a siiz vcrdi,

Yazl işlcri Müdürü Vildan AKoL. Kültür ı c Soryal işl.,r Miidürliiİüniin 27.0li.]020
ıanh ıc E,l604 sayıll "TclifHakkı" tlk. (l-Ncopolis [.'luslararası Taş Heykcl Scnrpozyııınunda

1apılacak hcykcl ilc ilgili telif hnkkı ola.Jk Ile}-kcltraş Ozlcın ŞI--NGONtIl.'c tüm vcrgilor dahil
olınak üZcrc l 5.(X)().()0-T l-. tidcnmcsi) ile ilgililazısını okudu.

llt]l.t.l)i\ [- \| 11( t-isi\[_

.lnl1 ı,c Ilc\kcl \'ıpımlnln "sad€cc gerçck lc tü7cl tck kişinin ihti\aç ilc ilgili iizcl
hir hakka §ahip olmısı" gerekçcsi ile 58J6 sa!,ıh Fikir \c Sanat Dscrlcri l\ınununı göre

t,apılın tısınmlarda başkalarl tırrflndan !,apılma§| escr §ahilİnin hak|arırla da
bağdaşma\acağı için l.Neopoüs Iilu§|ıraras| Taş llc\kel Scmpozlunıunda rıpılacık
he\kcl ilc ilgili ıcklif hıkkl olarak Htlktltraş Özlenı ŞF\(;aiNtl-'c liinl lcrgilcr dahil
olnrık üıcrc l5.000.00--|'L (()nbtşbintürklirısı) öclcnnrcsi husrısuntla gcrckli nıcc|is
karırrnln ıllnnlı§|nI a cdcrinr.

Mcclis I}ışkını Oııcr CL]NEI :l.Ncopolis [jluslar_ıırası laş Hcykcl. Scııpıızytınıuııdı
rıpılıcak hcykcl ilc ilgili teklil'hakkı olaı,ak Helkelııaş oZleülr Şl]N(j()N(lL'c tiiırı \crsilcr
tllıhil lılınık iilclc l5,()()().()()- tl. (()l)hcŞhinli]rklirasl ) ödcnnıcsiııi ovlıdı.

is l lııslaıırası lı1 lJelkcl Semp,.ızvunıuntlı
hıltı,, trlcltraş Ozlcnr Şl \(i()\( l.'c tüüı \crgiIcı

klitiı\ı ) a](lcnnc\i l() rc(l ( l irc.ttin ozDE\_ \,1

}apılacak hcykcl ilc i

rlıhil trlmak i]zcrc l5
li t

ı l] \
l(iÖZ. M!ırat l\,\N. Mustala ı'il-iZ_ Aıi Rıa E

(X',\\,1,\,,\.-). |9 Ktıbul (O./sain l I\l()\('L . Vchın
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KUŞADASl BELEDiYESi OLAĞAN MECLİS KARARİ

Kuşdası Bcl«diyc Mcclisi 2020 ;.'ılı döneminin 8.Toplantısınln 1.1}irlcşinlinin |.

ofurumu;5393 Sayılı Bclediyc Kanunun 20- 2l_ ve 22. maddesi gereğince gündcmiırdc bulırnan
konulan görüşüp kara.ra bağlamak üzere 01.09.2020 günü saat: l6:00'da Kervınsaray'da; Mcclis
BaŞkanl omcr GUNEL'in l}aşkanlığında Uyelerden; ozgün LIMoNCIJ^ Mehmet
sARIl)liI)HoĞl.t.]. Ahmct Volkan ALKIŞ. Gürol TURHAN. Emre FAZLII-AR. Scyli Scyhan
SUVARi. Oğuzhan TURAN, Evrim_ KARAKOZ, Hayati ATLI. Mustafa Bülcnt BAKlRLl.
Melahat YAYLACI, Ef'e BERBIIIOGLU. Fahrcttin (]IÇF]K. Ali GENÇ, Ali KoTAN. tlüscyin
GÜNı.]Ş. Tibd ÖZER. Hasan ÇELİl( TacetıinÖZDEN. Mu\tafa AYDIN. Arzu BAYRAKTAR.
Kılınç KOCAMAN, Fatih sARlcoe Murat [NAN. Ahmet SOZER, Mustalb lil1-1Z. Ali Rıza
EFE. Azmi TARn K'ın işlirakleri},lc toplandı.

3



Alımct Volkan ALKlŞ^ Gürol I'LJRIIAN. Eınrc FAZLll-AR. Scyli Scyhaır SL VARİ. Oğu7hxn
Tl RAN. Fı,rim KnR^KoZ. Iltı}Jlı ATl l. |-l'c l}|-ltlll li(X-j|.1 . Fahr(lliıı ( l( l K. Muü1.|c
Bülenl BAKlRLl, All CFN(. .All KUIAN. Hüs(yln ( i['NlŞ. lihğt ÖZLR. Hısın Çtl lK.
Melahat YAYLACI) oyla oyçokIuğuyla kabul edildi,

özgün
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l ( )Pt-.\ \l I \(_)
()l.()9 ]()]()

Kt Ş,1I),1sl BI.l-EDi\,I.si ()l.,t(;A\ §tE(,LiS K,\li.\ltl

Kuşdası Belediyc Mcclisi 2020 yılı döneminin 8.Toplantüsının l.Birleşiminin l.
ofurumu: 539] Saylll Bele<liye Kanunıın 20. 2l. vc 22. maddcsi gcreğincc günderninde bulunan
konulan göri§üp karaia bağlanıak üzere 01.09.2020 günü saat: l6:00'da Kcrvansaray'da; Meclis
I}aşkanı Ömer GÜNEL'in t}aşkanlığında Üyelerden; Özgün t-iMONCU. Mehmet
SARIDEDEoGLU, Ahmeı Volkan ALKIŞ, Gürol TURHAN, Emre FAZLILAR, Seyfi Seyhan
sUVARİ. oğuzhan TURAN. Evrim KARAKOZ, Hayati ATLI. Mustalh Bülcnt BAK|RLl,
MeIahat YAYLACI, Efe BERBEROCLU. Fahrcttin ÇiÇEK. Ali CENÇ. AIi KOTAN, Hüseyin
GL]NEŞ_ Tibet ÖZER. Hasan ÇELiK Tacetdn ÖZDEN. Mustafa. AYDIN. Ar7u BAYRAKTAR.
Kıllnç KoCAMAN, Fatih SARIGoe Murat iNAN. Ahmet sozER. Mustala IiLiZ. Ali Rlza
EFE, Azmi'|'ABAK'ın işıiıakleriyle toplandı.

cündenıin 1.7. maddcsi:
Kültür ve Sosyal iŞlcr Müdürlüğainün 27.08.2020 tarih ve E,l606 saylIl "Iblif Hakkl" Hk.
(l.Ncopolis ljluslararasl laş Hcykel Sempozyuınunda yapılacak heykcl ilc ilgiIi tclif hakkı
olarak I lcykcltraş Çığdıış l]RÇIjLiK'c tiim vcrgilcr dahilolmak üzcrc l 5.()()().00-TL. ödeırırresi)

Meclis Başkanı Ömer GÜNEI-; Yazı lşleri Müdü.ü vildan AKot-'a söz verdi

Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL: Kühür ve Sosyal İşlcr Müdairliiğünün 27.08.2020
tırih ve E.l606 sayılı "'[clifllakkf'Hk. (l.Neo1xılis IJhıslararası'Iaş tlcykcl Scmpozyrımunda
yapılacak heykel ilc ilgili lclif hakkı olaral llclkclıriış Çagdaş ljR('l l iK'c tüın vergiler dahil
olmak üzcrc l5.000.00-'tl,. ödcnmcsi) ile ilgili yazısını okudu.

llEL E DI\ ı] }lt]( 1.1SI\ E

A t vc llc},kcl Yap|m|nın "sadece gerçck \c tüzel tck kişinin ihtiü,aç ile ilgili ölel
bir hıkka §ahip olmasf' gcrekçesi il€ 5846 sıl,ılı [ikir ve Sınaa Escrlcri Kınununa görc
yapllan tısınmlarda b{şkılarl tarafindan ]. apılma§l e§cİ sıhibinin hakları!,la da
hığdıışnıa_.-acaği için l.Ncopolis [Jlu§lİrarısl 'I'İş IIcykel Senrpozl,unrunda 1,apı|acak
hcl,kcl ile ilgili tcklif hİkkl olarak Hel,kclıra; (ağdaş ERÇELiK'c !iinr vcrgiıer dİhil
olmak üzerc l5.000.00-1'L (onhcşbintürklirasl) ödcnmesi husılsull(ıı gerekli meclis
karırlnln aınmasınt ıü cdclim.

|i

cclis BaŞkanı omcr CUNEL; l.Ncopolis IJluslararası Taş l{cykel sempo
\ı

l 5.()(X),()0-'I'l, (onbcŞbiırliirklirasl ) ii(lcırntcs
hcı,kel ile ilgili tcklif hıkkı tılarak llcy,kclıruş

5o7o saylIl kan! na gore guvenlleleklron]k lmza ıle lmzalanmlşllr
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l.
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l.Neopolis Uluslararasl 'Iaş Hcykcl Scmpozyuınunda yapılacak hcykcl ilc ilgili teklif
hakkı olarak llcykcllraş Çağdaş laRÇl.LiK'c tüm \er8ilcl ılahil olmı[ üzerc l5.000.00 TL
(onbeŞbintürklirası) ödenmesi. l0 r«l (Tacettin ÖZDEN, Musıafiı AYD[N, Arzu
BAYI(AKTAR. Fatih SARIGoZ. Murat iNAN. Muslata I:ll,İl. Alı Rıza E[Il Aznri TABAK
Ahmet SÖZER. Kılınç KoCAMAN1, 19 Kahul (Ölgün LiMoN('t]. Mehmet
SARIDtjDl]OGl.t]. Ahmet Volkan At.KlŞ, Gürol TURHAN. Enırc FAZLILAR, Scyfi Seyhan
sUVARi, oğuzhan TLJRAN. Ewim KARAKoZ, Hayati ATLI, Efe BERBEROCLU, Fahrcttin
ÇiÇEK, Mustafa Bülent BAKlRLI, A|i GENÇ, Ali KoI'AN, tlüseyin GÜNI]Ş. Tibet ÖZER,
Hasan ÇELiK. Mclahıt YAYLACI) oyla

Kr\R,\R Nt]NtAItASl :lt971_1(ı95-3()1.05/2_15:

a)

Özgün N(,l l N,lehnlet S,\R I]) EoĞt-tj
Mcclis

r" ctlildi

5070 sayllü kanuna go.e 9üvenli elektronık lmza lle lmzelanmlştr
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(]iiıdcıııiıı l .I,|. ,Dtld(lc§i:
Kültür vc Sosyal işlcr Miidürlüğüniin 27.01J_2020 tarih ve E.l607 suyılı "'leliI'Ilıkkı" lIk.
(l.Neopolis IJluslararası l'ış IIcykcl Scırpozyunrunda yapılacak heykı.:l ilc ilgili telil'htıkkı
ola rak l levlclt riış İırı tlıt A V('|'ya tünı vcrgilcr dahil olmak iizcrc t 5.(XX).(X)-T l.. iidcnı]ıcsi)

Meclis Başkanı Ömcr GÜNt,]l.: Yaa işlcri Müdürü Vildan AKol,'a sdz verdi.

Yazı işleri Müdürü Vildan AKoL: Kültür Ve Sosyal işler Müdürlüğünün 27.08.2020
tarih ve E.l607 saytlı "Telif Hakkf' Hk. (l.Neopolis Uluslamrası Taş Heykel Sempozyumunda
yapılacak heykel ilc ilgili telif hakkü olarak Heykelıraş imdaı AVCl'ya tiim vergilcr dahil olmak
üzcrc l5.000,00-TL. ödenmesi) ile ilgili}aztsınl okudu.

lJt]l.t]Dll,E uEcLlslNE

Anıl vc llctkcl \'ıFmının "sadcce gerçek vc tüzcl tck kişinin ihtit,aç ilc ilgili ö/cl
bir hıkka sahipOlma§l" gcrekçcsi ilc 58.ı6 §tı} ıh Fikir ve Sınat Escrlcri Kınunıına görc
t,ıpllan ıa§ nmlılda başkıılarI tıraflndan !,apllmasl cscr sahibinin hxklxrlvlı da
bagdaşmatacrğl için l.Ncopolis U lu§lıra aa§| 

. 
Taş IIcı'kcl scmpoz!ıınıundx rıpılrcak

hcykcl ilc ilgili ıcklif hıkkl olarik llct,keltraş lmdıt AVCl't,ı tünı ı,crgilcr (lahil ol!ııİk
üzere t 5.1XXl,{l()-'|'ı, (onbcşbintürklirİ§|) ödenmcsi hususunda gerekli nrtclis kararınrn
alınmıslnr ıır, c(lcrinl.

3

1,apılacık hcykcl ile itgili lcklif hakkı olarak He),keltraş inıdaı AV('I'yı
Mcclis RaŞkanl oıncr GUN EI-; l.Nctıpolis IJluslararası 1'aş Heykcl Scmpo lunda

tlıhil
o lnrak e l5.()()().(X) I't_ (onbcŞbinltirklirası ) öd esini o1,|adı

5o7o ğylll kanuna gore gUvenllelektlonik ümza lie lmzalanmıştl
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l,oPI-.{N l l \() TOPLAN I,1 l,ARitli
01.09,20]1]

KUŞADASt BELEDİYESİ OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşdası llelcdiye Meclisi 2020 yılı daineminin 8. Toplanısının l. Dirlcşiminin l.
ofurumu; 5393 Sayılı Belediyc Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gcrcğince gündemindc bulunan
konulan görüşüp kara_ra bağlamak üzere 01.09.2020 gunü saat: l6:00'da Kervansaıay'da; Meclis
Başkanl omer GIJNEL'in Başkanl!ğında Üyelerden; Özgün LiMoNctr. Mehmet
SARII)EDLOĞLU. Ahmct Vtılkan ALKIŞ. Gürol TURHAN, Emre FAZLILA& Scyfi Scyhan
stJvARi. oğuzhan TURAN, Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafir Bülent BAKIRLI,
Melahat YAYLACI, Efc Bt]Rl]lrRoĞLU. Fahrettin Ç|ÇEK. Ali cENÇ. Ali KOTAN, llüscyin
G[,rNDŞ. Tibet ÖzER, Hasan ÇELiK Tacettin ÖZDEN, Mustafa AYDIN, Arzu BAYRAKTAR,
Kıllnç KoCAMAN. Fatih sAR|GÖZ Mural İNAN, Ahmeı SÖZER, Mustala Il1.1,/. Ali Rlııa
EFE, Azmi TABAK'ün iştirakleriyle toplandı.



K,\ RAR N1 l\L\RAsl :ıl97 l.ı695-3{) 1.1)5/2_16:

l.Neopolis lJluslararası l'ış Hcykel Scmpozyumunda yapılacak heykcl ile ilgili tcklif
hakkı olarak llc]-kellraş imdaı AVCI'ya tiim Yergiler dahil olmak üzcrc l5.00().()0-TL
(onbcşbinlürklirası ) iidenınesi, l0 rcd (Tacettin ÖZDEN. Musıalı A YDtN. Arzu BAYRAK'fAR.
Fatih SARlCÖZ. Mural iNAN. Muslaja FlI i;z. nıi Rıza FFl:. Azmi TAB^ K, Ahmcı SÖZl-R.
Kılınç KoCAMAN). l9 Kabul(Özgün t-iMoN('U. Mehııct sAltIDEDE()Ğ1,1j. Ahmet Vtılkan
AI-KIŞ. CürolTURIIAN. Emre fAZLlLA& S.yfi Seyhan Sl lVARi. ogu,,han TURAN, Evrim
KARAKOZ, Hayati ATLI, Efe I]IRBERoĞLt]. Fahrettin ÇiÇI]K. Musta|'a Bülent BAKlRLl,
Ali GENÇ, Ali KOTAN. Hüseyin
oyla oyçokluğuyla kabul cdildi.

(itJNEŞ, 1, ZER, Hasan ÇEt.iK Melahat YAYLACI)

;\(i

özgün NCtJ

5070 sayl l kanuna goregi]Venl elekllon|k lmza ile ımzalanmlşt r
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l ()lll-.\\ l l l,.\Rl l{l
li 01.o9.20]t}

KUŞADASI t]ELEDiYEsi oLAĞAN MEcLis KAR{Rl

Kuşadası Belediyc Mcclisi 2020 yılı döneminin {l.-I'oplantısının l.Birleşinıinin l.
oturumu; 5393 Sayılı Belcdiyc Kanunun 20. 21. ve 22. maddcsi gcreğince gündemindc buluniın
konuları görüŞüp kaİaİa bağlamak üzere 01.09-2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
l}aşkanı Omcr G(^EL'in Başkanlığırıda Üyelerden; Özgün LiMONCU. Mehmct
SAltlt)t,-t)l]OGLU. Ahınct Volkan ALKIŞ. GürolTURHAN. Emfc FAZLILAR" Seyfi Scyhan
StJVARi. oğuzhan TURAN, Evrim KARAKOZ. Hayati ATLI. Musıafa Bülent BAKlRLI,
Mclahat YAYLACı. Efc Bl]RBl]RoĞI l j. Fahrettin ÇIÇEK. Ali cENÇ. Ali KOTAN, Hüscyin
(i[jNEŞ. Tibet ÖZER. tlasan ÇİjLiK. Taceııin ÖzDEN. Mustale AYDtN, Arzu BAYMKTAR,
R|lInç KoCAMAN. Faıih sARlCÖZ Mural iNAN. Ahlncl SÖ7FR. Musıafa lILll_ Ali Rı/a
EFE, Azmi TABAK'ln iştimklcriyIc toplandı.

(;iindcmiıı 1.9. nraddcsi:
Kültür ve sosyal işler Müdürlüğünün 2'1.o8.2o20 tarih vc E.1608 sayılı "Telif Hakkl" tlk.
( l.Ncopolis Uluslararasl 'l'aş tleykel Sempozlrmunda yapılacak hcykel ile ilgili tclif hakkı
olarak Heykeltmş KrillCREKoV'a ıüm vergiler dahilolmak üzere l5.000.00-TL, ödenmcsi)

Meclis Başkanı Omer (itJNl-|Lı Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL'a söz vcrdi

Yazı lşleri Müdürü Vildan AKOL; Kültiir vc Sosyal lşlcr Müdürlüğünün 2'7.08.2020
tarih ve E.l604 sayılı "TelifIlakkf'Hk. (l.Ncopolis IJluslararası-|'aş Hcykel Sempozyumuırda
1-opılacak heykel ile ilgili tclil'hakkı olarak HeykeItraş Krill (jItEKov'a tiim vcıgiler dahil
olmak üzere l5.000.00-TL. ödcnmcsi) ile ilgili l,azlstnr okudu.

Ilı.l.[-t)i\ [_ \ıE(,L iSi\ l._

Aİüı \c Hetkcl \apınınln "sadecc gcrçek ve tiilcl l(k kişinin ihti}aç ilc ilgili iizcl
hir hıkka sahip olmısı" gcrckçesi ilc 58.|6 salıh Fikir vc Sınıl 0scrlcri Kanununa gört
!iıpllın ta§ırımlardı başkılırı tİrafmdİn yapllnlasl cser sahibinin haklarlrlı da
b:lğdrşmı!acağl için l.Ncopolis l]luslarırısı '|'aş lIc\kel S(,nrpozyumunda rıpIlac{k
hcı kcl ilc ilgili tcklif hıkkı olırak llcl kcllraş Krill (;R!]K()\''ı tünı vergilcr tlıhil olnrak
iilerc l5.00().(XlTl- «)n bcşbi nlürkli rıı§t ) ödcnmesi husıısundı gcrekli nıcclis kırırlnın
ıllnınaslnl arz ederinl.

Meclis t}aşkanı Ömcr CÜNEL; ı.ıcopolis lJluslararası -I'nş 
Hcykel

}ıpıl hcykel ilc iluili lcklil'hakkı olarak t
re l5.(}00.0() l't- (onhcŞbinlürLlirası )

l"1 1rış Krıll (;Rl:KO\"a
tsini ııı lııdı,ı lı

5070 say||| kanuna gore guvenll eleklronlk ımza lle lmzaianmlştr
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l.Neopolis Uluslararasl 'l'aş Hcykcl Scmpozyumunda yapılacak hcykcl ilc ilgili teklif
hakkı olarak Heykeltraş Krill GREKOV'a lüm vergiler dahil olmak üzcrc l5.000,00 TL.
(onbeşbintüİklirasü ) ödenmesi l0 rcd (Tacctıin ÖZDEN. Musıafa AYDIN. Arzu BAYRAKTAR,
Fatih SARIGOZ. Murat tNAN. Mustafa lrl1,1Z. Ali R|7a EFE, Azmi TABAK, Ahmet soZER,
Kılınç KoCAMAN), l9 Kabul(Özgün LiMONCIJ. Mchmct sARlI)l-.l)l]oĞLU. Ahmet Volkan
ALKIŞ, GürolTURHAN, Enıİe FAZLILAR, Scyfi scyhan sUVARi, OEujan TURAN, Evrim
KARAKOZ, Hayati ATLI, Efe BERBERoĞI-[J. Fahretİn ÇiÇEK. Mustafa Bülcrıt BAKIRLI,
Ali GENÇ, AIi KOTAN, Hüscyin GÜNF§. Tibet ÖzER, Hasan ÇEt İK. N4clahat YAYLACI)
oyla oyçokluğuyla kabul cdildi.

l:l..:\
tlNl,ı

K,\R.\R Nt.Nl,\R,\Sl :liq7l _-}(t)5-_]l) 1 .1)5/].l7:

NC[] \1ehnrct:,i,\RIl)
\1ccl

I-t]
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s 01.09.2020

KU§Al)Asl BELı:I)iYEsi oLA(; 
^N 

ME(,Lis K^RA Rl

Kuşadası Belediyc Mcclisi 2020 yllı döncııinin 8.Toplantüsının l.Birleşiıninin l,
oturumu; 5393 Sayılı Bclcdiye Kanunun 20. 2l. vc 22. maddesi gcreğince gündemindc bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere 01.09.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanı omcr GLrNEL'in Başkanllğında Uye|crdcn; ozgün LIMoNCtJ. Mehmet
SARIDF]I)I]OGLU. Ahmct Volkan Al.KlŞ^ Gürol TIJRHAN, Emrc FAZLILAR, Scyfi Seyhan
SIJVARİ. oğuzhan TURAN, Ewim KARAKoZ, trayati ATLI, Mustafa Bülent BAKIRLI,
Melahat YAYLACI, Efe BLRBEROĞI.t|. Fahrettin Çİ('l:K. Ali cENÇ. Ali KoTAN. Hüseyin
G(,NEŞ. Tibet ÖzER. Hasan ÇELiK. 'tııeeııin ÖzDEN, Mustafa AYDlN, Amı BAYRAKTAR,
Kıltnç KocAMAN. Fatih sARlcoZ. Murat iNAN. Ahmct SoZER, Mustafa FiLil. All Rıza
EFE, Azmi TABAK'ln işıirakle.iyle ıoplandı.

Cündcnrin l. l(l. maddcsi:
Mali Hizınetler Müdürlüğüııün 28.08.2020 ve E.414l sayılı "Yatınm ve Cari Borç Ödemclcrde
Kullanılmak Uzere Iller l]ankası A.Ş.'den Gayri Nakdi KrcdiKullanım!" Hk.

Mcclis Başkanı ()mer GÜN'-]I-: YaZı işleri Müdürii Vildan AK()l-'a siiz vcrdi

Yazt lşleri Müdürü Vilda_n AKoL: Mali Hizmctlcr Müdürlügünün 28.08.2020 ve E.4l4l
sayıh "Yalınm ve Cari Borç Odeınclcrde Kullanılmak Üzere l3.1i50.000-TL. iller Bıınkası
A.Ş.'den Gayri Nakdi Kredi Kullanılması" ilc ilgili yazısını okudu.

BELl]I)l} E ılECLlslNIa
Yol, park vc ..cıfi . borçlar için }iullanllm:rk ü.ztrc illtr Bankası A.Ş. dcn

l3.850.000,00-T1. (ONIj('M tLYONsl]KlZYtjZELLlI}lN'l'tj RK 1.IIiAsI ) ga}ri nıkdi krcdi
kullanılnıasına, krcdidcn kıl,naklanacık ınapara. faiz, d€netim gidcrlcri, konıisr-on. \trgi,
rc§inr, harç, ücret l,s. ödcnlclcrin lllCr l]anıiasl -{.Ş. cc tcnrinat olarak ıllnacık I}clcdilcmiz
gclirlcrinden l,c iller I}xnka§l A.Ş. !c \|aliic Bakınllğınca dığttllan ]a§ıl pa},larınıızln
nıevzuaıtan katnaklanın herhangi bir kesinti oranlna bağll kalnıaksvln tanrİmlndan
(7o,|0' tn dışında vc o/oIl)l)'üne kadır) kar§ılanma§|na, kredi leııinalını konu gclirlcrden
krcdiıc ilbkin ödenıclcrin karşılananrınlı§ı halindc, bu kredillc eldc edilcn 1csis. inşaıı ve
her ncl,i gat,rinıcnkul ile ı.aç. gcrcç rc nıalztnıcnin. illtr Bankııl ,\.Ş ce talcp cdildiği
ıakdirdc r\nı )artlardı \c Ialcp ı:rrihindc İller ltanLıtı.\.Ş. adına ipoıcL ıt.rı rchİn
cdilnresinc, lllcr l}anliasl .\.Ş. ce Rcltdi\enrizc kull{ndır|lacık krcdilc ilişkin olırak hcr
türlü §iizlcşm(\i\e elrıkt inızalanra\ı r,c kredi ilc ilgili deı,am cdcn işl€mlcri l,iirütnrc]c,
Rclcdil,cmiz nrül kir cti n(leki hcr (ürlü gaıri ntcnkulü illtr ttankırı \.Ş. \€ ipotck vcrııc\'e,
Bclcditcnlizin her türlii gclir. hak vt tllx.iıklarln| illcr Banlası \.Ş. Jc terhin \c tenrlik
ctmc\,c. Rclcd nrilc İit hcİ türlü licari işlotıİıet,i illcr ttınkı§ı ,\.Ş. .ıc rehin ı.crnıcıc. illcr
l] tı n lül

çc 5_j93 sa1,|h Belcdiı,e R:lnunu'nun 68. maddcsind€ rcr alan koşullırın lne
i kat,dN,lı krc<liye konu işlc ilgili her türlü işlemi
lcndirilnıcıiniıı husuııınıı ıılıırlırınıza ı edcrinl.

ge
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Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; Yatınm vc Cari t}orç Ödemelerdc Krıllanılmık Üzere
l3.850.000-TL. İller Bankası A.Ş.'dcn GayriNakdi Kredi Kullanılnası. her tiirlü işlemi yapması
için Bclediye Başkanı Omer CUNEL'c yetki verilmesi ilc ilgili konunun amdan sonra
görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalcsini oyladı.

ı(ARAR Nt] l\lARASt :{i97 l]695-_10 1.05/238:
Yol, park vc cari borçlar için kullanılmak üzere iller Bankası A.Ş, dcn l 3.850.000.00-TL

(oNÜÇMiI-YONSEKiZYÜZELLiü]iNTÜR K LiRAsl) gayn nakdi kıedi kullanılnrasına,
kredidcn kaynaklanacak anapara, fliz. den€tim giderleri, komisyon, vcrgi, rcsim, harç. ücret vs.
ödcmclerin İller BankıLsı A.Ş. cc tcminat olarak alınacak Bclcdiyemiz gclirlerindcn vc illcr
Bankası A-Ş. Ve Maliyc Bakanllğlnca dağütllan yasal paylanmızın mevziıattan kaynaklanan
herhangibir kesinti oranına baglı kalnıaksızın lamamından (%o40'ın düşında vc 7ol00' ünc kariar)
kaşılanmasına, kredi tcminatına konı.ı gelirlcrdcn krediye ilişkin ödemelcrin kaşılananıanrası
haiindc, bt] krediyle elde edilcn tesis, inşaat vc her nevi gayrimenkul ile araç, gercç ve
malzcmenin, İllcr Bankası A.Ş. ce talcp edildiği takdirdc aynı şartlarda ve talcp tarihindc lller
Bankıı_sı A.Ş. adına ipotek vcya rehin cdilmesinc. iller |}ankası A.Ş. ce Belcdiycmizc
kullandırılacak krediye ilişkin olarak hcr tiirlü s,irzlcşmeyi vc cvrakı imzalamaya vc kedi ilc ilgili
devam eden işlemlcri yürütmeye. Bclediyemiz mülkiyetindcki her tiirlü gayri menkulü ill(r
Bank:L§ı A.Ş. ye ipotck vermeye, Belediyernizin hcr tiirlü gelir, hak ve alacaklarını İller l]ınkısı
A.Ş. yc terhin vc temlik etmcye. Bclediyemize ait her tiirlü ticari işletmcyi iIlcr Bankası A.Ş. ye
rehin vcrmeye, illcr Bankası A.Ş. nin mevcut mcvzuatı ve bunda meydana gelebilccek hcr ıürlü
değişik!ik çerçcvcsinde. 5393 sa_ı-ılı Bclcrliye Kanunu'nun 61]. maddcsinde ycr alan koşulların
yerinc g(_,tirilmesi kaydıyla kreciyc konu işlc
Başkant OmerGtJNEL'e yetki vcrilmesi ilc ilgil

ilgili hcr türlü işlemi yapması için Bclcdiye
aIadan sonra gtjriişülmck üZcrc. Plan

vc Bütçe Komisyonuna havalesi, o1birliği ile ul edildi-

özg

kıır

tj
ibi

5070 saylll kanuna gofe guvenlleleklronlk ımza ile lmzalanmlştır
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,|,()PLANTI \o TOPLAlill TARiHi
0l.()9.202()

Kt]ŞADASI B[LEDiY Esi ()LA(; AN M ı]CL is l«ItA RI

Kuşadısı Belediye Meclisi 2020 yılı döncıninin ll. 'foplantısının l. Birleşiminin l.
oturumu: 5J9_} Saylll Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddcsi gercğince gündcmindc bulunan
konula n görüş üp kara_ra bağlamali üzere 0l .09.2020 günü saat: l6:00'da Kcrvansaray'da; Mğjlis
Başkanı omcr CÜNEL'in Başkanllğlnda Üye|crden; Özgün l,iMoNCU. Mehınct
SARIDlrDEO(;l.U, Ahmet Volkan ALKlŞ. Gürol TURIlAN, Emre FAZLlLAR, Scyf'i Scyhan
stjvn Ri. oğuzhan TIIRAN, Evrim KARAKoZ. Hayati ATLI. Mustafa Bülent BAKIRLI.
Mclahat YAYLACI, Efe BtjRBEROĞLtl. Fahrctrin ('IçEK. Ali cFNÇ. Ali KoTAN, Hüseyin
GÜNF]Ş. Tibct ÖZER, Hasın ÇELiK, Tacetdn ÖzDIN, Mustafa AYDlN. Azu BAYRAKlAR.
Kıllnç KoCAMAN. Folıh sARlGÖZ Murat iNAN. Ahme| sÖZFR. Musıafı !lI lZ. All Rlzı
EFE, Azmi -I-ABAK'ın iştirnkleriylc toplandı.

(;iindcnıin 1.1 l. maddcsi:
Etüt ve Projc Müdürlüğünün 28.08.2020 tarih ve E.45 sayılı "Kuşadasl Adalızade Mezarllğl
Mezar'|'aşlan Açık Hava Sergisi Pğesi" Hk.

Mcclis ltaşkanı Ömcr GÜNEL; Yazı İşlcri Müdürü Vjldan AKOL'a sriz vcrcli

Yazı İşleri Müdürü Vildan AKoL; Etiit vc Projc Müdürlüğünün 28.08.2020 tarih ve E.45
sayıh "Kuşadasl Adalıııade Meııarlığı Mezar Taşlan Açık Hava Scrgisi Projesi" ilc ilgili yazlsını
okudu,

B ı]L E Di\,ı.}l t.](,I- isi\ I.-

Kuşada§l Kültürel vc'|'arihi Mirası Korunıa Derneği'nin eklc bulunan 2t.08.2020
tarih ve 5326lt0 kı)lt nolu !azl§ındı; Dernek olafak kentinıilin tarihi Adalrıde
Mczırlığl'nda 20ll yılından bcri çal§ma rürüıüldüğü, hugünc kadar Kuşadasl
.1dılzade O§mınlı llezır Taşları kitabının 201.1 ]tltndı !,ı\ımlandığı, 2lllg )ılında i§c
mezarhktı üapılan dokaora aczi neıicesindc mczırlığlınızdaki 52l ıdcı tarihi nrclar
trışlarlnln envant€rinin t,apıldığlndan bahsedilmcklcdir. 

^daluadc 
Nlezarllğı'nda nıülki}cti

Belc<lil,cnıizc ait olın 639 ada 5 parscl üzcrinde l/l00ll ölçekli utgulama imar planında
park olarık giiİüncn bölgcdc ltclediycmiz l]tüt l'rojc Müdürlüğü ilc birlikte I.5 atd|r
Jıpllan projc çıl§mas| ntticcsiııdc; 52l tarihi nrczar taşlnm l65 adcdinin kullanllatİğl
ıçlk nıclıır laş! sergi alın| lısrrlanmlştlr.Ar'rlc{ bu projc kapıımında tarihi nrc/ar
aaşhrlnün tanrimi, onarlmı, h\ halandırnra§l, ı5 atrt dildc ulnlan mczar rehbcri
yctiştirilme§i, kısı ve uıun mtrarhk pakct turlır! ürctilnrcsi, tarihi nrclar laşlannın
korunma§l, dtpolanma§l vc nihaletindc ".\vrupa seçkin Tarihi Nlclarlıhlİr llirligi"n€
.,1dılzıdc rlığımızın ii),e }ıpılmıst hcdcflcn nıcktc di r. Du projc ilc Kuşıd{s|'nda ilk
dcfn alt ıtil' turiln c lıtrkındılık rarallİP, \cni bir turi/nl dc§tiıııstonu öz0lliıi
kxzrnd ıkılı. Bu da kısı t,c ulun vadedc kentimi7in henr ülkenrizdc henı dc
ulıırl sl arenada ıanrnİraslna ve §aı,g ınlık kazanlrrıslnı öntnrli katkllır

] .İ';ç ana elıpta \ıpılnıa\ı pltınlan;ın projcdc; l.Tırihi nıclar lllll n

nırıml vc açl khı\,ı scrgi r(.r-onlırlnln jcl-c ul,gun olarak nlc§l.
tı§ları !crli 1'(: !,abiıncr turi§tlcrc lınl k 15 dilde uz lcrin
rcsi tc mczırhk ılanIndn icra cdil€cc

sayll, kanuna göre g üve nlı elekl lonik amza ile mzabnm
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turlannln üretilnrcsi, §ctahat acentclclinc pazarlınması, 3.Projc sonunda gcrckli
lraşvuruların Bclcdi}€mizce !apıtlp"Aırupa Scçkin 'larihi }lczarlılilar I}irliği"nc
Ad!ılvadc Mczarlüğl'nın üyc tcscilinin ytıptrrrlmasl hedeflcnnrcktedir. Ru projc için gerckli

finansmın destağinin 9/.25'nin Kuşıdasl Bclcdiı-e tırafından, gcrit,ekalın 7o?5'lik
finansman desaeğinin isc Al,ıfin valiliği YiKoP ]\rüdürlüğü tarafından karşılanacaktlr,
Projcnin hayata gcçcbilme§i için Kuşada§l Kültürel vc Tırihi Mira§| Korunra l)crneği ilc
Kurada§ı Bclcdiycsi arasında bir pıotokol yapılmtsına, İıu proto_kol ilc ilgili hcr türlü
işlcmin },ürütiilmesi için Belcdi},e Başkanunlz Sal-ın omcr GUN!]l"e !ctki verilnrcsi

hususunun Belediye ltleclisi,nde görüşülerek kararı bığlanmlslnl olullarlnl7e ır, ederinı.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; Adallzade Meznrlıği nda mülkiyeti Belediyemize ait olan

639 ada 5 parsel üzerinde l/1000 ölçekli uygulama imar planında park olarak g6rünen b,iilgcde,

açık mezaİ taşı sergi alanı projcsi, kapsamında Kuşdası Kültiirel ve Tarihi Mirası Koruma

Demcği ilc rrşuauİİ S"l"aİy"İi ,arasında protokol yapıkrııisü ve bu konuda her tiirlü işlemi

yapm;ı için Belediye Başkanı ÖmerCÜNEL'e yctki verilınesini oyladı,

KARAR Nl]NlA IL\sl:ı,t97 13695-_101.05/2_-}9:

Adalızade Mczarlığı'ndiı tnülkiyeti Belcdiycıııizc aiı olın 6]9 ada 5 parsel üzerinde

l/l000 ölçckli uygulama imar planında park olarak görüncn bölgede 52l tarihi mezar taşınln

165 adedi;in kjlanılacağl a;ık mezar ıaşl sergi alanı tasarlanmlş olup, bu proje kapsamında

tarihi mezar ıaşlarının tanzirni, onanml. lcvhalandırması, 15 ayn dildc uzman mezar rehberi

vclistirilmcsi. kısa vc uzın mezarlık paket turlarl ürctilmesi, tarihi mezar taşlarının korunması.

d"p.,lunn1u..ve..AvrupaScçklnTarihiMczarlıklarBirliği..ncAdalızadeMeı.arlığımızınüyc
yapılması hedeflendiğinden Üç ana etapta yapılnrası planlanan prqjr:de; l,T_arihi mezar taşlarınln

t".irüigi, onu.,., vJaçıkhava scrgi ıryonlannln projeyc uygun olarak düZenlenmcsi, 2,Tarihi

taşı*, icıi ve yabancı 
'furistlcre 

tanütacak l5 dilde uzman rehberlcrin yctiştirilmesi vc meziırlık

alanınja icra 
'edilccek kısa vc u7-un süreli mczarlık paket turlarının üretilmesi, seyahat

ac€ntelerinc paza.lanması. 3.Projc «ınunda gerekli başvuruların Belediyemizce yapılıp"Avrupa

Scçkin Tarihi Mezarlıklar Birliği"nc Adalızade Mczarhginın üye tescilinin yaptınlması^ Bu

pÖc için gerekli finansman dcsteginin 9o25'nin Kuşadası Belediyesi ıaof'ından, geriyc kalan
y"ıs'ıii. ıiun.-on aestcğinin isc Aydın Valiliği YiKoP Müdürlüğü ı,aralindan ka§llanmasına,

Projcnin hayata gcçcbilmesi için Kıışadası Kültürcl vc Tarihi_Mimsı Koruma Demcgi ilc

İrŞlu" U"l"liyİi 
'arasında 

bir protokol yapılmasına. bu prot<ıkol ile .ilgili, her türlü işlcmin

ytlrİitülmcsiiçin"Bclediye Başkanı Ömer GÜNEL'c yctki vcrilmesi, oybirligiilc kabul edildi

EL
kanI

()/g ()NCiJ
ıtıi

5o70 sayılı kanürna göre güvenll elektronik imza lle imzalanmlŞtr

2

MchnlıJl S )I l.(



l{

l,()Pl,AN,Il,IA.Rt I ll
() l .09.2020

KUŞADASİ BELEDİYISi OLAĞAN MECLiS KARARI

KuŞadası Belediye Meclisi 2020 yılı dönerninin 8. 'l'oplantısınm J. Birleşiminin l.
otufumu; 5393 Sayılı Bclediyc Kanunun 20. 2l. vc 22. nıaddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak iizere 01.09,2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanı Ömei GÜNEL'in Başkanlığında Üye|erden; Özgün LiMoN('U, Mehmct
SARIDEDEoĞLU. Ahmeı Volkan ALKIŞ. cürol TURHAN, Ernre FAZLILA& Scyfi Seyhan
swARi. oğuzhan TURAN, Evrim_ KARAKOZ, Hayati ATLI, Mtrstafa Bülent BAKIRLI,
Melahat YAYLACI, Efc BERBEROĞLU, Faııfettin ÇiÇEK, Ali GENÇ, Ali KOTAN. Hüseyin
G(JNEŞ, Tibet ÖzER, Hasan ÇtjliK Taceııin ÖZDEN, Mustafı A\DIN, Arzu BAYRAKTAR,
Kılınç kOCAMAN, Fatih SARIGÖZ, Murat iNAN, Ahmet SÖZER, Mustafa FiI-IZ. Ali Rıza
EFE, Azmi TABAKın iştirakleriylc toplandı.

cündenrin 1.12. maddesi:

Mcclis Başkanı Ömer cÜNEı; yazı işlcri Müdürü Vildan AKoL'a süiz Vcrdi,

Yaz işleri Müdürü Vildan AKo! Kültür ve Sosyal İşlcr Müdürlüğünün 28,08.2020

tarih vc E.l6]2 sayıh "Telif llakkl' Hk. (l.Ncopolis Ulusla.arası 'Iaş_ Heykel Scmpozyumunda
yapılacak heykel ile ilgili tclif hakkı olarak t{eykcltraş Hakan ŞIJNGONUL'c üm vcrgiler dahil

olmak üzcre l5.000,00-TL. ödcnmesi) ile ilgili yazısını okudu.

BELEl)ir,I Ml]CLisiNE

Kiiltii. r" So.yal İşler Müdürlüğünün 28.08.2020 tarih ve E.1632 sayılı "'telif Hakkl' Hk.
(l.Neopolis L]luslararası Taş Hcykel .Sempozyumunda yapılacak heykel ilc ilgili telif hakkı
olamk Heykcltraş Hakan ŞIINGONUL'e lüm vergiler dahil olmak üzere l5.000,00-TL.
öderırncsi)

Anlı !,c He],kcl \'ıplmınln "Sadecc gcrçck ve tüzcı tck kişinin ihtiyıç ilc ilgili özcl
bir hakka sahip olması" gcrckçesi ile 511.16 sıl,ıh Fikir l,e sanat Eserlcri Kanununa göre

\apllan la§ırımlarda haşkaları taraflndan t,apılması c§ca sahitinin hıklırılla da

bığdışmayacağı için l.Ncopolis Uluslırırısl 'Iış llctkcl .sc[ıpozyunıunda ]ıpllacak
hclket ilc ilgili tcklif hıkkı olarak lltlkelıraş Hakan ŞEN(;()N1 L'€ lünr \crgilcr dahil
o[mak üzerc l5.000.00-1'1- (onbcşbintürkIirııı) ödennrcsi h susundİ gtrckli mcclis
kıırarrnln nlınnrasınl all tdcrinr.

lis Başkaııı Ömcr CÜNEL; l-Ncopolis LJluslararası laş Heykel uıırında
hcrLtl ilc ilıılı I(llıl lr3lkı ,,lJüJk Il(, ltraŞ Hak:ın Şl]N(i()N!apı

dtrhi ak üzerc l 5.0(X).1)() 
-l't- (onbeşbiıİiirklirı cnmcsini o) ladü

,7o saylll kanuna gdİe gUvenlı elekkonik imza lle imzalanmlştr
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l.Neopolis Uluslamrası 'taş Heykel Scmpozyumıında yapllacak heykel ilc ilgili teklil'
hakkı olamk lleykeltraş Hakan ŞENGÖNÜL'e. tiim vergiler dahil olmak üzcrc l5.000,00-TL.
(onbcşbintürklirası) ödenmcsi l0 red (Tacettin oZDEN, Mustafa AYDIN, Arzu BAYRAKTAR,
Fatih SARICOZ, Murat INAN. Mustafa FILtZ. Ali Rıza EFE, Azmi TABAK, Ahınct SOZER,
Kılınç KoCAMAN), l9 Kabul (Özgün LiMoNCU, Mehmet SARiDEDEoGLU. Ahmct Volkan
AI-KIŞ, GüroI TURHAN, Emıc FAZLILAR" Seyfi Seyhan SIIVARi. oğuzharı TURAN, ElTim
KARAKoZ. Hayati ATLI, Efe BERBEROĞL[r. Fahrettin ÇiÇEK. Mustafa Bülcnt BAKIRLl,
Ali cENÇ. Ali KoTAN. Hüs€yin Gt'NI:Ş. l ibet ÖZER. Ha_§an ('ELiK. Melahat
YAYt ACI)oyla oyçokluguyla kabul edildi.

KARAR NU l\{ARAsl :ıl97l3695-3() 1.05/2,10:

EL
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KUŞADAsI I]ELEDiYEsi oLAĞAN Mr:,cLİs KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 2020 ylll döncminin 8. 'l'oplantısünln l.Bir|cşiminin l.
oturumu; 5393 Sayılı Belediyc Kanunun 20. 2l. vc 22. maddcsi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere 0l .09.202_0 günü saat: l6|00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanl omer GUNEL'in Başkanllğında Uyclcrdcn; ozgün LIMoNCU, Mehmet
SARIDDDEOĞI-U, Ahmet Volkan ALKIŞ, Gürol TLIRHAN, Emıe FAZLII.AR. Scyfi Scyhan
SLryARi. oğuzhan TURAN, Evrim_ KARAKOZ, Hayati ATLI, Mustat'a Bülent BAKIRI-I,
Mclahat YAYLACI, Efe BERBEROGLU, Fahrettin ÇlÇEK. Ali GENÇ, Ali KoTAN, Hüseyin
GÜNEŞ, Tibet ÖZER, Hasan ÇELi]<, Tacettin ÖZDEN, Muslal'a AYDIN. Arzu BAYRAK,I,AR,
Kılünç KOCAMAN, Fatih SARIGOZ, Murat INAN, Ahmet SOZER, Mustafa L'ILIZ. Ali Rı:ıa
EFE, Azmj fABAK'ın işti.akleriyle toplandı.

Gündcrnin ı.l3. maddesi
Kültiir vc Sosyal işler Müdürlüğünün 28.08.2020 tarih ve E.l633 sayılı "Teliİ Ilakkı" Hk.
(l.Neopolis Uluslamrasl Taş Heykel Sempozyumunda yapllacak heykel ile ilgili telit hakkı
olarak [ [eykeltraş Sosenska ıa Anna'ya tiim vergiler dahil olmak üzcre l 5.000,00-'rL, ödenmesi )

Yazı işleri Müdürü Vildan AKOL; Kiiltür vc Sosyal işler Müdüİlüğünün 28.08.2020
tarih vc E.l63] sayılı "Telif Hakkf' Hk. (l.Neopolis IIluslararası l'aş Hcykcl Scmpozyıınunda
yapılacak heykel ilc ilgili telif hakkı tılarak tlcykcltoş Sosenskaıa Anna'ya tüm vergilcr dahil
olmak üzeıe l5.000,00-TL. ödcn,ncsi) ile ilgili yazısını okudu.

I]ı]LEDtYE MECLIStNE

,A.nrı ve Hcykel Yaplmlnrn 'lsadece gcrçck vc tüzel tek kişinin ihaiyaç ilc ilgili özel
bir hakka sahip olmasl" gcrckçcsi ile 5846 sayılı Fikir vc sanat Eserleri Kanununa görc

t,apılan tasanmlarda başkaları tarafindan 1"apılması eser sahibinin hakları1-la da
bağdaşmayacağı için t.Ncopoli§ [Iluslararası Taş Heykcl Scmpozyumunda yapılacık
heykel ile ilgili teklif hakkı olarak Hcykcltraş Sosenskaıa Anrra'ya tünr vergilcr dahil
olmak üzere l5.000.00-TL (onbeşbintürklirısı) ödenmcsi hususunda gerekli mecli§
kararının ahnmasınt arı cdcrim.

is Başkanı oıncr CUN EL;l.Neopo empoz}^rmundalis Uluslararast Taş
heykel ile ilgili tcklif hakkı olarak t]

5.000,00-TL (onbeşbintürklirası ) esini oyladı
kcltraş Sosenskaıa

5070 saylll kanUna göre güVenii elektronik imza ile lmza nmlştr

vergiicr dahil

TOPLANTI NO 1,oPl.ANTI TARrHl

Mcclis Başkanı Ömer GÜNEL; Yazı işleri Müdürü Vildan AKol-'a söz vcrdi-
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K^ RAR NtJNtARASl :897l3695-301.05/2.1 l :

I.Neopolis Uluslamrası 'I-aş Heykel Scmpozyumunda 1,apılacak heykel ile ilgiIi tckIif
hakkı oIarak Heykelıraş Sosenskaıa Anna'ya ,.tüm vergilcr dahil olmak üzere l5.000,00-TL
(onbeşbintürklirası) öderımesi l0 red (Tacettin oZDEN, Mustafa AYDIN, Arzu BAYRAKTAR,
Fatih sARlcoz, Murat [NAN, Mustafa FILIZ, Ali Rı7a EFE, Azmi TABAK Ahmet soZER,
Ktllnç KoCAMAN), l9 Kabul (Özgün LiMoNcU. Mehmet SARIDEDEOGLU. Ahmet Volkan
ALKIŞ. GürolTURHAN, Ernre FAZLILAR Seyfi Seyhan sUvARi, oğuzhan TLIRAN, Evrim
KARAKoZ, Hayati ATLI, Efe BtlRB_ERoĞLU, Fahrcttin ÇiÇEK. Mustafa Bülent BAKIRLI,
Ali GENÇ, Ali KOTAN, Hüseyin GÜNEŞ, Tibet ÖZER, Hasan ÇELİI( Melahat YAYLAcI)
oyla oyçokluğuyla kabul cdildi.

LJ
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()1.09.2020

KılŞAl)AsI I]ELEDiYtlsi oLAĞAN }rECLis KAR"A.Rı

Kuşadası Belediye Meclisi 2020 ylll döneminin 8. toplantısınln l. Birlcşiminin I.
ofurumu;539J Saylll Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddcsi gcrcğince gündcminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlarna_k üzere.01.09.2020 günü saat:_l6:00'da K_uşadasl Belediyesi
Ke.vansaray'da: Meclis Başkanı Ömeı GÜNEL'in Başkanlığında Üyelerden; Özgün l.iMONCU,
Mehmet SARtDEDEoĞLU. Ahmet Volkan ALKlŞ, Gürol TURHAN, Emle FAZLlLAR, Seyfi
Seyhan SUVARi. oğuzhan TURAN, Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülent
BAKIRLI, Melahat YAYLACI, Efc BERBEROĞLU. Fahrettin Çiç[K. Ali GENÇ, Ali
KoTAN. Hüseyin GÜNEŞ. Tibet ÖZER, Hasan ÇELiK Tacettin a)zDEN, Mustafa AYDtN,
Arzu BAYRAKTAR. Kıllnç KoCAMAN. Faıih SARlGÖZ. Muraı İNAN. Ahmct sÖzER.
Mustafa FiLİZ. AliRıza EFE, Ami TABAKın iştirakleriyle toplandı.

Cündcmin 1.14. nrıddcsi
iŞlctn,ıc vc iŞlirıklcr Müdiirliiğüniin 31.08.2020 tarih vc E.lll sayıll "Bütçc içi işlctnıc
Kurulması" Hk. (Glda. sebze, meyve, kedi vc köpek ınaması üretim, satlşı. park. çay bahçesi,
kafe. büfb. kantin, hayvan p.ınsiyonu, otopark, kamping. restaurant i§letmcciliği. krcş. y.ışlı
bakım cvi alanlarında laaIiycttc bulunmak üzere Kuşadası Bclcdiyesi Ada-Bel SOsyıl \,c itıiı.ıdi
İşleımesi adı altında Bütçe içi işlctmc kurulması)

Mcclis Başkanl Ömcr cÜNEL: Yazı işleri Müdürü Vildan AKoL'a söz vcrdi.

Yazü işleri Müdürü vildan AKOL; işletme ve iştirakler Müdürlüğünün ]1.08.2020
tarih vc E.l lI sayılı "Bütçc içi İşleıme Kurulrnası" Hk. (cıda. sebze, meyvc. kcdi vc köpek
manriısl üretim, satlşı. park, çay bahçcsi, kafe, büfe, kantin, hayvan pansiyonu, otopark, kamping.
restaurant işletmcciliği. krcş. 1aşll bakım evi alanlarlnda faaliyetle bulunmak üzerc Kuşadasl
Bclcdiyesi Ada-Bel Sosyal vc iktisadi işlctmesi adı altında Bütçe içi işletme kurulması) ilc ilgili
vazısını okudu.

BEl.EDiYE MECLisiNE

NlüdürlüğümüZce t,urttışla.lmlzın kaliteli ve ut,gun mıl vc hirnrctlcrc crişiminin
§!ğlanma§ı ve tcrcl ürcticilcrin dcsteklenmesi amıcıt'la 5-]93 sayıh Beledil,c Kanununun
7l.nıaddcsinin "Bclediyc, öıcl gelir ve gideri bulunan hizmetlcrini Çc,ü,re !c Şchircilik
l}ıkınl|ğının izniylc bütçc içindc ışletme kurarak J.'apabilir." hüknrünc istinadcn,
Rclcdi\enin nrülkiyctindt ıcl,a kullanımında bulunan J-crlerde: gda. schzc vc nıcJ-lc. kcdi
vc köpck mamast ürctinl vc sıılşl; park, ça}, bahçesi, kafe, büfc, kantin ha\van pan,,i\,ınu.
otopark, kanrping, rcstıurınt işletmeciliği, krcş, 1,aşllbakım evi .İlınlır|ndı fa{litctlt
bulunnrak üzcrc, "Kuşaılıısı Rclcdi!-csi Ada-B€l Sos]-al vc lktisadi lşletmcsi adındı l}ülçc
İçi İşletnıc kurulması için g(rckli Bclediye Nleclis Kararınrn aLnınası hususunda
()lu rlırl n ırz cdcrinı.

MccIis l]aşkanı ()nıcr (iL;NEL; Kuşdası B
lş ılıında Bütçc içi işlcınıc kurulnrasını o1,|a

07o saylll kanuna gore gıjvenll elektronlk ımza lle amzabnmlştr
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5393 sıyılı Belediye Kanununun 7l.maddcsinin "Bclcrliyc. özcl gelir ve gi<leri bulunan
hizmctlcriıi Çcvre vc Şchircilik Raİanlığlnın izniylc bütçc içindc işletıne kırrarak yapabilir."
hükmüne istinaden, Bclcdiycnin mülkiyetindc veya kullanıınında bıılunan yerlerde; gıda. scbzc
ve meyve. kedi ve köpek nramasü üretim ve salışı: park. çay bahçcsi, kafç. büfc. kantin. hayvan
pansiyonu, otopark, kamping, restaurant işlelmeciliği. krcş. yaŞIlbaklm cvi alanlarında l'aaliyctte
buluırrnal üzere. "Kuşadası Belcdiyesi Aıla-Bcl Sosyal vc İklisaJi tş1(,tmcsi adı aIıında Rüıçe İçi
[şletme .krırulması. l0 red (Taceltin ozDEN, Mustafa AYDlN, Arzu BAYRAKTAR, Fatih
sARtGoa Murat iNAN, Mustafa FİLiZ, Aıi Rıza EFE, Azmi TABAK Ahmet SÖZ-ER. Klllnç
KoCAMAN), 19 kabul (Özgün LİMoNcU, Mchmct SAIilDl]DEoĞl-tJ. Ahmet Volkan
ALKIŞ. GürolTLjRHAN. Emre FAZLILAR Seyfi Scyhan sUVARi. Oguzhan TURAN. Evrim
KARAKoZ, Hayati ATLI. Eie BERBERoĞ|.1]. Fahİeılln ('iÇl]K. Muslafa Bülent BAKIRLI.
Ali GENÇ, Ali KOTAN. Hüscyin GÜNl]Ş. Tibet ÖzER. tlasan (,tiliK Mclahat YAYLACI)
oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

KAltAIt \t;Nl\RAsl :897l^ı695-3l)l.()5/2.ı2 :

Özgün MoNCU Mchİrcı S t) Lt:

ll:
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nşzıal Ruhsal HiZ

()1.09.20]()

KIIŞADASI Bı]ı-EDiYı]§i oLAĞAN ME(]Lis KAR{zu

Kuşadası Belediye Meclisi 2020 yılı döncminin 8. toplantıs|nın l.Dirlcşiminin l.
ohrrumu; 5393 Sayılı Belediyc Kanunun 20. 2l. ve 22. maddcsi gereğince gündemindc bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere_ 0l .09.2020 günü saat:..l6:00'da K_uşdası BeIediyesi
Kervansara'da; Meclis Başkanı omer GUNEL'in Başkanlığmda Uyelerdcn; ozgün l_iMoNCtl.
Mchmet SARIDEDEoĞLU. Ahmct Volkan ALKIŞ. Cürol TURHAN, Emre FAZLILA& Seyli
Seyhan SUVARi. oğuzhan TURAN, Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustalı Bülcnt
BAKIRLI, Melahat YAYLAcl. Efe BERBEROĞI-U. Fahrettin ÇiÇl]K. Ali CENÇ, Ali
KoTAN, Hüseyin GÜNEŞ. Tibct ÖZER, Hasan Ç[LiK, Taceııin ÖZDEN, Mustala AYDlN.
Arzu BAYRAKTAR. Kllınç KoCAMAN. Fatih SARlGÖZ. Murat iNAN_ Ahmct sÖZER.
Mustafa FiLiZ. Ali Rl/a EFE, Azmi TABAK'ın iştimkleriylc toplandı.

(;ündenriül 1.15. nıaddcsi:
inıar ve Şehircilik Müdürlüğüniin ]1.08.2020 tarih vc E.2857 sal,ılı "Ücret Tarifesinin İnşaat
Ruhsat Hiıırıetlerindc Alınacak [lcrct" lIk

Mcclis Başkanı Ömer <;[ıxtı; Yazı işlcri MüıJürü Vilılan AKoUu söz verdi

Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL İmar ve Şehircilik Müdü.lüğünün ]1.08.2020 tarih vc
E.2857 sayılı "Ücret Tarifesinin İnşaat Ruhsat Hizmctlerinde Alınacak Ücret" ilc ilgili yazısını
okudu.

Il lıLI,]I)iYt] Ntl ](,t.isiN I,]

246.1saull Bclcdi}e Gclirler Kanunu'nun tt(u1.|vc 97. nraddclcri gcrcğin(t ; IIcİ \ll
Bclcdilc \lcclİs lıararı ilc bclirlcncn İmar vc Ş(hirci|ik \|üılürlü[ü İ'crcı larifcsinin
Inşaat Ruhsat Iliznretlcrindc Allnacak Ucrctlcr bışlql ıltında İlınan Projc KonıIol
(lcretinini " proje kontrol ucreli (mimari, statik. elektrik \c §ıhhi tcsisat (bağtnı§ız höliinı
başını hcr proje için )allnır, orıak alanlaİda ise )ıpllacaıi tadilat pr(ıiclcrindc l bağlnr§ll
biilüm ücrcti ahnır" ibaresinin " Projc Kontro| t]creai (nrinrarı stalik, elektrik ve §lhhi
tcsisat (bağlnısız bölünı başiftl) tılınlr, ortak alanlırda isc 1apllacak ladilat projelcrindc l
hağım§ız biilünr ücrcıi ahnır" |eklind( düzeltilnr§i. ,tl r|t:r Projc Kontrol l'cretlcriüıin
l uk:ırldı açlklandlEl şOkiıde turistik tcsis inşaatlarlndı odı hışına hcsaplanması l\lıkiııa
vc'I'esisat inşİıtı tarifc§inin 2. maddcsindc ticari nlıksat ilt kullanllİnl{r başllEl ıltlndaki
\:lpılara turistik tcsislerde ruh§at iicrctleri oda başlnı ıılınır iharesinİn cklcnnıesi
hıısırsundı gcrcğini ıllurlarınllt ırl cdCrinl.

lis l]aşkanı i)mcr (;a]NEL: ilcret Tari[lsin
iI gilikonuyu o1ladıL1
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KARAR NUMARASl :897ı_j695_30t.05/243 :

2464 Sayılı Belediyc Gelirler Kanunu'nun 80-84 vc 97. maddeleri gereğince ; Hcr yıl
Belediye Mcclis Karaıı ilc belirlenen imar vc Şehircilik Müdürlü$ü Ücrcı Tadlcsinin inşaaı
Ruhsat Hizmetlerinde Alınacak Ücretlcr başlığı allında alınan Projc Kontrol İ'|creıınin; " Prqe
Konııol Ücrcti (mimari, s(atik, clektrik ve slhhi tcsisat (bağımsz bölüm başına her projc için
)alınlr. ortak alanlatda ise.yapılacak tadilat projelerinde l bağımsız bölüm ücreti alınır"
ibaresinin " Proje Kontrol Ucrcti (mimari, statik, elektrik ve sıhhi tesisat (bağımsz bölüm
başına) alınr, ortak alanlarda ise yapllacak tadilat. projelerinde l bağlmsız bölüm ücreti allntJ"

şeklinde düzeltilrnesine; Aynca Proje Kontroı Ucretlerinin açıklandığı şekilde furistik tcsis
inşaatlan nda oda başı na hesaplanması. Makina ve Tcsisat inşaaİ ta rifesinin 2. ınaddesinde ticari
maksat ile kullanılanlar ba§lığı altındaki yapılara furistik tesislerde ruhsat üc.etleri oda başına
alınır ibarcsinin eklenmcsi. oybirliği ile kabul edildi.

I-

NCU
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lis .:ycsi Murıl iN,\\. Konu ilc il ()lıııast nç,deni\ lc \,fç.]ıs

()1.09.2020

KtJŞADASI BELEDiYESİ OLAĞAN MECLiS KARAzu

Kuşadası Belcdiye Mcclisi 2020 ylll döneminin 1l,'foplantısınln 1,I}irleşinlinin l.
ohJrumu; 5393 Sayılı Bclediye Kanunun 20. 2l, ve 22. maddcsi gercğince gündemindc bı.ılunan
konulan görüşüp karaİa bağlafrıak üzerc 01.09.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanı Omcr GUNEL'in Başkanlığmda Uyclerden; ozgün 1,1MoN('tJ. Mchmet
SARllJl]DEoĞLt]. Ahmct Volkan ALKIŞ. cürol TURHAN, Emre FAZLILA& Seyfi Seyhan
S[JVARi. oğuzhan TURAN. Evrim KARAKoZ, Hayati Al'Ll. Mustafa Bülcnt BAKIRLI.
Melahat YAYLACI, El'e BERI]LROĞLU, Fahrcttin ÇiÇEK. Ali CENÇ. All KOTAN, Hüscyin
G[,NEŞ. Tibet ÖzER, Hasan ÇELiK, Tacetdn ÖZ_DEN. Musıalh A\DIN. Arzu BAYRAKTAR,
Kılınç KOCAMAN, Fatih SARIGOZ Ahmct SOZER, Mustafa FILlZ. Ali Rıza EFE, Azmi
'|'ABAK'ın iştirakleriylc toplandı.

Gündemin 1.16. maddcsi:
Mali Hi,rnetlcr Müdürlüğünün 28.08.2020 ıarih ve E.4l47 sayılı "Kapall Pazaryeri Oderne
Tarihleri" Hk.

Mcclis '}aşkanı Ömer GÜNF]l,; Yazı işlcri Müdürü Vildan AK')L'a sriz verdi.

Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL; Mali Hizmctler Müdürlüğünün 28 OR 
'O20 

ı..ih 
",,

E.4l47 sayılı "Kapalı Pazarycri Odcme Tarihleri" ile ilgiliyazısını okudu.

BEl.t]DiYt. }tE(,l-isiNE

Koronavirüs ( Covid-l9 ) salgını ncdcni!,lc Kapalı Pazar Ycrindc ahnmış olan bir
tİkım önlemlcr nedcnit,le palarterinin geçici olarak kapaııldığt vc pararcl csnaflırının bir
k§mınln tczgah t-erlcrini kullınmadığı görüldüğündcn ve Pnndemisürccinİr d€vanr etmcsi

sebcbiı,lc mcl,cut ekonomik olumsuzluklardan dolal,ı fc pazarcl esnafımlzdın \oğun
olarak gelcn şifai tateplcr sonucu Palart,eri ücleılcrinin ödcnnrcsi hususunda

f.nıflarlmuln ödemc güçlüğü çckmcleri scbebi1,1c 02.07.2ll20 tarih vc 6 Nolu Nlecli§

Kararı,ı,la _10.07.2020 - ]0.0ı1.2020 ıe f0.09.2020 olarak pızarcı C§nafina tanınrn lade
tarihli Ntecli§ Kararlnln ipıal cditerck yeni radc tarihi otarak 07.|19.202(l - ]0.09.2020 -

ı 2. t(l.]i)20 \ adc tarih|eri l,crilcrck ycDi bir nrcclis kırarııırn ıİnmasl hususunu olurlırınlza
arz cderinr.

5o7o sayılı kanUna göre guvenllelektronik ımza ile rmzalanmıŞllr
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Meclis Başkant OmcrctNEL; Kapah Pazarye.inin ödeme tarüleri ile ilgili alınmış olan
02.07.2020 tarih ve l92 sayth Mcclis Kaıannm iptal cdilmesini, yeni vade tarihlerinin
07.09.2020 - 30.09.2020 - l 2. l0.2020 olarak belirlenmesini, oyladı.

KARAR NUNtAR{sI :897 l 3695-3() 1.05/2.1.|:

Kapalı Pazaryeri ücretlerinin ödenmesi ilc ilgili esnaf'larımızın ödeme güçlüğü çekmeleri
sebebiyle 02.07.2020 tarih vc 6 nolu Mecli§ Toplantısında alınmlş olan 30.07.2020-30.08.2020
ve 30.09.2020 paz^rcl esnaİna unlnan vade tarüIi l92 sayılı Mcclis Karannırı iptal edilmesi,
yeni vade tarihlerinin O'7.09.2020 - ]0.09.2020 - l2.10.2O2O olarak belirlcrımesi, oybirligi ile
kabul edildi.

NCU s l) l. tI
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Kt]s,\I),\Sl Blj1.Ial)i\ Esi Ot-.\(;A\ Nıt](,Lis K.\li^lil

ilçemi4Türkmcn l\tahallesi, 458 ada 7 ve 8 nolü parsellcr ilc ,ı59 ıda l5
numaralı pıİ§clde kaylah taşlnmazlır için sunulan tcklif l/l000 ölçekli ul,gulama imar
p|anının beledil-c meclisİmizde görüşülmesini arz ederim.

K,\R,\R Nt] NtARASl Ilt97 1.1695--]0l.()5/2.15:
-fürkıncn Mıhallcsi458 ada 7 vc 1l nolu parseller ilc 459 ıda l5 nolu parscldc uygulınra

imar planı talcbi ileilgili konunun İmar Komisyo oybirliği ilc kıbtıl cdiltli

Özgii N(,l l

1ıhi

x

GÜ
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ToPLANTl l,Altilli

Kuşadası Bclcdiyc Meclisi 2020 yılı dönerninin 8. Toplantısınııı l. I}irleşiminin l.
oturumu;5]93 Sayılı Bclcdiye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan göri§üp ka.afa bağlamak üzere 01.09.202O günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanı Omer GLNEL'in Başkanlığında Uyelerden; ozgün I,IMONCU. Mehmcl
sARll)tjDt]oĞl-U. Ahmet Volkan ALKIŞ, Gürol TL'RHAN, Emre FAZLILAR. Scyfi Seyhan
SUvARi. oğuzhan TURAN, Evrim_ KARAKoZ. Hayati ATLI, Mustafa Bülent BAKIRLI.
Mclahat YAYLACI, Efe BERBEROGLU, Fakettin ÇlÇEK. Ali cENÇ, Ali KoTAN, Hüseyin
cÜNEŞ. Tibet ÖzER, Hasan Çl.il.iK. TacctılnÖzDEN, Mustafa AYDIN. Azu BAYRAKTAR.
Kıllnç KOCAMAN, Fatih SARICOZ Murat INAN. Ahmet SoZER. Mustafa FILIZ. Ali Rua
EFE, Azmi -f AI]AK'ln işti.aklcriyle toplandl.

Gündemin 1.17. mıddc§iı
il* ,. Ş.t t.tl,k Müd*ıüğünün 01.09.2020 tarü ve E.2874 sayıh "Türkmcn Mahallesi 458 ada
7 ve 8 nolu parsellcr ile 459 ada l5 nolu pars€lde uygulama imar planı talebi" Hk.

Mcclis (iyesi Mu.at iNAN. N4cclis bplantısına katıldl.

Meclis Başkanı Ömcr GI,NEL; Yaz işleri Müdürü Vildan AKot-'a söz verli.

Yazı işlcri Müdürü Vildan AKoL: inrar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2020 larih
vc E-2874 sayılı "Türkmen Mahallesi458 ada 7 ve 8 nolu parscller ile 459 ada l5 nolu parscldc
u!,gulama imar planı talebi" ilc ilgili yazısını okudu.

BELEDiYE MEcLisiNE

Meı.lis Başkanı Ömcr GÜNEL: Tü*mcn Mahallesi458 ada 7 vc 8 nolu parsellcr ilc 459
ada l5 nolu parselde uygulama imar planı talebi ile ilgili konunun İmar Komısyonuna havalcsini
oyladı.

\



01.09_2020

KUşADASI ıüE LEDiY Esi ()LA(;AN M E(]l.is KARARİ

Kuşadası Belediye Mcclisi 2020 yılı döncminin 8.toplantısının l.tsirlcşiminiıı l. ofurumu;
5393 Sayılı Bclcdiye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gercğincc gündeminde bulunan konulan
görüşüp ka.ard bağlanak üZcre 01,09.2020 günü saal: l6:00'da Kuşadası Belcdiyesi
Kervansarıy'da : Meclis l}aşkanl 

_ 
Ömer CÜNpı 'in Başkınltglnda Uyelerdcn: Özgün

LIMoNCU. Mchmet SARIDI,jDEoGLU. Ahmct Volkan Al.KlŞ. Cürol TUR}|AN. Eınre
FAZLILAR. Seyfi Seyhan SIJVARi. oguzhan TLJRAN, Evrim KARAKoZ. Hayati A'rLI.
Muslafa Bülcnl BAKIR|.1. Mclahal YAYLACI. F |'e BLRDLR( )cll . Fahrcltin ÇiÇFK. All
CFNÇ. All KoTAN. Hüseyin (iÜNI-Ş_ Tihcü ÖZER. Hu.un Çl I lK. Tacetıin ÖZDFN. Musıa[ı
AYDIN, Arzu BAYRAKTAR. Kıllnç KOCAMAN, Fatih SARlCo| Murat !NAN. Ahmct
sÖZER, Mustal'a FiLiZ. Ali Rl7a EFE AZmi TAt]AK'ln iştimklcriyle toplandı.

Cündenrin l.ı8. maddc§i:
Destek Hizmetler Müdürlüğünün 01.09.2020 tarih ve E.1748 sayılı "Konkasöİ Alıml Hk
işleri Müdürlüğü ıaralindan çcşitli iş ıe işlcnılcrde kullanılmak üzere iLBANK'tan
alınması yolu. Finansal kiralama yöntemi vcya kendi maddi imkanlanmz ile l adet
konkasör alımı )

Mcclis Başkanl Ömer cÜN EL; Yazt işlcri Müdürü Vildan AKoUa söz vcrdi

Yazı işlcri Müdürü Vi|dan AKoL; Dcstck Hizmetler Müdürlüğünün 01.09.2020 tarih vc
E.l748 sayılt "Konkasör Alımı Hk. (Fen İşleri Müdü.lüğü lamlindan çeşitli iş vc işlenılerde
kullanıImak üzerc iLBANK'tın kedi alınması yolu, Finansal kiralama yöntemi vcya kcndi
maddi imkanlanm|z ile l adct mobil konka^sdr alınrı) ile ilgili yazlsını okudu.

ltt]Lt]I)I\, [] }ı l.]Ct,Isl N I,]

Belcdiycmiz Fen lşlcri Müdürlüğü tırıf|ndan çcşitli iş 1c işlcmlerrlc kullan|lmak
üzcrc l adct "ıIobil Konkasör" allnmasl gcreknrektedir. 2-17 Sa1llı Taşlt Kıııununun l0.
nıaddcsinin "...cenel bütçc\ c dahil dairclcr. kaınıa bütçcli idarcler vc döncr scrnravclcrin
},ll içindc hcr nc şekildc olur§ı olsun edinchilccckleri taşltlann cinsi. adcdi, hangi hizmcaıc
kullanllacağl vc kai,nağl ılll bütçc kanunliırlna bağlı ('|') hırctli cetvcldc gösterilir.
Yukarldı sıvılanlar dlşlndİ kalan kurunr vc kuruluşlar laritf|ndan bu Kanulı gcrcgincc
taşlt edinilcbilnresı edinilccck tıış(ın cinsi, adcdı hangi hilmttte kul|an|lacıığ! rc ka!nağl
gösterilmck suretit]e önccdcn alünmlş Rıkınlar Kurulu kırırrna bağlldır. (ı]k cünrlc:
-1/7/2005-5]9]/85 md.) Ancak il özel idarcltri. bclcdiı,clcr ıt lrunlırın hağlı kuruluşları
ile mahalli idare birlikltri kendi nrcclisltrinin ka.arl il( taşıt edinirlcr..." hüknlü
gercğinct; iı,ıı.\NK'tan krcrli ılınması yolu, ı'inansa| Kira|anıa t,öntcmi rel,a kcnrli
nraddi inlkın ımğ ilc "l ,\dct Nlobil Konkasör" ıhmı konusunda gcrckli nrcclis
kırırtn|n ı ırını olıı rlı rın ızı arz cdcrinı.

IJ

(Fcn
kredi
mobil

lis skan ı ()nrcr CUNEL: Fcn Işlcri |\1üd 1üği] tırılllrdın ç!,şi
iıransıl lııılınra

lcrdc
ı kcııtlil tıl

l1l1l

c ll-BANK'ıan kredi alınnıısı yolu.
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l({RAR NU]\IARASl :1l97l3695-_]01.05/2.16 :

Bclediyenız l'en İşlcri Müdürlüğü tarafından çeşitli iş ıe işlcmlerde kullanülmak üzcrc l

adct "Mobil Konkasör" alınnrası gerekmektedir.237 Sa)ılı'I'aşıl Kanununun l0. maddcsinin
",..Cenel bütçeye dahil daireler. katma büıçcli idareler ve döncr sermayelerin yıl içinde hcr nc
şckilde olursa olsun edinebileccklcri aşıtlartn cinsi, adcdi. hangi hizmette kullanılacağl ve
kaynağı yllı bütçc kanunlarına bağlı (T) işareıli cetveldc göstcrilir. Yukanda sayllanlar dışlnda
kalan kurunı ve kuruluşlar ıııııliııdın bu Kanun gereğincc ıaşı cdinilebilmcsi, edinilccck taşıtın
cinsi, adedi, hangi hizmette kullanllacağı ve kaynağl gijstcriımek surctiyle öncedcn a]lnmlş
Bakanlar Kurulu karanna bağltdır. (Ek cümle: ]/7/2005-5393/85 md.) Ancak. il özel idareleri,
bclcdiyeler ve bun|ann bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklcri kendi meclislcrinin karan
ilc ıaşıt cdinirler..." hükmü gcrcğincc; iLBeNK'tan krcdi alınnusı yolu, Finansal Kiralanıa
yöntemi veya kendi maddi imkanlanmız ile " l Adet Mobil Konkasö/' alıjmasü vc'r cctvclinc
işlcnnıcsi. oybirliği ile kabul cdildi

]
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,IoPl,,{N1,1 No t()Pl,ANTl TAzuHl
1l ()1.09.2020

KUŞADAS| BELEDiYEsi oLA(;AN MECLis KARARl

Kuşadası Belcdiye Meclisi 2020 yılı diineminin 8. 'l'oplantısının l. Birleşiminin l.
ofurumu; 5393 Sayılı Beledjye Kanunun 20. 2l. vc 22. maddcsi gereğince gündeminde bulunan
konula rı 8örüş üp kiııara bağlamak üzere 0l .09.2020 günü saat I l6:00'da Kervansaray'da; Mcclis
Başkan| Olncf GUNEL'in Başkanlığnda Uyclerden; ozgün LIMoNCU. Mehmet
SARIDI.]DI'OGI-U. Ahmct Volkan ALKIŞ, Cürol TURHAN, Eİİıre FAZLILA& seyfi Seyhan
sUVARi, oğuzhan TLIRAN, Evrim_ KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafa Büient BAKIRL|,
Melahat YAYLACI. Efe BERBEROGI.U, Fahrcttin ('IÇEK, Ali GENÇ, Ali KOTAN, Hüscyin
G(iNt]Ş. Tibet ÖZER, Hasan ÇELiK Tacetıin ÖZDEN, Mustafa AYDlN. Ar7u BAYRAKTAR,
Kılınç KoCAMAN, Fatih SARIGoZ, Murat INAN. Ahmct SoZER, Mustafa FILIZ. Ali Rıi/ı
EFE. Azmi I'ABAK'ln iştirakleriylc toplandl.

cündemin l.ı9. mıdde§i:
Fen işleri Müdürlüğünün 01.09.2020 tarih ve E.I026 saylll "Ylllara Saİi ihale işlemi" Hk. (Fen
işlcri Müdürlüğünce parke üretimine esas olmak ;izere 2o2o-2o21-2o22 yıllara sari o|acak

şkildc ihale yapı lrııası)

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL: Yazı işlcr! ]\4 üdürü Vildan AKoL'a söz verdi

Yazı İşle.i Müdürü Vildan AKOLi Fcn İşlcri Müdürlüğünün 01.09.]020 tarih ve E.|02(,
sayllı "Yıllara Sari ihalc iŞlcmi" (Fcn işleri Müdürlüsünc( parkc ürelimine esas olmak üzcrc
2020-202l -2022 yıllara sari olacak şkilde ihale yapl lnusı) ile ilgili yazüsınü okudu.

BELEDiYE ME(,LisiNE

rcn lşlcri Müdürlüğüncc paİke üİetiminc esas olmak üzerc nral vc hiznıct
ahmlarınln 1,apılabilmesi için, 5]9-] sa},lh kanunuıl. "Ntıdde 67- Belcdit,cdc hclcdite
mcclisinin, bclediye!e bağlı kuruluşlarda },ctkili orgının karall ile park, bahç€, sera. refüj.
kaklIrlnr vc havu? bakımü l,c tamiri; araç kirılanrı. kontİollük, tcnrizlik, gü\cnlik ıc
t,enrck hizmctleri; makinc-tcçhizat baklm ı,c onarım i}l0ri; bilgi§atar §i§tcnr \,c santrallcri
ilc clcktronik bilgi erişim hiznrctlcri: §ağllk|a ilgili dcsıek hizmctlcri; fuar. panal ır rc scrgi
hiznlctlcri; baİai, arıtma ve kan ahk ıc§islcrinc il4kin hiznrctlcri kanal bakım rc
tcnrizlcmc, alt yapl te asfılt }aplm vc onanml, trafik sinyalizas},on vc a!d|nlıtmı hak|nıl,
sa,\,aç okunla ve saı,aç söknrc-takmı işlcıi ilc ilgili hilnıeılef; toplu ulaşlm vc laşlma
hiznrctlcri; sosyal tesislerin işıetilmesi ilc ilgili işlcr, §ürcsi ilk nııhallı idarcler gcncl
scçinrlcrini izlcyen altlncü aı,ln §onunu gcçnlcnlck üzcrc ihalc 1,olıı1,1a üçüncü şıhısları
gördü.iilcbilir." ibaresi gereğince Müdürlüğümürcc planlanan çalışmalar ilc ilgili
2ll211-2ll21-21122 ylll^rı sari olacak şekildc gcrckli nrcc!is karırınln alrnması hususunU;

()l rrnuı ırl ederinr.

lis Başkanı Öıner CÜ\EL; Fen işlcri \l
ii,,cı, ıc hizmct alımlarının yapılabi|ııt,si

() 1 olacak şkildc. Yıllıra Sari İhalc ıapı

iir|üğünce parke ürçtiminc
in planlanan ç

507 ylll kanuna göreguven]lelekllonlk lm2a ile rmzalanmlştr
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KARAR NUMARAsI :89713695-30ı.O5r47:
Fen işleri Müdürlüğünce parkc üretimine esas olmak üzere mal ve hizmct altmlannln

yapı labilmcsi için, 539J sa!,llı kanunun, "Madde 67_ Bclediyede belediye meclisinin, belediyeyc
bağlı kuruluşlarda yctkili organın kar:an ile park, bahçe, ser4 refüj, kaldtnm ve havuz bakımt vc
tamiri; araç kiralama, kontsollük, temizlik, güvenlik ve ycmek hizmetleri; makine_teçhiiat baklm
ve onanm işlcri; biIgisayar sistem ve santmlleri ilc elektronik bilgi crişim hizmetleri: sağlıkla
ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve scrgi hizmetleri; baraj, antına ve katı atık tesislerine
ilişkin, hizmetler; kanal bakm ve temizleme, alt yapl ve asfalt yaprm ve onarımı. üafik
sinyalizasyon vı: aydınlatma baktmı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili
hizmetleİ toplu ulaşım ve taşrna hizmetle.i; sosyal tcsislerin işletilmesi ile ilgili işler. süresi ilk
mahalli idareler genel seçimlerini izlcyen altıncı aytn sonunu gcçmemek üzere ihale yoluyla
üçüncü şahıslara gördürülebilir." ibaresi gereğincc planlanan çalçmalar ile ilgili
2020-2021-2022 olacak şkilde yıllara saıi ihale yapılması, oybirliği ilc kabul edildi.

l,"

N(,t]
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01.09.2020

KUsAl)AsI l]l]LI]DIYEst oLA(;AN M l](,1,|s KARARl

Kı,ı$dası Belediye Meclisi 2020 yülı döncminin 1]. 'I'oplantüsının l. Birlcşiminin l.
oturumu; 5]93 Sayılı Belediye Kanunun 20. 21. vc 22. maddesi gereğince gündemindc bulunan
konularü görüşüp kara_ra bağlanıak üzere 01.09.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanı Omer GUNEL'in B§kanlığmda Uyclcrdcn; Ozgün LIMONCIJ. Mehmet
SARIDEDEOĞLU. Ahmet Volkan ALKIŞ. Gürol TURHAN. Emrc FAZLILAR, Sey{i Seyhın
SUVAR|. oğuzhan TURAN. Evrim KARAKOZ. Hayati ATLI, Mustafa Bülent BAKIRLI.
Melahat YAYLACI. Efe BERBIjRoGLI|. Fahrettin Çi(,I K. AIi CENÇ. Ali KoTAN. Hüscyin
(;ÜNEŞ.'ü'ibet ÖZER, Hasan Çljl.iK. Taccıt,rı ÖZDEN. Mustalb AYDIN, Arzu BAYRAKTAR.
Kıltnç KOCAMAN. Fatih SARICOZ Murat INAN. Ahrnct SOZER. Mustafa F'ILIZ. Ali Rızı
EFE, Azmi I'ABAK'üı iştimklcriyle ıoplandı.

(;ündcmin 2.1. madde§i:
imar ve Şehircilik Müdürlüğünün l4.05.2020 tarih ve E.l504 sayllı "Türkmen Mahal|csi l998
Adı |2 Parsclde Plan DegişikliüiToleb|" Hk. (imar Konıisy"nu)

M:clis Başkanı Ömer GÜNEL; imar Komisyonı.ı Başkan: Ali GENÇt söz vcrdi

Imaı Komis}onu Başkanı Ali CENÇ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1,1.05.2020 tarih
vcFi.l504sayılı "Türkmen Mahallesi l998 Ada l2 Parseldc l'lan Değişikliği Talebi" ile ilgili
İııar Konrisyon okudu.

iMAR KOMisYON RAPORU

l- ii AYDI\
ll (,l]s I Kt Ş,\I).,\sl

P iN. t ]iP 099393]:

NıA It.\ LL E l,t]R K}| !] N

\ıt,]\ Kii
P,\t,T.\ l8L-l\
.\l),\ l99li

P.\Rs EI l:
.KoNt/ TlL{t,() },t]RI
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A('lKl.ANıA:

0,1.{l8.2020 tafihü Beledi!,e lltcclis topıanı§ündtı komisvonumuza haıale cdilcn
099393]2 plan §lem numaralı ilçcmiz, Türknren mahallcsi, ı998 ada 12 no'lu parscldc
Trafo ),eri konulmasr hakklnda Kotan Rivı Konuılırl sitc§i Yönetim Kurulunda ahnan
karar doğrultusunda ADNI Elektrik Dığlllm ,\.Ş.'nin plan dcğişikliği talebi
konıis},onunruzda görüşüldü.

Komisvonumuzca yapılan inccIemc §onucunda; ıl.()0 x 4.00 boyutlarmda 32 m2 alanı
kapsavnn tlafo yeİi, p.rselin güney köşesindc ayrılmlşhr. Trafo koordinatlarırun Planl|
Alanlar imar Yönetmeliğinin bahçe mesafcsi başlıklı 23. mıddesine giire yenidcn rcvizc
€diİcrck tarıflmlza verilmesi için meclisimizdcn ck sü.c talcp €dilmesine konris\onunlurCa
oybirliği ilc kaİar verilmişair.

Mcclis llaşkan ı Ömcr GÜ NI]I-: ilçcnl iz 'l ürknıcn Mahallesi l998 Ada t 2 Pancldc I'lın
I)cğişikliği I'alcbi ile ilgili inraı Konıisyonun ck siirc ıalchini cılladı.

K.\R,\R Nt]}ı.\R..\sI :ıl97l _-}695-_1() l.()5/ 2.1|t:

ilçemiz Türkmen Mahallesi l998 Ada l 2 Parse lde Plan Değişikliği Talebi ile ilgili i mar
Konlis\,()nun ck süre ıalebi. oybirliği ilc kabul cdi

IJ
\,1cc

örg ()NCLJ
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s 01.09.2020

K[IŞADAsı llı]l,[DiYEsi oL^(;,\N Mla(,ı,is KARARI

Kuşadası Bclcdiyc Mcolisi 2020 yılı döneminin 8.'I'oplantısının l.Birlcşiminin l.
oturumu; 5J9J Sayılı Bclcdiyc Kanunun 20. 2l. ve 22. maddcsi gcrcğince gündemindc buluniın
konulan görüşüp karara bağlamak üzere 01.09.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Mcclis
Başkanı Ome. GUNEL'in l]aşkanlığında Uyelerdcn; Ozgün LIMONCII. Mchmet
sARlD|iDEoĞLU. Ahmet Volkan AI-KIŞ. Gürol TURHAN, Eırıre FAZLILAR" seyfi Seyhan
StJVARi. oguzhan TURAN. Evrim KARAKoZ. tIayati ATLl, Musıafa Bülenl BAKlRt-l,
Mclahat YAYLACI, Efe BERBIjRoGLU. Fahreltin ÇlÇFK. AIi CENÇ. Ali KoTAN, Hüscyin
CUNl-Ş. Tibet oZER, Hasan ('IiI-lK_ 'tacettin oZDEN. Mustala AYDIN, Ar_u BAYRAKTAR,
Kllınç KoCAMAN. Fatih SARIcoZ. Murat INAN. Ahmcı SOZER, Mustafa FILIZ. Ali Rl7a
EFE, A,nni TABAK'm iştirakleriylc toplandı.

Gündcmin 2.2. İııaddesi:
inıar vc Şehircilik Müdürlüğünün 01,07.2020 tarih ve E.2047 sayllı "Türkmen Mahallesi l000
Adı 47 Parselin Dogusunda Plen Dt,lişikli!i" Hk. ıİnıar Koınisyıınu)

Meclis Başkanı Önıcr GÜNüiL: İnrar Kcıisyonu Bışkanı Ali GENÇ e söz verdi

İmar Komisyonu l}aşkanı Ali GENÇ: Imar ve Şchircilik Müdürlüğünün 01.07,2020 tarih
vc l-].2047 sayllü "Türkmen Mahallcsi l000 Ada47 Parsclin Doğusunda Plan Dcğişikliği" ilc
ilgili İmar Komisyon okudu,

iMAR KOrrdsYoN RAPoRI

l 1.1 .\\ Dl\
iı -(,ı]§i Rt § \l) \sl
PlN_ıJlP ||9(,_]9 0{ _l

]l,\ l l,\ l-L E TtlRKNtl]N

ıt []\,K l l

PAl,,I,A 20KlIl

\I)\ l{x)0

P \RsE/
J7 PARSı]l - u)Ğt]stl TEsci1-
l)lsl 1L,l\

K() ,,/
YoL,\L.\NlNıN P,\RK ALANI
OLA&\KPl.ANL,{NiltAsl 
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0.1.0ı1.2020 tarihli Bclcdive l\leclis toplantlrmdtl konıislonumuza hal,aıc «ıilcn
ll96_19().lf plın §ltm numırılı ilçcmi7, Türknren nıahallesi, l000 ada ,ı7 no'lu parseldc
ıapılm:ık istenen yol imırh tescil harici alında, 7.0() nı. gcnişliğindeki vava volunun
dcvnmlllğı sağlanıcak şckildc diizcltilcİck park kullınını kar:ırl gctirilme§i amaçll im:lr
vt Şchircilik Müdürlüğünün plan dcğişikliği talcbi konrisyonumuzda görüşüldü. IuevCut
l/l00() ölçekli uygulanıa imaİ plan|nda yaklaşık t44 nı2 yol alanrnrn park ahnrnİ
kızandlnldlğı, yaptlan plan değişikliği talebinin Ntckİnsal Planlar Yapım Yöncanıeliğinin
İmar l'lanı degişikliği brşlıkh 26. Ntaddesine ut,gun olırak hazırlanılığıntlan
konris,\ onumuzca ol,birliği ilc ul,gun görülmüştür.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; ilçemiz Türkmen Mahallesi 1000 Ada 47 parselin
d()ğusunda bulunan yol alanında plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunu
Komisyondan geldiği şekliyle oyladı.

KARAR NIJMARAsı l897 l369130ı.05249:
Ilçemiz Tüıkmen Mahallcsi l()00 Ada 47 panelin doğusunda bulunan yol alanında plan

dcğişikliği ile ilgili mevcut l/lff)O iilçekli uygulama imar planında ı,aklaşık l44 m2 yol
aliınınlır park alanına kazandırıldığı. yapllan plan değişikliği ülebinin Mckansal Planlar Yaptnl
\'(jnetnıeliğinin imar Planı dcEişikliği başlıklı 26. Maddcsinc ırygun olaıak hazırlandığından.
lnrar Komisyon Raponı Komisytından geIdiği şkliyle. oybirliği i!c kabul edildi.
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01-09.2020

KtrŞADAsl BELEDİYEsİ oLAa; N Mtacı,is KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 2020 yılı döncminin 8,Toplanttstnın 1.Birleşinıinin 1.

oturumu; 5]93 Sayılı Belediye Kanunun 20, 2l. vc 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan göfüşüp karara bağlamak üzere 01.09.202_0 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Mcclis
Başkanı Omer GtNEL'in Başkanltğında Uyclcrdcn; Ozgün LIMONCU. Mehnret
SARIDEDDOĞLIJ, Ahmet Volkan ALKIŞ. cürol TURHAN, Em_re FAZLILA( Seyfi Seyhan
SLryARi. oğuzhan TURAN, Evrim KARAKOZ. Hayati ATLI. Mustafa Bülcnt BAKIRLI.
Melahat YAYLAC!, Bfe I]ERBHRoĞI_U. Fahreıtin Çi('EK, Aıi CFNÇ, Ati KoTAN. Hüseyin
GÜNDŞ. Tibet ÖZER, Hasan ÇELi_K Tacettin ÖZDEN. Mustafu AYD[N, Arzu BAYRAK'fAR.
Kıtınç KOCAMAN, Fatih SARIGOZ, Murat iNAN. Ahmet SoZER. Mustafa FiLiZ. ALi Rüza
EFE, Azmi TABAK'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 2-3. maddesi:
İmar vc Şchircilik Müdürlüğünün 23.0'7.2020 tarih ve E.2]7l sayılü "Türkmen Mahallesi 2212
ada l parsclin batısında bulunan alanda doğalgaz rcgülatör a]ant avrılmasına yönclik plan
tadilatı talebi" Hk, (inıar Koınisyonu)

Meclis Başkanı Ömer GÜNELı imar Komisyon!ı Başkanı Ali GDNÇ]'e söZ lerdi

İmar Komisyonu Başkanı Ali GENÇ;İmar ve Şehiıcilik Müdürtüğünün 23.07.20]0 tarih
ve E.237l sayıh "Türkmen MahaLlesi 22l2 ada l parsclin batüsünda bulunan alanda doğalgız
regülatör alanı aynlmasüna ytirelik plan taJilatı talebi"ile ilgili İnıar Komislon okudu.

iNıAR KoMisYON RAPOR[]

Al,DINi l, i

l L(]Es l K L Ş,\D,\s I

PIN.trıP 093-ı7290

}lAHAI-LE l,L tt K}l EN

NrEvKii
ı9K l llPAFTA

^

22l2At)A
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AÇIKLAılA:

04.0Ii.2020 tarihli Rclcdi},c i\lcclis toplantısında konıisvonumuza havale cdilcn
(19337290 plan işlcm numarall ilçcmiz, Türkmen Mahallcsi, 2212 ad^ l nollu parsclin
bat|slnda bulunan alanda yapllmak istcnen 24,80 nı2 Rctaülatör yeri amaçll EnerYa Aydln
(;az Dağlİm A.ş.'nin plan dcğişikliği talebi komisyonumuzda giirüşüldü. Mevcut t/l(X)()
ölçckli uygulama imar planında değişiklik yapılmak istcncn rcgülatör alanı için kurum
görüşlerinin tamamlınma§| için mcclisimizden ck süre talcp edilmesinc komislrrnumuıca
ot,birliği il€ karar v€rilmiştir.

Meclis Başkanl Ömer GtjN!-L: itçcmiz Türknren Mahallcsi 22ll ada l parselin haıısında
bulunan aIanda doğalgaz regülatör alanı aynlmasma yönclik plan ladilalı lalebi ilcilgililnıır
Komisyonun ek süre talchini oyladl.

KARAR NUNtAR^sı :ıi97 l]695-]01.05/25():
ilçemiz Türkmen Mahallcsi 2212 ada l Parsclin batısında bulunan alanda doğalgaz

rcgülatör alanı ayrrlmaslna yönelik plan ıiıJilah txIcbj llc ıIgllı imur Komisyonun ek siirc
tılcbi. oybirIiği ile kabul cdildi.

GU NEI-

()zgiiıı Mi:hmo SA ]tl
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KtiŞADAst BEı,EDiYEsi ()LA(;AN NrıaCLis ı(ARARI

Kuşadası Belcdiye Meclisi 2020 yılı döncminin 8.-|-oplanhsıntn l.Birleşiminin l.
oturumu; 5393 sayıll Belediye Kanunun 20. 2l . ve 22. maddesi gereğincc gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlarnak üzere 0l .09.2020 günü saat: l 6:00'da Kervansaray'da; Meclis
lJaşkanı Omcr CUNEL'in Başkanlıgmda Uyclerdcn: Ozgün 1,1MONCU. Mehınet
SARIDI,]DEoĞLU. Ahmet Volkıın ALKIŞ, Gürol TURHAN, Emrc FAZLILA& Scyfi Scyhan
sUVARi. oğuzhan TURAN, Evrim KARAKOZ, Hayati ATLI. Mustafa Bülent BAKIRLI.
Mclahat YAYLACI, Efe BI]RBEROĞI.U. Fahreıtin ÇlÇ[K. All cENÇ, Ali KoTAN. Hüscyin
GIJNEŞ, Tibd ÖzER, Hasan ÇELİK, Taccıdn ÖZDEN. Musıafa. AYDIN. Ara.ı BAYRAKTAR,
Kılınç KoCAMAN, Fatih SARICOZ Murat iNAN. Ahmet SoZER, Mustafa l.ilir/. All R|a
EFE, Azmi TABAK'ln iştirdkleriylc loplandı.

cündcnrin 2.]. maddcsi
mar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.0'7.2020 tarih Vc E.2_-}9l sayıIı "'lürkmcn Mahallesi l22
Ada29NoluPaıselv..|22Ada3l Nolu Parscl ile ilgili 01.12.20l0Taıihvcl5SayılıAlınan
Mcclis Kannnın Yenidcn Dcğerlendirilmcsi" Hk, 1İmar Komısyonu}

Mcclis l}aşkanı Ömer GÜNtlL; imar Komisyonu Başkanı Ali G[N("e vi7 verdi

İmar Komisyonu Başkanı Ali GENÇ; inıar ve Şchircilik Miidü.lüğünün 24.07.2020 tarih
vc E.2]9l sayılı "Türkmen Mahallesi l22 Ada 29 Nolu Parsel vc l22 Ada 3l Nolu Paısel ile
ilgili 01.12.20l0 Tarih ve l5 Sayılı Alınan Meclis Kamnnın Ycniden Dcğerlcndiri lnrcsi" ilc
ilgili İmar Kcımisyon raporunu okudu,

i}rAR KoMisYoN RAP()Rt
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A(]lKLANlA:

04.08.2020 tarihli Bcledit-c ]\lecli§ toplant§ünda komisyonunıula havalc edilen,
\tülki},cti bcıcdi].'emizc ait, ilçcmiz Türknıen mahalltsi l22 

^dA 
29 no'lu parsel ile

nıülkiycti Maliye llızincsine ait Türkmcn nıahallesi ı22 ada 3l no'lu plrscl ilc itgili 2{ll0
l,ılında hrzlrlanan imar uygulama§l do§!,ısı kap§amlnda; belcdiye!,e ait l22 ada 29 no'lu
parselin nreYcut onayh imar planlnda ha§tane alanlnda kalan 7l5.34 m2 lik kısmı ilc malil,e
hazincsinc aiı l22 ada Jl parselin inrır planına göre i,ol olarak görülcn 869.38 nı2 lik
k§mrnrn takas edilmesine },önelik bcledivc meclisincc ahnın 01.12.20l0 tarih ve l5 sarılı
karırln günümüz şartlırlnda yeniden değerlcndirilmcsi, gcreki1,orsa iptal cdilmc§i konulu
imar vc Şehircilik }ıüdürlügünün talebi konris1,onumuzda giirüşüldü, Yapılın incelem€
sonucu takas işlcminc yönclik Bcledi]"e Mcclisince ıhnın 01.12.2l)l0 tarih ve l5 sayılı
kararln iptaline, inrar planl dcğişikliEi çıl§malarlnln başla(llmı§lna konIis},onumurca
o1,birliği ile karar vcrilmiştir.

Mcclis l]aşkanı omer GLt,]EL: İlçemiz Türkmen Mahallesi l22 ada 29 nolu parsel ve
l22 ada ] l nolu paısel ileilgili 01.12.20l0 tarih ve l5 sayılı alünan Meclis Kamnnın yeniden
değerlendirilmesi" ileilgili İmar Komisyon raporunu komisyondan geldiğişekliyle oyladı.

KAR,\R NtJl\lARAsI :897l3695-3() 1.05/25l I

Mülkiyeti bclediyemize ait ilçcmiz Türkmen mahallcsi l]2 ada 29 no'lu parsel ile
ınülkiyeti Maliye Hazinesine ait Türkmen mahallesi l22 ada ] l no'lu parsel ilc ilgili 20 ] 0 !,tltnda
hazırlanan imar ul,gtılamısl dosyasl kapsamında: belcdiycyc ait l22 ada 29 no'lu parsclin mevcut
onaylı imar planında hastanc alanında kalan 7l5-]4 m2 lik kısmı ilc maliye hazincsinc ait l22
ada 3l parselin imar planına görc yol rılarak görülen Il69.3It ıı2 lik kısmının takas edilınesine
yönelik bclediye mcclisince alınan 01,12.20l0 tarih ve l5 sayılı Mec|is Karırının iplalinc ve
iınar planı değişikliği çalışmalarının başIatılması iIc ilgılı İmcr Koünısyon ıaporu komisyondan
gcldiği şckli1,1e. oybiıliği ile kabul oılildi.
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5070 saylll kanuna gore giJvenli eleHronik imza ile imzalanmlşlı,



Kuşdası Belediye Meclisi 2020 yılı döneminin 8.Toplantısının I.Birleşiminin l.
ohırumu;5393 Saylll Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeınindc bulunan
konulan görüşüp ka.a.a bağlamak üzere 01.09.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanı omer GtNEL'in Başkanllğında Uyclerden; ozgün LIMONCU^ Mehmct
SARIDEDEOĞI.U, Ahmct Volkan ALKIŞ, cürol TIJRHAN, Emre FAZLILAR. Scyii Seyhan
sLryARi, oğuzhan TURAN. Evrim KARAKoZ. Hayati ATLI. Mustat'a Bülent BAKIRLI.
Melahat YAYLAC!, Efe BERBDROĞLU. Fahreııin ÇiçEK. Ali CENÇ, Ali KoTAN. tlüseyin
GLjNEş. Tibet ÖZER, Hasan çEl.i«, TaceııinÖZDEN. Musıafa AYDlN. Arzu BAYRAKTAR,
K ınç KOCAMAN, Fatih SARICOZ Murat INAN^ Ahmct SOZER, Mustafa FILIZ. Ali Rıza
EFE. A,rni TABAKın iştimkleri1,1c ıoplandı.

8

Kt]ŞAl)AsI B|j 1,EDiY 0si oLA(;AN Mı,]CLis KARA ltl

(;ündcnıirr 2.5. nraddcsi:
İmar vc Şehircilik Müdürlüğünün 04.08.2020 tarih ve E.2485/1,1323 sıyllı "Hacıiil,zullah
mahal|csi 65J Jd. ]7 parseldc plan ladilaıl talebi" Hk. üin]ar Komlsy{lnu)

imar Komis1,onu Başkanı Ali GENÇ: imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.08.20]0 tarih
vc E.2485/t.1323 sayılı " I lacl l'eyzullah Mahallesi653 ada 37 parseldc plan'fadilatı'talebi" ilc
ilgili İnıar Komisyon Raporunu okudu.
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Mcclis Bışkanı Öıncr Gt]NEL: imar Komisyonu Başkanl Ali(iDNÇt söz vedi.

!



Meclis Başkanı Ömer GÜNEL: ilçemiz Haclfcyzullah Mahallesi 653 ada 37 parselde
plan Tadilatı'I'alebi ile ilgili İmar Kcımisyonun ek sürc talcbinioyladı.

KA R,\R :,lU I\l ARA sl :897l ]695-_1(1 1.05/252:
ilçemiz Hacıleyzııllah Mahallesi 653 ada ]]7 parsclde plan'ladiluıı 'l'alcbi ile ilgill imur

Konıis5,onun ck süre talebi. oybirligi ilc kabul cdildi.

C)mc

Ozgün Mehmel sll l.t]

5070 saylll kanuna göregüvenlieleklronlk imza ile lmzalanmlşt.

2

.\ClKLANIA:

04.08.2020 tarihli Belcdi]c Nteclis toPlanı§ındı komisyonunıuza havalc cdilcn,
İlçemiz, Hacıfeyzullah mahallesi, 653 ad. 37 no'lu parsclde },apılmak islcnen ltülkit,eti
Betediycnüze ait imar vc Şehircilik Miidürlİğünün plan dcğişikıiği talehi konrisyonumuzda
giirüşüldü. Parsel mevcut l/5000 ölçekli Nazlm vc l/1()00 ölçekli uı,gulama imar planlnda
"Eğitim ve Kültür Ilteıkezi" İmarhdır. l/|000 ölçckli İmar planında !]nrsat:|.00 ve
Yençok: 9.5{) m. yapll.şma koşulları bulunmaktıdlr. Plan dcğişikliği iIe parscldc
Emsat=ı.00 yapülaşma karan korunırak Özel Sosyal Altyapl Alanl kullanlm kaları
getirilmişlir. Değcrlendirmenin deta!,lı olarak ı,apılabilme§i için meclisimizdcn ek süre
talep edilme§inc komis.,-onumuzca oybirliği ile karar ı,crilmiştir.

ĞüNEL



l,()Pl.ANT l T,\ Riı|i
0l -09.2020

KtJŞADAsl Bı]Lı]DiYEsi OLAGAN MEcLis KARARt

Kuşrdası Belediyc Meclisi 2020 yılı diineminin lj,Toplantısının l.Birleşiminin l.
ofurumu;539j Sayılı Belcdiyc Kdnunun 20. 2l. vc 22. maddcsi gercğince gündcınindc bulunan
konula n görüşüp karara bağlamak üzerc 0l .09.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanı Omcr GUNEL'in Başkanlığmda Uyelcrden: Ozgün LIMONCU. Mehmet
SARlI)Dl)[ocl.U. Ahmet Volkan ALKIŞ. Gürol TURHAN, Emrc FAZLILAR. Seyfi Scyhan
SIJVARi. oğulhan TL]RAN, Evrim KARAKoZ, tlayati AT1.1, Mustafa Bülent BAKIRLI.
Melahat YAYLACI. Efe BERBEROGLU. Fahrcttin çiÇEK. Ali CENÇ. Ali KoTAN, Hüscyin
GIJNEŞ. Tibet ÖZER, Hasan ÇEl.iK. Tacetıin ÖZDEN, Mustata AYDIN, Arzu BAYRAKTAR,
Kıllnç KOCAMAN. Faıih SARlGÖZ. Muraı iNAN. Ahmel SÖZER. Musıal'a l-iLi/. Ali R14
EFE, AZmi'fAt]AK'ın iştiraklcri_,-le ıopIandı.

cündcnrin 2.6. maddesi
imar ve Şehircilik Müdiillüğünün 04.08.2020 tarih ve E.2489/|4365 sayIlı "Türkmcn Mahallcsi
l]7 ada 6 parsclde Plan Tadilaı T.lebi" Hk, (imar Komisyonu)

Meclis !}aşkanı Önıer GÜNEI-; inıar Komisyonu Başkanl AliCF]NÇ'c söZ vcrdi

imar Komisyonu Bşkanı Ali GENÇ; [nıar ve Şehircilik Müdürlüğünün 0,1.08.]020 tarih
vc E.241t9/l4j65 sayılı "Türkmcn Mahallesi l]7 ada 6 parseldc Plan Tadilat Talcbi" ile ilgili
İmar Komisyon Raporunu okudu.
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AÇtKLA]\!A:

0,t.0l1.2020 tarihli Belcdi!,c Ntcclis aoplant§ındı konri§\onıtnuzır havale cdilcni llçüjmiz,
1'ütkmen l\tahallesi, l27 ad^ 6 pİr§cl için imar ıc Şchircilik Müdürlüğünün plan
dcğişikliği talcbi mcvcut imann hazlrlınacık projcye uygun oldugu lcspit cdildigindcn
imar vc Şchircilik Müdürlüğü'nün 21-!lts.2ll2ll tarih vc l].28()ı sa]-llt yız|slyla gcri
çcktiklcrini beliİtiklcİinden dolayı, meclisimizin giindeminden düşürülmesine, komisyona
kıtılın ül.'clerin o1,birliği ilc karar vcrilmiştir.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; ilçemiz Türkmcn Mahallcsi l27 ada 6 parscldc Plan
Tadilat Talebi" ile ilgili İmar Komisyon Raporunu Komisyondan geldiği şekliylc o!ladı.

KARAR N UMARAsI :897ı3695_30ı.O5r53:
İlçcnıiz Türkmen Mahallesi l27 ada 6 parselde Plan Tadilat Talcbı ilc ilgilı İmar

Komisy<rn Raporu Komisyondan geldiğişkliyle, oybirliği ile kabul edildi.

GtJNEL
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5070 saylıl kanuna qöregüvenllelektronık lmza ıle lmzalanmlştr
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Kuşadası Belediye Meclisi 2020 yılı döncnrinin 8.'lbplantısının l. BiıIcşiminin l-
oturumu; 5393 Saylll Belediye Kanunun 20. 2I. ve 22. maddcsi gercğince gündcıninde bulunan
konuıan görüşüp kırara baglanıak üzere 0 t.09.2020 günü saat: l 6:00'da Kervansaray'da; Mcclis
Başkanı Ömcr GÜNEL'in Başkanlığında Üyclerden; Özgün LiMoNt]U. Mehmct
SARlDul)EoĞLU. Ahmct Volkan ALKIŞ. Gürol TURIIAN, Ernrc FAZLILAR_ Scyfi Scyhan
SI-JVARi. ()ğuzhan TURAN, Evrim KARAKOZ, Hayati ATLI. Mustafir Bülcnt BAK|RLl.
Melahat YAYLACI, Efc l]ERt]t]RoĞLU_ Fahreütin ÇlÇ[K. Ali cENÇ. Ali KofAN, Hüscyin
G[NEŞ. Tibct ÖZER, Hasan ÇELiK. Tacctdn ÖZDEN, Musıafa AYDIN. Arzu BAYRAKTAR.
Kllınç KoCAMAN. Falih s^RlcÖZ, Muİaı lNnN. Ahlneı SÖZER. Musıafa lil iZ. Alı Rlziı
EF'E, Azmi'I'ABAKın iştirakleriyle loplandü.

0l 09 2020

KtJŞADAsl BELcDiYEsi ol.A(;,\N MECt.is KARARI

Gündemin 2.7. m.ddesi:
imaı vc Şehircilik Müdü.lüğünün 30.06.2020 tarih ve E.2020 sayıh "Gü,,elçamll Mahallesi 492
Ada 6 Parselde Plan Dcğişikliği" Hk. (irİıar Komisyonu)

Meclis l}aşkanl Öıner Ci]N}.l-; iınar Komi:,yonu l}aşkanı AliGl.|N("c söz vcrdi

inıar Komisyonu Başkanl Ali GENÇ; imar ve Şehirciliİ Müdürlügünün 30.06.2020 ta.ih
vc E.2020 sayılı "Güzelçamlı Mahallesi 492 Ada 6 Parselde Plan l)eğişikliği" ıle ılgılı İmar
Komisyon Raporunu okudu.
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_5070 say|il kanuna gore 9avenll elektronrk mza lle imzalanmlştır
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.r(]lKl..\\IA:

04.08.2020 tarihli Belcdil,c l\leclis toplantls|nda konıis},onunıuza vcrilcn ck sürc
içcİisinde (1968l652 plan işleın numarall ilçenıizl Güzclçamlı nrahallesi. ,l92 ada 6 nollu
parsctdc r,ıpllmak istenen sonfur inş. Elcktrik t]lektronik'|'urizm 'fckstil Cıda Kimla
Pazırlama san. Tic. Ltd. Şti vekili Yavu Ştnı,ıldz'ın plan değişikliği ııtebi
konri§vonumuzdı görüşüldü. Parscl mevcut t/l000 ölçckli uygulama imar plınlnda
Emsal:1.20 ve tlmax=l5.50 nı. yapllaşma koşullarında'furistik Tesi§ imarldlr. Parselin
üst ölçckli l/500{) ölçekli nazrrn imaf planlnda ise ticarct alanl imarll olduğu tcspiı
cdilmiştir. Pıan dcğişikliEi ilc parsel aynı yapılaşma koşullarında l/500() ö|çclli Nazlm imar
I'lanlnı u}gun olarak ticaret alanlna dönüştürülmck istcnnıckıcdir. l)eğcrlcndirmOnin
detatll olaİak !,apılabilmesi için mccüsimizdcn yenidcn ck süİc 1alep cdilmcsine
konrisvonumuzca oı,birliği ile karar verilmişıir.

Meclis t}aşkanı omer GUNEL: ilçemiz Güzelçamlı Mahallesi 492 Ada 6 Pane|de Plan
l)eğişikliği ilc ilgili İmar Komisyonun ek sürc talebinioyladı.

W
llçcmiz Güzclçamlı Mahallcsi 492 Ada 6 Paıseldc Plan Değişikliği ılc ilgili İnıır

Komisyonuın ek süle talebi, tıybirliğiile kabul edildi.
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Kugdası Belcdiye Mcclisi 2020 yılı döncminin ll.'foplantısının l. Birleşiminin l.
oturumu; 539J Say|lı Belcdiye Kanunun 20. 2l. Vc 22. maddcsi gcreğince gündcminde bulunan
konulan görüşüp karaİa baglamak üzere 01.09,2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanl Önıer GÜNEL'in t}aşkanllğında Üyelerden; Özgün LiMoNCtJ. Mehmct
sARlDtlDEoĞl.U. Ahmct Volkan ALKIŞ. Gürcl TURHAN, Emre FAZLILAR, Seyfi Seyhan
stJVARi, oğuzhan TURAN, Evrim KARAKoZ. Hayali ATLI. Mustafa Bülenı BAKIRLI,
Melahat YAYLACI, Efc BI,]RBEROĞLU. Fakcttin ÇtÇl:K. Ati CENÇ, All KOTAN. Hüscyin
GÜNEŞ, Tibct ÖZER, Hasan ÇEI-iK. Tacctl,nÖzDEN. Mustal'a AYDtN, Arzu BAYRAKTAR,
Klhnç KoCAMAN, Fatih sARICoa Murat iNAN, Ahmet SozER. Musıala l:il il. Aıi Rlzn
EFE, Azmi TABAKın iştirakleriyle toplandü.

01.09.2020

Kt]ŞAl)Ast BELODiYEsi oLAa;AN ME(,Lis KARARl

Gündemin 2,8. m.ddesi:
imar ve Şehircilik Müdü.lüğünün ]0.06.2020 tarih ve E.20l9 sayılı "Davutlar Mahallcsi 398l,
]982 ve 202 No'lu Parsellenle Plan DeğişikliEi" Hk. (lmar Komisytrnu)

Meclis Bışkanı Ömcr GÜNEı-: imar Kontis\,()nu Başkanı Ali Gl-N("c süjz verdi

imar Komisyonu l}aşkanı Ali CF]NÇ; imar ve Şehircilik Müdü.lüğünün j0.06,2020 tarih
ve E.]0l9 sayılı "Da\utlar Mahallcsi ]98l. j982 ve 20] No'Iu l'arsellerde Plan Değişikliği" ile
ilgili İmıır Komisyon Rapoıunu oltudu.
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5070 saylll kanuna gore 9a\€nli elekkonik imza ıle ımzabnmçtıl
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AÇIKLANlA

04.08.2020 taİihli lic|edit,c Ntecıis toplant§ında komisyonumuza vcrilen ck sürc
içcrisindc 092269.13 plan işIcm numarrll ilçcmiz, Davutlar nrahallesi, 202. 398l vc _]9tt2

nollu parsellerde yıp.lmak istenen A!dln ccnçlik ve Spırr il Müdürlüğünün plan
dcğişikliği talebi konrisvonunıuzda görüşüldü. Parscllcr, Mevcut ı/t000 ölçckli uı-gulamı
vc l/5000 irlçekli nazrm inıar planlarrnda N'lilli Eğitim Tc§i§lcri vc Dinlenme Atanı (E)
olarak planlldlr. l/l000 Plan değişikliği ilc mevcut planda otopark alanı, yol vc park
alınları il€ birlikte ada düzenlenrcsi yapılrrak idari tlizmeı Alınl (Kamu Eğitim+
Dinlcnme Tcsisleri) kırar| gctirilmiştir. Yapılan ıda düzenlemcsinde otopırk alanl, Açlk
Spor'fesis Alanlna dönüştürülertk 202 nolu parselin güncrindc eşdeğcr otopark alanı
atrrlmlşhr. Yapllan plan değişikliği tatebi ltlckan§al Plınlaİ Yapım Yöneımcliğinin imar
Planı I)eğişikliği başIıklı 26. [ııddesinc uJ,gun olarak hazlrlındığından Lonris5onumuzca
o!,birliği ile u},gun görülmüştür.

Meclis Başkanı Ömcr GÜNEL; İlçemiz Davutlar MahaIlcsi398l. j982 Ve 202 No'lı-l
Par§cllcrde Plan Değişikliği ile ilgili İmaı Komisyon Raporunu Komisyondan geldiği şekliylc
oyladl.

K,\ R,\R \t] ll.\R.\sI :ıl.)7 ! _1695-30 l.(l5/255
İlçemiz. DaMıtlar mahallesi. 202. j98l ve 3q82 no'lu par§cllerde Aydın Cençlik vc Spor

iı Müdürlüğünün plan değişikliği talcbi; Parscllcr, Mevcut l/t000 ölçckli uygulama ve l/5000
ölçekli nazım imar planlannda Milli Eğitim Tesisleri ı,c Dinlenme Alanı (E) olafak planlıdlr.
l/1000 Plan degişikliği ile mcvcut planda otoparıi alant. yol ve park alanlarü ilc birliktc ada
düz.cnlemesi yapılarak idari Hizmet Alan| (Kamu Eğitim+ Dinlenmc Tcsisleri) karan
gctirildiğindcn_ yapılan ada düzenlemesinde otopa.k alanı. Açık Sçıır 'fesis Alanına
dönüştürülcrek 202 nolu paısclin güneyinde cyleğcr otopark alanı ayrılnr!ş (ülup. yapılan plan
dcğişikliği Mekdnsal Planlar Yapım Yönctncliğinin imar Planı Dcğişikliği başlıkll 26.
Maddesine uygun olarak heı7ırlandığından. İmar K.,misyon Raporu Komisyondan geldiği
Şekliyle o}birliği ile kabul edildi,
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ToPLANTl No
8 01.09.2020

KtlŞADAsl BELEDiYt]si oLAĞAN ME(]Lis K RARı

Kuşdası Bclediye Mcclisi 2020 yılı döncminin 8. -foplantısın|n l.Birleşiminin l.
ofurumu;5393 Sayllı Bclediyc Kanunun 20.21. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp kaİa_ıa bağlamak üzere 01.09.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanı Ömer GÜNEL'in Başkanlığında Üyelerden; Özgün LiMONCU. Mehmet
SARIDEDI|oGLU. Ahmet Volkan ALKlŞ, Gürol TURHAN. Emre FAZLILA& seyfi Scyhan
SWARi, Oğuzhan TURAN, Evrim KARAKOZ, Hayati ATLI. Mustafa Bülent BAKIRLI,
Mclahat YAYLACI. Etğ BERBEROĞI-U. Fahrettin ÇiÇEK. Ali GENÇ, Ali KOTAN, Hüseyin
GINEŞ. Tibet ÖZER, Hasan ÇELiK. Tacetdn ÖZDEN, Muslafa AYDIN, Arzu BAYRAKTAR,
Ktllnç KocAMAN. Faıih SARlcÖZ Murat iNAN. Ahmeı SÖZFR. Musıafa Filll. Ali Rlza
EFE, Azmi '|ABAK'In iştirakleriyle toplandü.

Gündemin 2.9. maddesi:
Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih ve E.94l sayllı "Finans ihtisas Ünıvcrs|lcsi
Kurulması Amacı ile Bedelsiz Arazi Devri Talebi" Hk. (Plan Bütçc Komisyonu-imcr
Komisyonu)

Meclis Başkar.ı Ömer GÜM|L; imar Komisyonu Daşkanı Ali GENÇ'. söz verdi.

Finans
t niversitesi

ih ıi.as

lturulmısı 1ını
Rtdclsi/ Ara7i I)

iı. i \ \,l) l\
l L(,Es l Kt Ş,\l)AsI
l] !]l- I) E

Ka)\ /Nt.\ ü l.\ LL r_

!r EVK ii
P.\t,l,A

\I),\ 127-Iı9ll

P,\Rs Jl} {_-]-5

n
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İmar Komisvonu [3aşkanı AliGENÇ; Emlak ı,c İstimlak Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih
vc E.g4l sayılı "Finans İhıisas Üniversitcsi Ku.ulnlası Amacı ile BedelsD Arızi Dcvri Talebi"
ilc ilgili İmar Komisyonu ve Plan vc Bütçe Komisytrnu Ortak Raporunu okudu.

iMAR KoMisYoNtj VE PLAN B(IT(,E KOMİsYoN|-l ORTAK RAFORtr

-l'ürknrtn-l)al uthr



AÇlKl.Al\tA:

04.08.2020 ıarihli Bclediye Ntcclis tırplantısında komisyonlınmlza verilcn ck sürc
içcrisinde; t'inans ihtisas Üniver§itcsi kurulması amacl ile bcdelsiz arazi dcvri konu§u
komisvonlarlmızda giirüşüldü. ]\lülki]-cti bclediycmizc ait ilçcmiz'fürkmen nrahallcsi .ı27
ada 40 no'ıu _-}2.00() m: vüzölçümündcki parscl, 427 ada 42 no'lu 2ll53l) m! yüzölçümündeki
parscl ve 427:ida 43 no'lu t 0640 mı vüzölçiimündeki paİsellcr itc Davuttar mahallcsi 690
ada 5 no'lu 25700 m' ),üzölçümünd€ki parselterin bu amıca u}gün oldükları
düşünülm€ktedir. Dcğerlendirmenin dctaJ-lı olırak },apılabilme§i için mectisimizdeo
!,enidcn ek süfc talep edilmesinc konri§],onumuzca ot,birliği ilc karar ıerilmiştir.

Meclis Başkanl Ömer GÜNEL; Finans ihtisas Üniversitesi Kurulnasl Amact ile Bedelsiz
A.azi Dcvri Talebi ile ilgili Plan Bütçc Komisyonu ve imar Komisyonunun ek süre talcbini
komisyonlardan geldiği şkliyle oyladı.

sl :lt97 1_1695_]l)l.()5/256:
MUMAYEK Vakli ktralindan Finan§ hlisas univcrsitesi ktınılnıısı anracı ilc bcdelsiı

arazi dcvri talebi i|e ilgili Mülkiyeti belcdiyemizc ait ilçemiz Türkmcn Maiallcsi 427 ada 40
no'lu 3].000 m' yüzölçıımündeki paısel. 427 ada 42 nolu 205]0 ml yüzölçümündeki parscl vc
42'7 ada 43 nolu 10640 m] yüz_ölçümündcki parsellcr ile Davutlar Mahallcsi 690 ada 5 no'lu
25700 m] yüzölçümündeki bıı parsellerin amaca uygun olduklan düşünüldügiinden arazilcrin,
dcğerlendirilnresinin detaylı crlarak,,-apılabilmcsi için Plan Bütçc Komisyonu ile İmır
Komisyonı.ınun ck sürc talebi, komisyonlardan gcldiği şekliyle. oybirliği ile kabul edildi.
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TOPL \\ tI N() ToPLANTl 1,ARiIIi
s (]l,()9.2020

KUŞADASI BİıLEDiYLsı oLAĞAN MECLis KARARl

Kuşdası Bclcdiye Meclisi 2020 yılı döncminiıı 8,loplanlısının l .Birlcşiminin 1_oturırmu;
5393 Sayllı Bclcdiye Kanüınun 20.21. ,Je 22. maddesi gcreğince gündcminde bulunan konulan
giirüşüp karara bağlaünak üZere 01.09.2020 günü saat:l6j0o'da Kuşadası Belediyesi
Kervansaray'da; Meclis l}aşkanı omeı Gt]NEL'in Başkanllğlnda Uyclerden; ozgün LiMoNcU,
Mehmct sARlDEDEOĞl,U. Ahmet Volkan ALKIŞ. Gürol TURHAN, Emrc FAZLlLAR, Seyfi
Scyhan SLIVAIIi. oğuzhan TURAN. Evrim KARAKOZ. Hayati ATLI, Mustafa Bülent
BAKIRLI. Mclahat YAYLACI. EĞ Bt:Rl}ERoel U. Fıürettin ÇlÇl.K. Ali CENÇ, A|i
KoTAN. Hüseyin GIJNEŞ. Tibct ÖzER. Hasan ('El_iK. Taccılin ÖZDIN. Mustafa AYDIN.
Arzu BAYRAKTAR. Kılınç KoCAMAN. Fatih S^RlCÖZ. Murat lNAN. nhmeı sÖzER.
Mustat'a Fil-iZ. Ali Rl7a EFE, AzmiTABAK'ln işlirakleriyle ıoplandı,

(;ündenrin _1.1. mıddcsi:
Ahmet Volkan ALKIŞ, Ozgün L iMoNcU Ve Hayati ATL| imzalı öneıgc "seyyar satlcılann
2020 Yılı işgaliye Bedellerinin 202l Yılına Ertelenmesi" Hk

Meclis Başkanl omerCUNEL; Yazı işleri Müdürü Vildan AKoLa siiz vctdi.

Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL; Ahmet Volkan ALKlŞ. Özgün LlMONC[J ve Hayati
ATLI irzalı önerge "se»/ar satıcıIann 2020 Yıll işgaliye Bede'lerinin ]0] l Yıhna Ertclenmesi"
ile ilgili önergeyi okudu.

. KtlŞAl)Asl llELEDiYEsi Mu(,Lis I]AŞK.ANLlĞINA
llçemizin çeşi(li J-erlcrindc se!,tır olırak fıali!,ct gösteren ı,atandaşlınmua ler

vOrilmiş olup, ancak pandcmi scbcbiyle bcklcneıı geliri elde edenıcdiklcri ncdcnil,1e
işgalilc ücreti adı altmda tahakkuk cdilen ışgaliyc ücretlerinin vadc tarihleriııin 2{l2l !,llı
Nisan aylnd{n itiba.cn 5 cşiı taksit halindc tahsil cdilmcsine. vade tarihlcrindc huna görc
düzcltilmcsi hususunda gcİekli mcclis kararlnrn alınmaslnl Arı ederiz.

Scl,yar Konusu; Mlsl., simit, Kadın El Emeği saaDdlalımtz. Nletvc-Setızc (Karpuz
hıriç) v.b.

Mcclis Başkanı omcr CUNEL; Mısır. Siınit, Kadın El l-inıcği Sıandlarınrız.
Mcyve-Sebzc (Kaçuz hariç) v.b. Scyyar Salıcılann ]0]0 Yılı İşgalilt Bcdcllerinin ]02l Yılı
Nisan. Mayıs. Haziran, Temmuz_ Ağuslos aylannda 5 eşiı taksit halindc ıahsil cdilmcsini. vadc
tarihlcriniıı buna göre rlüzeltilnresini oyladı.

K \R.\I{ \ t,\L\ R.\ s l |ı,|97 l_ı695-_]() 1.115/257 :

!lısır. Simit. Kadın El lııreği Slandlırınııı Meyve-Scbzc (Karpuı hıriç) v.b .İlçenıi7iır
ç.şilli vcrlerinde seyyar rılarak tialiyct giistcren valandaşlarurıır.iı ycr rerilıniş olup. pandcıni
scbcbiyle beklcncn geliri elde cdcmcdikleri ncdcniyle işgalil,e ücrcli adı altında tahakkuk edilen
işgaliyc ücretlerinin vade tarihlcrinin 2()2l yı
a1,Iarıntla 5 c it laksit halindc tahsil cdilnıcsi

Haziran. l'clTınırz. Ağustos
nde buna giire düzelıillnesi.
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KtrsAl)Asl Blat-ı]DiYtasi Ot.,\(;AN ılt](,t-is K,\Ii,\Rl

Kuşadası Belediye Meclisi 2020 yılı döneminin 8.toplanlüsünın l.t}irlcşiminin l. oturumu:
5393 Saylll Belcdiye Kanunun 2o.2l. ye 22. maddesi gereğincc gündeminde bulunan konulan
giirüşüp karara bağlamak üzere 01.09.2020 günü saat: l6:00'da Kuşdası Belcdiycsi
Kcrvansaray'da: MccIıs Başkanı ÖmerCÜNEL'in Başl.anlıgındJ Üyclcıdcn: Özgün l lV{)Nt l .

Mehınct SARlDEDEoail.U. Ahmet VoIkan Al.KIŞ. Cürol TURHAN. Emrc FAZLILAR. scyfi
Scyhan SUVARi. oğuzhan TIIRAN. Evrim KARAKoZ. Hayati ATLI, Mustafa Bülent
BAKIRLl. Melahat YAYLACI, Efe BIRBERoCl_U. Fahrcııln Çi('[K. Ali GENÇ. Ali
KoTAN, Hüscyin GÜNtlŞ. Tibet ÖZER. Ha.an Ç[LlK Taccltin ÖZDEN. Mustafa AYDIN.
Arzu BAYRAKTAR. Kllınç KoCAMAN. Faıih SARlcoa Mural iNAN. Ahmcı SÖ7LR.
Mustafa llİLiZ. Ali Rıza EFE, Azmi TABAK'm iştirakleriyle ıoplandı.

(;iindenrin _1.2. maddcsi:
Tacettin ozDEN'in sözlü önergesi "su Kesintisi" Hk

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; Meclis Üyesi Tacettin ÖzDEN'e söz verdi.

Mcclis ÜyesiTacettin ÖZDEN; Stı Kesintileri ile ilgili sirzlü öneride bulundu.

Meclis Raşkanı ÖmerGÜNEL; Meclis Üycsı Evrim KARAKOZ'a söz verdi.

Meclis Üyesi Evrim KARAKOZ: Su Kesintileri ile ilgiIi bilgi verdi.

Meclis Başkanı Ömcr GÜNEL; Su kcsintileri ilc ilgili açıklamada bulundu. Konu
tıylamaya gcrek olmadtğından oyIanmadan gcçildi.

Meclis Başkant Omer CUNEL: Meclis -l'oplantısına l0 dakikı ara verdi. l0 dakika
aradan sonla Meclis Toplanl ısl nın l . B illeşinıinin ].ofurumuna devam ç.dildi.
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Kuşadası Beledi ye Meclisi 2020 yIlı döneminin 8.toplantüsı nln l .Birlcşiminin 2.ofurumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gcreğince gündeminde bulı.ınan ktınulan
görüşüp karaİa bağlamak üzere 01.09.2020 günü saat: l6:00'da KuJadası Belcdiyesi
Kervansaray'da; Meclis Başkanı Ömer CÜNEL'in Başkanlıgında Üyelerden; Özgilıı LiMONCU.
Mehmct SARIDt]Dl]oĞLU. Ahmct Volkan AI-KIŞ. Gürol TURHAN, Emrc FAZLILAR. Scyfi
Seyhan SIIVARi. oğuzhan TURAN, Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülent
BAKIRLI. Melahat YAYLACI, Efc BERBDROĞLU. Fahrettin ÇiÇEK. Ali GENÇ, Ali
KoTAN, Hüseyin GLNEŞ. Tibct ÖzER, Hasan ÇEl_iK Taccttin ÖZDEN. Mustafa AYDlN,
Arzu BAYMKTAR. Kıllnç KOCAMAN. Fatih sARlCÖZ, Muraı iNAN, Ahmet SÖZER,
Mustafa FiLiz. Ali ttlza EFE, Azmi-I'AI}AKın iştimkleriyle toplandı,

(;ündcmin 1.1. nraddesi:
Emlak isıimlak Müdürlüğünün 05.08.2020 tarih ve E.ll28 sayılı "Kuşadası otizm Dcmcği
Tahsis Talebi" Hk.

Meclis Başkanı ÖmercÜNELi Yaa işlcri Müdürü Vildan AKoUa sdz verdi.

Yazl işleri Müdürü Vildan AKoL; Kuşadası otizm Demeği Tahsis Tale5i ile ilgili
Plan Bütçc Komisyon raporunu okudu-

PL \\ t}a,t(,E K()\tis\,()\ R.\P()Rt

KONt]StJ: -I'aşlnmaz tah§isi talcbi
IN('El,EME; ı|eledit,e Me(li§inrill.Ji ollo9l2020 günü Plan Bütçc Komis\onuna

arada görüşülmek üzere havalc edilcn fnılak \c i\timlak Müdürlüğünün ()5/()tl/2()20 tarih
\e 9,16()2828-756.0 l-E. l l28 sı! lh tckıifi ve cklerii

Çcı,re ı,e Şehircilik llakanlığı l'crel Yönetimler Gcnc| \lüdü.lügünün 2{.07.2()20
(arih \e l571_19 §r!,ılı t,azls| ilc ilçcnriz vc çcvrcsindcki otilnıli birctler \c ailclcr için
nrülki\cti Beledi]"cnıizc ,it 'fürknrcn \tıhallcsi 2282 ıda l parscl nolu t/l0{)() ölçekli
ut,gulamı inrar planındı "Beledite sos!al tesis alanl imalll'' taşınmızın tıhsi§inin
1ıpılahilnıesi için söz konusu tahsisin kaç t,ı|lüğ|na ve bcdclli vc]-a bedclsiz olduğunun
bclirtilmesi. bedclli isc nc kadar bcdellc ıapılacağlnl hclirıen nrcclis kırırrnın ılınmısı
t:ılcp cdilnıekıedir.

K()!li§}'()\ r;()ııLŞi'ı \ıcc|ilc sunulan t_nrlak ıc isıimlak trlüdürlüğünün ıazısı
ı,c ckleri incclcnmiştir. 5393 salıh Bclcdi\c Kanununun t5.\Iaddesinc göre ''il rlnlrlırı
içinde bürükşchir belcdircleri. bclcdil,e re nıücı\ir ılan sınırları içindc il belcdi tclcri ile
niifu§u l().0(X)'i gcçcn bcledilclcr. nıccli§ kararır,lai turilm. §ığllk. tana\i \c ticırc(
lıllİlnrlarınln !c Cğiliüıl kurunılı1.1n|n §u. tcı.nrıl su. kanalila§ı'on, doğal gaz, !ol ı,cıı dlnlatmı gibi r apı çİl!şnıaltırınl fttiz ılnııksuın on .ıllı kıdır gcri iidcnlc|i \(.la
ücrcı§il olara 1apabilir \e\ a tılptlrabil ir, Iıunun karşıİğındı t,apdan tc§islcrc ortak()lahilir; \ı (ğitim, §o§\al hilmct vc turilnli gtlişıirc(ck projclere ( crre rc ŞthirciliIlııkaniığı onırl ilt ücrctsil veva dülük bir bedellc amacı dışındı kullınılnıı
li,ıl d,\ lJ §lllmaz lıh,iis edchilirl' deDilnlckıcdir.,\nCak bahsi gcçcn ıdı pı

{.(n) nıı'lik k§ıııl I]eıcdi rt sos\ı| tcsis al nldlr. B ncdcnle sıdcc( l. .lXl
ve Şchircilik l}ıkınllğlnln llnırl xhnmısl, lNııı m l)(.rncğinc tahsis cdiınıcsi u]gun giirühnüŞ
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Meclis tsaşkaııı Omcr CUNEL; Bc|ediycmize ait Türkmcn Mahallesi 2282 ada l parscl
l/l000 ölçekli uygulama imar planında 1.9l4,00 nr"lik kısmü Bclediyc stısyal tesis alanü
taşmmazrn. Çevrc vc Şchircilik Bakanlığuıdan onay aI|nması ve l0 yıllık sü.c ile bedelsiz
olarak Kuşadası otizm Dcmeğine tahsis edilmcsi ilc ilgili Plan Bütçc Koınisyon rııporunu
komisyondan geldiği şckliyle oyladı.

KARAR Nı]]\lARAsl l3695-301.05/ 25{t :

5393 saylh Beledive Kanununun l5.Maddesine göre "il sınırlan içinde büyükş€hir
belediyeleri, belcdiyc ve mücavir alan sınrlan içindc il bclediyelcri ilc nüfusu l0.000'i geçcn
belediycler, meclis kararlyla: turizm. sagl*. sanayi Ve ticarct yatnmlannın ve eğitim
kunımlarlnln su, tcrmal su. kanalizasyon, doğal gaz. yol vc aydıniatma gibi alt yapl çalışınalarlnl
faiz almaksızın on yıla kadar gcri ödcmcli veya ücrcniz olarak yapabilir veya vaplırabilir. bunun
ka§llığında yapllan tesisle.e ortak olabilir; sağlık, cğitim. sosyal hizmct Ve turizmi geliŞlirccck
projclerc Çcvrc ve Şehircilik Bakanlığının onayı ilc ücresiz vcya düşük bir bedellc amacı
dışmda kullanılmamak kaydtlla l,aşınmaz tahsis cdcbilir" denilmektedir_ Ancak bahsi geçen ada
parsel üzcrindc sadece 1.9l4.00 m:'lik kısmı Belediyc sosyal tcsis alanıdır. Bu nedcnlc sadece
1.9l4,00 m]'lik alanın. Çevre ve Şehircilik t}akanlığından onay alınmasına ve l0 yıllık süre ile
bcdelsiz olarak Kuşdası Otizm Dcmcğine tahsis edilmesi ilc ilgili Plan Bütçc Komisyon raporu
komisyondan geldiği şkli1,1e. o1bhliği ile karar verildi.
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ll ()1.09,2020

KUŞADASI RELEDiYFsi oLAĞAN MEcLiS KARARl

Kuşdası Belediyc Mcclisi2020 y l döneminin 8.toplanltsının l.Birleşiminin 2.oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2I. ve 22. ınaddesi gcreğincc gündcmindc bulunan konulan
görüşüp karara bağlamak üzere 01.09.2020 günü saat: 1_6:00'da Kuşadası Belediyesi
Kcrvansaray'da; Mcclis Başkanı omcrcLNEL'in Başkanlığlnda Üyclerden: ozgün |_iMONcU.
Mehnrct SARll)EDEoĞl-tJ. Ahınct Volkan ALKlŞ. Gürol TURHAN. Emre FAZLILAR. Scyfi
Seyhan SUVARi. Oğuzhan TURAN, Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustıfa Bülent
BAKlRLl. Mclahat YAYLACl. Efe BF.RBl]Rocl_tJ. Fıhrcttin ÇiÇl.K. Ali CENÇ. Ali
KoTAN, Hüscyin GÜNt§.-ribel ÖzER, Hasan ÇI-1 İl( Tac,.ıtin ÖZDEN, Mustaf'a A\'DlN,
Arzu BAYRAKTAR. Kıllnç KocAMAN. Fatih SARlCÖZ Murat lNAN. Ahmcı SÖlFR.
Mustafa Fit-iz. Ali Rıza EFE. Azmi TABAK'ın iştiraklcriyle toplandı.

(]ündenrin l. l (). nraddc§i:
Mali Hizmeder Müdürlüğünün 28.08.2020 ve E.4l4l sayllı "Yatınm ve Cari Borç odemclcrdc
Kullanllmak Ulere lllcr Bankası A.Ş.'den Gayri Nakdi Kredi Kullanımı" Hk.

,, Y azl işleri Müdüİü Vildan AKoL; Yatınm ve Cari Borç Ödeme|erinde Kullanılnıak
Uzcre lllcr Bankası A.Ş.'dcn Cayri Nakdi Krcdi Kullantml ile ilgili Plan Bütçe Koınisyon
mporunu okudu-

PLAN BaüT(]E K()ürisY()\ RAPoRU

KoNf;: illcr llanlı§|ndan ca]-ri Nakdi Krcdi Kulıan|mı.
tNCELEMEi Bel(di\c }ıedisimizin 0l/09/:020 günü Plao Bülçt Konli§r-onuna verilen

arada giirüşülnıek fucrc harİlc cdilcn Mali llimıetlcr Müdürlüğünün 2{t^}8/2020 tarih E.Jl{t
§a!,ılı tcklifii Kenıimirdc bulunan !ol, park lc cflri horçlann iü€nnrc§indc küllanılmak ülerc
Iller I]ınlüıs|ndan 1].lt50.000.0G'tL_ (()nİçnıillon§ekil!üzellibin'Iürkt-i..r§ı) ga]ri nakdi krdi
kullanllnlıL§lna ihti!aç olduğu l)(lirlillnişıir.

Ko tısY()N (;()RtŞtji Ihıitaç durul5,, .ı-ol. park vc cari bor(lıınn iidenı§iııdc
kullınılnıak üzerc lller llanlıısından ı.ı.850. m,OGl'L (Onüçmil\onstliz\üzcllibint'ürkl,inıs|)
gı! ri nakdi kİcdi kullanllma§| ıl)gun giirülmü}ıür. ir bu lonıisron ralıını inıza rltlnı allnİrİk
nlOclilinıiZi takdirinc sunuInlUŞtur.

\,lcc Başkanı Ömcr GÜNELi ihıi},aç durrılan
kullınılı» ücrc lllcr l]anka\lndiln lt 850.(n0_()l)'rt (()niiçm;l\ (]nsek il\ ıi.züllibin fi].k Lira5ı)
nak<lı

CüN i \enlmcsi alc ıl!ıli l)lan Biilçe Konılsyon riıporu

llanllmasl. krc(ııvc konu iŞle ilgilı hcr taıl

yol. park vc cari h)rçliıfln ödcrımesi

ii işlcı l vapnııvll Bcldlı\,e

sayllı kanuna gore g tive nll elektronlk lmza lle imzabnmlsllr50
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l'OPLAYII ı'() ,I,ol,L^N,ll t,ARI HI

Meclis l}aşkanı Ömer GilNF.L; Yazü işleri Müdürü Vildan AroL'a söz rcfdi.



Kı\RAR N tjNlAR4SI :tl97l 3695_30 l.(15/259 :

Yol, park ve cari borçIar için kullanılmak üzcrc İller Bankası A.Ş. den |_].850.000,00-TL
(oNÜÇMil-YoNsIlKiZYÜZt-]LLiBiNT(JRK LiRAsll gayri nakdi kredi kullanIlnusına.
krediden kaynaklanacak anapara, faiz. denetim giderleri, komisyon. velgi, resim, harç. ücrct v5.

ödemclcrin İller Bankası A.Ş. ce teminat olamk alınacak Belediyemiz gclirlcnndcn ve İller
Bankası A.Ş, ve Maliye Bakanllğınca dağıtllan yasal payla.ımızln mevzuattan kaynaklanan
hcrhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızln tarrıamından (7o4()' ın dtşnda ve 7ol00' ünc kadar)
kaçılanmasına. kedi leminatna konu geliılerden krediye ilişkin ödernelerin kaşılanarnaması
halinde, bu krediylc elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve
malzemenin, iller Bankası A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı şanlarda ve talep ıarihinde iller
Bankası A,Ş. adına ipotek veya rehin edılmesuıc. İIler ttankası A.Ş. cc Bclediycmizc
kullandırılacak krediye ilişkin olarak her tiirlü §özleşmeyi Vc evrakı imzalamaya ve krcdi ile ilgili
dcvam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki hcr tiirlü gayri menkulü lller
Bankasl A.Ş. ye ipotck vcrmeye. BeIediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını illcr Bankası
A.Ş. ye terhin ve temlik etmcye. Bclediyemızc ait her ıürlü üican işl(,ıme} i iller Barıtiası A.Ş. ye
rchin vermeye, iller l]ankası A.Ş. nin mcvclıt mevzuatı vc bı.ında meydana gelebilccck hcr türlü
değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Bclediye Kanunu'nun 68. maddesinde ycr alan koşullarm
ycrine getirilmesi kaydıyla krediye konu işlc ilgili hcr tiirlü işlemi yapmaya Belcdiye Başkanı
Omcr CUNEL'e yetki vcrilmesi, oybirliği ilc kabul edildi.
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