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KtjŞADAsl BELEDiYEsi oLAĞAN MECLis KARARI

Kuşdası Belediye Meclisi 2020 yılı döneminin 7. toplantsının l, Birleşiminin l.
ofurumu;5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi geİeğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp kara.ıa Mğlamak üzere O4.08.2020 gunü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanı Omer GUNEL'in Başkanlığında Uyelerden; Ozgün LIMONCU. Mchmet
SARIDF]DLoĞLU, Ahmet Vo|kan AI.KIŞ, Gürol TLIRHAN, Emre FAZL|LAR" Seyfi Scyhan
SUvARi, oğuzhan TURAN, Evrim KARAKOZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülent BAKIRLI,
Melahat YAYLACI, Efe BERBEROĞLU. Fahrettin ÇIÇEK. Ali cENÇ, Ali KoTAN. Hüseyin
GLNEŞ, Tibet ÖzER, Hasan ÇELiK Funda ŞENoL, Tac€ııin ÖZDEN, Azu BAYRAKTAR,
Kltlnç KoCAMAN. Faıih SARICÖe Muraı [NAN_ Ahmeı SÖZER. Musıafa FiLil. Azmi
TABAK Didem EREN'in iştimkleriyle toplandı.

. Meclis Başknı Omer GIJNEL; Ali Rıza EFE ve Mustafa AYI)lN'ın sözlü Ali
AKGUL'ün diIekçeli mazeretleri ile iIgili bilgi veıdi.

Meclis Başkanl Ömer GÜNDL; Yazı işleri Müdürü Vildan AKoL'a söz verdi.

Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOt.;Gündem maddelerini okudu.

GUNDEM:
l-Müdürlüklcrdcn Gel€n Konulanrr Görqülmesi tlk.
1.1-imar vc Şehircilik Müdürlüğünün l4-05.2020 ta.ih ve E.l500 sayılı "Türkmen Mahaııcsi ] l7
Ada 48 Paniel Plan l)eğişikliği Talcbi" Hk
1.2-1nrar vc Şehircilik Müdüİlügünün l4.05.2020 tarih ve E.l5o4 sayılı "'türkmen Mahalle;i
l998 Ada l2 Paı§elde Plan Değişikliği Talebi " Hk.
l.]-imar ve Şehİcilik Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve E.2047 sayılı "Türkmen Mahallesi
l000 Ada 47 Parsclin l)oğusunda Plan Değişikliği" Hk.
1.4-imar vc Şehircilik Müdürlüğünün l6.07.2020 tarü ve E.2249 sayllı "l/l000 olçckli
Uygulama İmar Planı Bulunmayan Alanlardan Aluracak Ücret Tanfcsi Talcbı" Hk
1.s-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.01.2020 tarih ve E,l364 sayılı "Altın Güvercin
Beste Yanşması l, 2 ve 3'nün Nakdi Odülleri" Hk.
1.6-Mali t{izmctlcr Müdürlüğünün 1| -o'7.1o2o tarih ve E.349l sayılt "Dcstck llizmctler
Müdürlüğü GcIir-Gidcr Kalcmlcrinc Ek Odenek Verilmesi" Hk.
1.7-Mali Hizmctlcr Müdürlüğünün 21.07.2020 tarü ve E.]494 sayıh "t}ı.lcdiyc '|'aşlnnaz

Kiracılan" Hk.

2212 ada l
rcilik Miidiirlüğünün 23.o7.2020 tarih ve E.237l sayIlı "'|'ürklncn Mahallcsi
in batüs|nda bulunan alında doğalgaz regülatör alanı avrılnrasına yiinclik plan

ladilııı taleb llk

1
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Şchircilik Müdiirlüğünün 24.07.2020 tarih ve E.239l sa),ılı "Türknrcn Mılrıllcsi l22
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lcr Mtidiirlüğünün 28.07.2020 tarih ve E.l6 vılı "Almanya'nın
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2-Komisyonlara Hıvole Edilen Konulann Görüşülrnesi Hk.
2.1-İmar vc Şehircilik Müdürlügünün 30.06.2020 tarih ve E.2020 sayılı "Güz_clçamlı Mahallesi
492 Ada 6 Parscl Plan Degişikligi" Hk, (lmar Kornisyonu)
2.2-İmar vc Şehircilik Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve E.20l9 sayılı "Davutlaı Mahallesi
]98l. ]982 lc:02 No'|u Parsellerde Plan DeğişiL|iği" Hk. (imar Komlsyonu)
2.3-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30.04.2020 tarih ve E.20J sayılı "Pa* İsmi" Hk. (Soğucak
Mah. Pirireis Sokak 325 Ada l Parselin batısında bulunan alana Ara Park ismi verilmesi talebi}
(imar Komisyonu)
2.4-imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve E.l974 sayllı "Hayrat Çeşmesi" Hk.
(tmar Komisyonu)
2.s_Park ve Bahçelcr MüdürIüğünün 26.06.2O2O tarih ve E.286 sayılı "KEGEV_Muzatfer lZCÜ
Paİkl" Hk. (imal Komi§yonu)
2.6-Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih ve E.94l sayılı "Finans ihtisas
Univcısitesi Kurulması Amacı ile Bedelsiz Aıazi Devri Talebi" Hk. (Plan Bütçe
Komisyonu-İmar Komisyonu)
2.7-Dtş ilişkilcr Müdürlüğünün l2.05.2020 rarih ve E.4 salıll "Dış ilişkiler Müdürlüğü
Yönelrneliği" Hk. (Hukuk Komisyonu)
2.8-Mehmet SARIDtjDtjoĞLU ve Ahmet Volkan ALKIŞ tarafindan verilen Türkmen Mahallesi
l55 ada 19 ve l7 parseldeki parka Alev ATAK ismi veriIİnesi ile ilgili taleplerini parkın uygun
bir yerine "Bu Park Kuşadasü sevdalısı hayırsever Alev ATAK tarafindan yenilenmiştir yazı lması

şaıtyla geri çekilmesi" Hk. (İmar Komisyonu)
3-Mecis Üyekıi Tarafındın Vcrilccek Önerge|erin G6ri§ülınesi Hk.

Yazı işlcri Müdürü Vildan AKoL; Ek gündem maddelerini okudu.

I.12- imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.08.2020 tarih vc E.24ıl5/t4_12_1 sat,lh
"Hacıfel-zullah Mahallcsi 65f ada _l7 parselde Phn Tadilat Talcbi" Hk
1.13- lmar ve Şehircilik Müdürliigünün 04-0t.2020 tarih ve E.2.189/l4365 sıvılı "Türkmen
ülahalle§i l27 ıda 6 pır§elde Plan Tadilat Talcbi" Hk.

Meclis Raşkanı Ömer GIJNEL; Ek gün lerini ıek tek ovladı ov gü ııhrıl
cdildi.

5070 saylll kanıJna gdre guvenll eleklronük imza ile imzabnmlştr



GUN DEI\t
l-Müdürlüklcrdcn Gclcn Konuların Cöriişütmesi tlk.
1.1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün l4.05.2020 tarih ve E.l500 sayllı "Türkmen Mahallesi 3l7
Ada 48 Parsel Plan Değişikliği Talcbi" flk
1.2-imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14_05.2020 tarih ve E.1504 sayılı "Türkmen Mahallcsi
1998 Ada l2 Parselde Plan DeğişikliğiTalebi" Hk.
1.3-Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2020 tar]h ve E.2041 sayıll "Türkmen Mahallcsi
1000 Ada 47 Parselin Doğtısunda Plan Değişikliği" Hk.
1.4-imar ve Şehtcilik Müdürlüğünün l6.07.2020 tarih ve E.2249 say!ll "1/l000 Ö]çckli
Uygulama imar Planı Bulunmayan Alanlardın Alnacak Ücret Tarifesi Talebi" Hk
1.s-Kültür V€ Sosyal işler Müdürlüğünün 20.0'1.2o2o taıih ve E.l364 sayılü "Albn Güvercin
Beste Yanşması 1, 2 ve 3'nün Nakdi odüllcri" Hk.
1.6-Mali HDmetler Müdürlüğünün 2|.o'7.2020 tarih ve E.349l sayılı "Destek Hizmetler
Müdürlügü CcIir-Cidcr Kalcmlerine EL Ödenek Verilmesi" Hk.
1.7-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2|.0'7.2o2o tarih vc E.3494 sayıll "Bclcdiye TaŞınmaz
Kirac arf' Hk.
1.8-imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.07.2020 tarih ve E.237l sayılı "Türkmcn Mahallesi
2212 ad,a l parselin batlsında bulunan alanda doğalgaz regülatör ala aynlmaslna yönelik plan
tadila[ talebi" Hk.
1.9-imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.07.2020 tarih ve E,239l sayılı "Türkmcn Mahallesi l22
Ada 29 Nolu Par.el ile ilgili 01.12.2010 Tarih ve l5 Sayılı Alınan Meclis Kaıannuı Yeniden
Değerlendirilmesi" Hk.
1.10-Düş ilişkiler Müdürlüğünin 28.07.2020 tarih ve E.16 sayılı "Almanya'nın Mar' Şehri ile
Kardcş Şehir Olunmasi' Hk.
1.1 1-Dış ilişkiler Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve E. t 7 saylh " Ame.ika'nın Montc.cy Şchri
ilc Kardeş Şehiİ olunİnasi' Hk.
1.12- Imar vc Şehircilik Müdürlüğünün 04.08.2020 tarü vc E.2485/l,ı323 sayılı'-lIacıfeyzullah
Mahallcsi 65] ada ]7 parselde Plan Tadilat Talebi" Hk
1.13- imar ve Şehircilik Modürlüğünün 04.08.2020 tarih ve E.2489/l4365 sayılı "Türkınen
Mahallesi l27 ada 6 parselde Plan TadilatTalebi" Hk.
2-Komi§yonlara Havale Edilen Konuların Göri§ülmesi Hk.
2.l-[mar ve Şehircilik Müdürlüğünün ]0.06.2020 tarih ve E.2020 sayılı "GüZelçan 1 Mahallesi
4Q2 Adc t, Panel Plın Dcğişikliği" Hk. {imdr Kolnısyonu)
2.2-imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve E.20l9 sayılı "Davutlar Mahallesi
]98l . .]q82 vc 202 No'lu Parscll(rdc Pl9n Degişik ligi" Hk. (in-ıar Konxsyonu ı
2.3-Park vc Bahçclcr Müdürlüğünün ]0.04.2020 tarih ve E,2u] sayılt "Park ismi" Hk. (Soğucak
Mah. Pirkeis Sokak 325 Ada l ParseLin baıısındı bulunan alana Ata Park İsmi verilmesi talebi)
(İmar K syonu)

Şehilcilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve E.l974 sayılü "Hayrat Çeşmesi" Hk
(imar yonu)

ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve E.286 sayılı "KİGEV-Muzaff'er ilGal2.5 P
Parkı " k. (lmar Komisyonu)
2.6_E lak ve istimlak Müdürlüğünün 24.06.2020 taıih ve E.94l sayılı "Finans
LJni itesi Kurulması Anracı ile Bcdelsiz Arazi Devri Talebi" Hk, an
K ısyo
2.1 ış lcr Müdürlüğiinüt l2.05,2020 rih ve

ğ Ik- (tIukuk Komisyonu)

ar Komisyonu)
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2.S-Mehmct SARIDDDEoĞt,U ve Ahmet Volkan ALKtŞ tarafından vcrilen Türkmen Mahalicsi
l55 ada l9 ve 17 parseldcki paİka Alev ATAK ismi verilmesi ile ilgili talcplcrini parkın uygun
bir yerine "Bu Pa* Kuşadası sevdalsı hayırsever Alev ATAK tarafından ycnilenmiştir yazllması
şaİtıyla geİi çekiImesi" Hk. (imar Komisyonu)
3-Mecli§ Uyeleri Tırafindan Verilecck on€rgclerin (;öriişülmcsi Hk.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL: Ek giindem maddeleri ile birlikte gündemi oyladı
Oybirliği ile kabuI edildi.

NEL
I]aş karüı

() LiMoNCIj Mchmel SAR l.L
ıs Mccl
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04.08.]0]0

KtiŞADAsl BE t-Et, iYEsi oLA(;.ıN NıECL is KARAR]

Kuş dast Bclcdiye Meclisi ]02() yılı döncmnlin 7, toplanlısının l. Birleşinıinin l,
ofurumu;5]9,] Sayl|ı Belediye Kanunun 20. 2l. vc 22. mıddcsi gereğince gündenrindc bulunan
konulan görüşüp kara.ra bağlanıak üzcrc 04.08.2020 günü saat: ı6:0o'da Kervansaray'da; Mcclis
Başkanl oıncr CtJNEL'in BaŞkanlığında Üyclcrdcn: Özgün LİMoNCU. Mchtnct
Sn RIDF]I)l]oCl.t j, Ahmct Volkan ALKIŞ. cürol TURHAN. Elnrc FAZLILAR. Scyfi Scyhaı
SIJVARi. oğ!ıZhan TURAN, Evriın KARAKOZ. Hayati ATLI. Mustafa Bülent BAK|Ii,1,|.
Mclahat YAYLACI. Efe BERBERoĞLtl. Fahrctıin ('lÇ'FiK. Alı GENÇ, Ali KCI|AN, l{üscyin
G[,NIIŞ. Tibeı ÖZER, Hasan ÇELiK. Funda ŞI|Nol . tJc(,ll,n ÖZDEN, Arzu BAYRAKTAR,
Klllnç K(x'AMAN, Fatih SARlcÖ/. \4urat iNnN. Ahmcı 5ÖlLR. Musıafa Iil l/. Azını
TABAK, Didcnı ERİN'in iştirakleri1 le ıoplandı.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; o2.o7.2o2o l^ih ve 6 nolu Mcclis Toplantı Tuıanağl ilc
ilgili bilgi verdi. Konu oylamaya gerek olmadığından oy|anmadan geçildi-

O
\4cc l

i\ı .iM( )N

1

lis

l ()ı,l. \\ Tl 1A ltiHi

Nlclrmel s l)t.I)t.Oa 1.1 ]

Katibi
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mahallcsi ] l7 ada 48 no']u par§cldc plan değişikliği yapıIması ilc ilgili talcbin
şülnıek üzerc İınar Komisyonuna havalesi .oybirliği ile kabul cdiIdi.

Kuşadasl Belediyc MecIisi 2020 yılı döneminin 7. toplantrsının l. Birlcşiminin l.
ofurumu;5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 2l _ ve 22_ maddcsi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karaİa bağlama_k ;izere ..M.o8.2o20 günü saat:..l6:00'da K_uşadası Belediyoli
Kervansaray'da; Meclis Başkanı Omer GUNEL'in Başkanlığmda Uyelerdenl Ozgün LIMONCU.
Mehmct SARİDEDEoĞLU. Ahmct Volkan ALKIŞ, Giııol TURHAN, Emre FAZLILA& Seyfi
Seyhan S[JVARi, oğurıan TURAN, Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafa BüIent
BAKIRLI, Melahat YAYLACI, Efe BERBERoĞLU, Fahrettin ÇiÇEK. A|i GENÇ, Ali
KoTAN. Hüseyin GÜNt§. Tibeı ÖzER. Hasan ÇFLiK Funda ŞENoL. Tacettin ÖZDEN. Arzu
BAYRAKTAR. Kılınç KoCAMAN. F3ılh sARlcÖZ Murat İNAN. Ahmeı SÖZER. Musıafc
FİLiZ. Azmi TABAr., Didem EREN'in iştimkleriyle toplandı.

Giindcnıin !. l nıİdd.§i:
Imar ve ŞehirciIik Müdüflüğünün 14.05.2020 tarih ve E.1500 sayıh "Türkmen Mahallesi 3l7
Ada 48 Parseldc PIan Değişikliği Talebi" Hk.

Meclis Başkanı Ömer GÜNl'l,; Yazı işleri Müdiirü Vildan AKoL'a söz verdi.

Yazı İşlcri Müdürü Vildan AKOL; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün l4.05,2020 tarih
ve E.l500 sayılı "Türkmen Mahallesi ]l7 Ada 48 Paneldc Plan l)cğişikliği Talcbi" ilc ilgili
yazıslnl okudu.

BELEDİYE MECLISINE
iıgi : ayıa vÜxseı-'in 30.0J.2020 Tarih,404394 Salrlı Başvuru Dilckçesi

.. llgi §ıyll| dilekçc ile par§cl sahiplcri ıdına lekaletcn belediyemizc başvuran A!,Ia
YUKsEL, ilçcmiz Türkmcn mahallcsi 3l7 ıda 48 no'lu parselde plın değ§ikliği _l.'ıpllmasl
talebindc bulunmuştur. 09498488 sayılı teklif plan dosl,asının bclcdiyc mcclisimizdc
görüşüımcsi hu§usunu olurlarrnrza arz edcrim.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL: ilçemiz Tü*men ınahallesi 3l7 ada 48 no'lu
parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin aradan sonra görüşü|mek üzcre İmar
Komisyonuna havalesini oyladı-

K,\ R,\Ii \t j N|,\R,\sl :897 l.]695-.1l) l.()5/2{|.|:

ilçemiz Türk
arıdııı sırnr nl

Omer üNEL

() n l-i

Mecl

t]

5070 saylll kanuna göre 9 üve nli elektronık imza ile imzabnm§tr
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KUŞAl)Asl t]I.Lt]DiYEsi ()LAa;AN ME(]t.is KARARl

Kuşadası Belediye Meclisi 2020 yılı dönerninin 7. ıoplantüsınln l. I}irleşiminin l.
ofurumu; 539] saytlı Belediyc Kanunun 20. 2l. ve 22, maddesi gcreğincc gündcmindc bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzcre-04.08.2020 günü saat:..l6:00'da K_uşadası Bclediyesi
Kervansaray'da; Meclis Başkanı Omer GLNEL'in Başkanlığında Uyelerden; Ozgün LIMONCU.
Mehmet SARIDEDEOĞLU, Ahmet Volkan ALKIŞ. Güİol TURHAN, Emre FAZLILAR. Seyfi
Seyhan S[IVARi. oğuzhan TURAN. Ewim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mırstafa BüIent
BAKIRLI. Melahat YAYL.ACI, Efe BERBERoGLU. Fahrettin ÇiÇEK. Ali GENÇ, Ali
KoTAN. H üsel in GÜN EŞ. Tib(t ÖZER. Hasan ÇELIK Funda ŞF.NoL. Tacetıin ÖZDEN. A rzu
BAYRAKTAR. Kıllnç KoCAMAN. Falih sARlcÖz Murat İNAN. Ahmel SÖZFR. Musıala
F[LiZ. Azmi TABAK Didem EREN'in iştirakleriyle toplandı.

(;ündenrin 1.2 nraddcsii
imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.05.2020 tarih ve E.l504 sayıh "Türkmen Mahallesi 1998
Ada l2 Palselde Plan DeğişikliğiTalebi" Hk.

Meclis Başkanı Ömer CÜNEL; Yazı İşleri Müdürü Vildan AKoL'a sdz verdi.

Yazı işleri Müdürü t-/_ildan AKoL; lmaİ ve Şehircilik Müdürlüğünün l4.05.]020 ıarih vc
E.t504 sayılı "Tiirkmen Mahallesi l998 Ada l2 Parselde Plan Değişikliği Talebi" ile ilgili
yaızlstnl okudu.

l}l]LEDiYE MEc LısıN l.]

ilgi : ıDM Eıektrik ı)ağ|(lm A.Ş nin _ı0.0 t.202{l Tarih vc 8356 Sar,ılı Yazısı
. AD}t Elektrik A.Ş tarıfından ilgi sayıh !,azl ilc beledi.,-cmize başr,urularak ilçcnİz

Türkmcn mahall€si 1998 ıda 12 no'lu parseldc trafo ycİi ıyrılmı§ma yönclik talepte
bulunu lm uştu r.09l5776l teklif sayıİ plan değişikliği dosl,asrnln belcdiyc mcclisindc
görüşülmcsi hususunu olurlarlnlza arz cderim.

Mcclis Başkanı omer GÜNEL; İlçemiz Türkmcn Mahallesi 1998 ada l2 no'lu paısclde
trafo ye.i aynlmasına yönclik 09l5776l teklif sayıh plan değişikliği dosyaslnın İmar
komisyonuna havalesini oyladı.

t1,1.RAR ü\-t]lUARASl :897l3695-30l.()5/205:
ilçenıiz Türkmen mahallesi 1998 ada 12 no'lu parseldc trafo ycri aynlnlaslna yönelik

0915?76l teklif sayılı plan değişikliği dosyasının İmar kı,misyonuna havalcsi. ı-ıybirliği ilc kabul
cdildi

Oıner Lj

ş

giill NCU
ibi Mccl

,IoPl,ANTl No

Meclis
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TOPLANTİ NO TOPLANTİ TARiHi
7 04.08.2020

KUŞADAsl BELEDiYEsi oLAĞAN MEcLis KARARl

Kuşadası Belediyc Meclisi 2020 yılı diinerninin 7. toplanllsının l. l}irleşiminin l.
oturumu; 5J9] Sayılı Belcdiye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğincc gündeminde bulunan
konulan görüşüp kaİaİa bağIamak üzere 04.08.202_0 günü saat: l6:00'da Kcrvansaray'da; Meclis
Başkanı omcr GtJNEL'in BaşkanlĞnda Uyelerdeni ozgün LIMONCU. Mehmet
sARlDEDEOĞLU. Ahmet Volkan ALKlŞ, Gürol TURHAN, Emre FAZLILA& Seyfi Seyhan
sUVARi, oguzhan TURAN, Evrim KARAKOZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülcnt BAKIRLI,
MeIahat YAYLACI. Efe BI]RBEROĞLU, Fahreltin ÇiÇEK. Ali CENÇ. Ali KOTAN, Hüscyin
GÜNEŞ. Tibeı ÖZER, Hasan ÇEt.iK Funda ŞFNoL. Tacctlin Ö_zDEN, Arıı BAYRAKTAR,
Kılınç KoCAMAN, Fatih SARIGOa Murat INAN. Ahmet SoZER, Mustala FILIZ, Azmi
TABA( Didem EREN'in iştirakleriyle ıoplandt.

Giindemin 1.3 maddesi:
İmar ve Şehircilik Müdü.lüğünün 0|,O7.2020 tarih ve E.2O47 sayılı "Türkmen Mahallesi 1000
Ada 47 Parselin Doğusunda Ptan Değişikliği" Hk.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; Yaz işüeri Müdürü Vildan AKol-'a söz verdi

Yazl işleri Müdürü Vildan AKoL; imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2020 tat.ih ve
E.204" sayılı "Türkmen Mahallesi 1000 Ada 47 Paıselin Doğusunda Plan Dcğişikliği" ilgili

I}IaLEDiYt1 }l!]cLisiNl.]

İmar İşleri Müdürliğimüz tarafindan. ilçemiz Tü.kmcn mıhallesi l000 ada {7
parsolin doğu§undı bulunan yol alanında l/|000 ölçekli plan değişikliği do§!,asl
hazırlatılm4tır.0967t060 teklif no'lu uyguIıma imar plan dcğişikliği dosyasının belcdiyc
meclisindc görüşülme§i hususunu olullarmlza arz ederim.

Mcclis l}aş kanı Ömcr GÜNl jl-: ilçemi z Türkmen mahallesi l 0()0 ada 47 parsclin
doğusunda bulunan yol alanında l/l0()0 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 0967l06() teklif no'lu

uyguIama iınar plan dcğişikligi dosyısının İmar Komistonuna havalcsini oyladı.

KAR,\R ıt;}L\RA
lçemiz Türkmcn mahallesi l000 ada 47 parse lin doğusunda bulunan },ol alanl nda l / l 000

ln]ır omisyonuna lravalesi. oybirliği ilc kabul cdildi

Omcr t ü\EL
\4ec l

( tl
ibi

7gü

5070 sayıll kanuna göre güvenli eleklron|k imza ile imzabnmlştr
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ölçckli plan değişikliği ile ilgili 0967l060 teklif no'lu uygulama imar plan değişikliği dosyasının



1

mcsi ilc ilgili konunun aradan nİa görüşülrnek üzere 'faril'c K

0,1.08.2020

KIIŞAl)Asl lll,],Lı]l) iY t.si oLA(;AN NrE(,l.is KAlı{Rl

Kı_ışadası Belediye Mcclisi 2020 yılı döneminin 7. toplantısınm l. Biılcşiminin l.
ofurumu; 5393 Saylll Belcdiyc Kanunun 20. 2l. vc 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzcre..04.08.2020 günü saat: l6:00'da K_uşdası Bclediyesi
Kcrvansaray'da; Meclis Başkanı omercUııEL'in Başkanllğında Üyelcrden; ozgün l.iMoNCU.
Mehmet sARIDl]DEoĞLU, Ahmet Volkan ALKlŞ. Günıl TURHAN, Emre FAZLlLAR" Scyfi
Seyhan St,VARi. oğuzhan TLIRAN. Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülcnt
BAKIRLI. Melahat YAYLACI, Efc BERBERoĞI tJ. Fa}ıreıtin ÇiçEK. Ali GENÇ. Ali
KoTAN. tlüseyın GÜNFŞ. f,beı ÖlLR. HJsan ÇEl.iK F!,nda ŞENol . Tacellln ÖZDEN. 4r,,ıı
BAYRAK tAR. K|llnÇ KOCAMAN. Faıih sARlGÖZ. Mural iNAN. Ahmel SÖZLR. Musıal'a
F il-iZ. Azmi TABAK Didem EREN'in işıirnkleriylc ıoplandl.

Gündemin 1.4 madde§i:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün l6.07.2020 tarih ve E.2249 sayıh "l/l000 Öhekli Uygulamı
imar Planı Bulunmayan A|anlarda Alınacal Ücreı Tarifcsi Talcbi" Hk,

Meclis Başkarıı Ömer CÜNEI,: Yazü İşleri l{üdürü Vi|dan AKOl,'a söz verdi.

Yazı işleri Müdürü Vildan AKoLlimar vc Şehircilik Müdürlüğünün I6.07.2020 tarilı ve
E.2249 sayülı "l/l000 olçekli Uygulama lmar Planı Bulunmayan Alanlarda Allnacak Ucret
Tarifcsi Talebi" ile ilgiliyazısını okudu.

is l}aşkınl ()nıer (iÜN1-1.: Ilcrcı taril'csinile l/l00() ()lçckli t]vgulanıa iırır Planı
ın alan rda alınacak iicreılcr adı alıında bir ücret taril'csi eklOnmcsi rc alünııcakbulun

ücrctl
hıı

rlll Il

5070 saylll kanUna gore güvenllelektronık lmza ıle lmzalanmlşİf

ToPLAN,Il No l,()PLAN,tI 1,,\ RiHi

Br:LE DiY E MECLisiNE

l4.I0.20l9 tarih ve 1l sayılı Beledile Meclis Kararl ile beİ.lcnen imır ve Şehircilik
Müdürlüğü ücrcl larifesinde l/l000 Ölçek|i Uygulama İmar Plını bulunmayan alanlarda
alınıcak ücret tarifcsi belirlcnmcmiş olup Müdürlüğümüz iş vc işlcmlerindc belir§izliklcrc
nedcn olmakıad|r. söz konu§u ücİet larifcsine " t/l000 Öl§ckli l ygulama imar l'lanı
Bulunmayan Alınlarü Ainacak İjcretler " ad| ıItıııda bir ücrct tarife§i €klenmcsi vc
aLnacak ücretlerin (0-1000 m2 1,25 TL) - ( t00l-S0O0m2 0,50 TL) - (500| m2- üzeri 0,25 'IL

) olarak bclirlenmesi hususunda;

Ccr€ğini arz cde rim.



KARA+ NUl\lARAst :897l369Ş-_30ı.05/207:
Ucret tarit'c§inde l/l000 olçekli Uygulaına imar ltlınl bulunmayan alanlarda alınacak

ücretlcr adı alında bir ücret tarifcsi cklenmesi ve alınacak ücret|crin belirlenmcsi ilc ilgili
konunun aradan sonra görüşülmek üzerc Tarife Komisyonuna havalcsi, oybirliği ilc kabııl cdildi.

GalNEü-
Mec Başkanı

l-iMoNCU Mehmeı SARlI)ElrIa I-U
Mecl ibi Mccl

5070 saylll kanuna gölegü!enlielektronık imza lle ımzalanmlşbr
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verihn nt tlı

04.08.2020

KUŞADASI ltELEDiYEsi ()LAĞAN MnCLis KAR{zu

Kuşadasl Belediye Meclisi 2020 yıll döneminin 7. toplanİslnın l. Birleşiminin l.
ofurumu; 5393 SayıIı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gcreğincc gündaninde bulunan
konuları görüşüp karara bağlamak üzcre 04.08.2020 günü saat: 1,6:00'da Kcrvansaray'da ; Meclis
Başkanı omer G(NEL'in Başkanllğında Uyelerden; ozgün LIMoNCU. Mehmet
SARIDI,:DI]OĞLU, Ahmet Volkan ALKIŞ, Gürol TURHAN, Erİıre FMLILA& Seyfi Seyhan
S['VARİ, oğuzhan TtlRAN, Evrim_ KARAKoZ, Hayati ATLI. Mustafa Bülcnt BAKIRLI,
Melahat YAYLACL Efe BERBERoGI.U. Fahrettin ÇIÇEK, Ali GENÇ. Ali KOTAN, Hüseyin
GLNLŞ, Tibet ÖZER, Hasan ÇELiK. Funda ŞENoL. Tacellin Ö_ZDEN. Araı BAYMK'|AR,
Külınç KOCAMAN, Fatih sARIGoz, Murat INAN. Ahmet soZER. Mustafa FII-IZ. Azmi
TABAK, Didem EREN'in iştiİakleriylc toplandl.

Gündcmin ı.5 madd€si:
Kültiir ve Sosyal işler Müdürlüğünün 20.07.2020 tanh ve E.l364 sayılı "Altın Cüvercin Bestıj
Yanşnrası l, 2 ve 3'nün NakCi Odülleri" Hk.

Meclis t}aşkanı Ömer G(JNEL: Yazl işleri Müdürü Vildan AKol-'a söz vcrdi

Yazı işleri Müdürü Vildan AKol-: Kültür ve Sosyal işlcr Müdü.lüğünün 20.07.2020
tarih vc E.l3& saylh "Altın Güvercin l]este Yanşması 1.2 ve _i'nün NakdiÖdülleri" ile ilgili
yavlslnl okudu.

BEl. ı] l)i,|,E Müa(, Lisiı.. E

I}elcdiJ. tmizin Küttür vc sosval l]tkinliklcr kapsamünda gerçcklı:ştirnıcy- iplanlİdığı
Aıtln (,;iiı,ercin lkste }'ar§ma§ı 0.ı-{15-06 t]tlül 2020 ıarihinde t apll ması planlanmaktadlr.
Siiz konusu varış ı kıtılın varışmacılardan birinci olana 50.000,00 TL,ikinci olanı
30.0(X1,00 Tt üç olana 2().()00,00'l'L nakdi ödül vcrilmcsi husu§unda;

(h run verilnrcsini arz cd€rinı.

\4 lis l]as ı Ömer tl(lNü-:l-;,ı.ltın (iiivcİcin l]estc Yarışmasında yarlŞıİaya kat!lan
\ anŞlr]ilc Jl] nci olana 5() 000.(X} -I I-. ( l:lli inTürkLirası ). ikinci olana j

t-irnsı).üçüncü olana 20.000 { Yirmibin l iirkl. irısı }.n

5070 saylll kanuna göre güVenl elektronik imza ile lmzalanmlştr
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KARAR NUMARASI |E97ı3695-30t.05/208:
Belcdiyemizin Kültür ve sosyal Etkinlikler kapsamlnda gerçckleştirmcyi planladığı Altın

Güvercin Bestc Yanş.rıasında 04-05-06 Eylül 2020 tarihindc yapılması planlanan yanşmaya
katılan yarüşmacılardan birinci olana 50.000.00 -TL. (Ellibinl'ürklirası). ikinciolana 30.000.00
-1'L.(otuzbinTürkl-iıası). üçüncü olana 20.000,00- TL. (YirmibinTü.kLimsl). nakdi ödül
verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

GUNEL
Başkanı

l.i Mchmet l.tJ
Mecl

5o7o saylIl kanuna göre ga\€nll elektronlk imza lle imzalanmlşlır
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TOPLANT| No ToPLANTl TAlti Hİ
04.0ıt.2020

KUŞADAst BELEDiYEsi oı,AĞAN MECLis KARARl

Kuydası Belediye Meclisi 2020 yılı döncminin 7. toplantı§ının l. Birleşiminin l.
otı]rumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğincc gündemindc bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere.04,08.2020 günü saat:..l6:00'da K_updası Belediyesi
Kervansaray'da; Meclis Başkanı OmerGUNEL'in Başkarılığında Uyelerden; Ozgün LIMONCU^
Mehmet SARIDEDEoĞt.tJ. Ahmet Volkan ALKlŞ. cüıoı TURHAN, Emre FAZLILAR. seyfi
Seyhan SUVARi, oğuzhan TURAN, Evrim KARAKOZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülent
BAKIRLI. Mclahat YAYLACI, Efe BERBEROĞLU, Fa.tırettin çiÇEK. Ali GENÇ, Ali
KoTAN, Hüscyin GÜNEŞ. Tibet ÖzER, Hasan ÇDLiK Funda Şt]NoL, Tacetlin.ÖZDEN. Ar/u
BAYRAKTAR, Kıllnç KoCAMAN, Fatih SARIGoZ, Murat [NAN. Ahmct sozER. Mustafa
FİLiZ. Azmi TABAK Didem EREN'in iştirakleriyle toplandı.

Gündemin ı.6 maddesi:
Mali HizmetlcT Müdür|üğünün 21.07.2020 tarü ve E.349l sayıll "Destek Hizmctler Müdürlüğii
Gelir-Gidcr Kalemlerine Ek Odcnek Verilmesi" Hk.

Meclis Başkanı Ömer G[JNFjl,; Yazı İşleri Müdü.ü Vildan AKO[-'a söz verdi.

Yazı işlcriMüdürü Vildan AKoL;Mali Hizmetll. Müdürlüğünün 21.07.2020 tarih ve

E.349l saylll "Destck Hizmetler Müdürlüğünün Celir-Cider Kalemlerine t,:k Ödcnek
Verilmcsi"ilc ilgili yaztsı okudu.

ll t]LE l)i\ E }ıI,](]1.isiN[]

l)eslck HizmetleriMüdürlüğünün l7,07.2020 tarihli v€ 116296027-80.1.0l.E.l ]22
sal,ılı yazısına istinaden; aşağtda gö§terilen gelir ve gider tertipletine l]k ödenck verilmesi
hususunda;

ccrckli mecli§ karırlnın ahnmastn| ırz edcrim

{6.09.15._] 1.3.9.00-5-0].7.1.0l Ilüro ı,t lşJ-cri Mal vc ]!lalzenıc Alımlın J5{}.000,1l0-'|'L.

].t.2.5 ('eı,rc ı,e [lscnlik Hizmcıl(.inc iıişkin ü;"li. _l50.000.00-Tl-.

kanı Ömer GÜNEL: Destek H ler Müdürlüğünün (iclir-
Kıle Ödcnek Verilnıesi iIc ilgili konunı
Ko a havalesini ot ladı

1

5070 saylll kanuna gore gü\€nllelektronlk lmza ıle imzalanmlşlür

n sonra gij.üŞtilnrck
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Gelir

D.!,ttk Hiıfu ttlcri ]Vüdürlüğü



KARAR NUMARAsl :897l3695-301.05/209:
Destek Hizmetleİ Müdürlüğünün Gclir-Gider Kalemlerinc l]k (Xenek Verilmesi ile ilgili

konunun a.adan sonm görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ilc kabul
edildi.

ö-". l.
Mcc Başkanı

Li I-tJ

5o7o sayllı kanuna gore güvenlıeleklronik imza ile ımzalanmlştr
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ToPLAN1,1 TARiıli

0,1.08.2020

(iündem in 1_7 maddc§i:
Mali Hiznetler Müdürlüğünün 2l .07.2020 tarih ve E.3494 sayl ll " Belediye Taşlnmaz Kimcılan"
Hk.

Meclis Başkanı Ömer GilNDt-: Yazı işleri Müdürü Vildan AKo[,'a söz rerdi.

Yazı İşleri Müdütü Vildan AKOL;Mali Hiznıotlcr l1üdürlüğünün ]1.07.]02() larih ve

l,]..}it94 sayIlı "Bclediyc ['aşırımıv Kimclları" ile ilgiliyazısınl okudu.

BELF:DiYE ME(,LisiNF:

İlgi sıvıh Kanun ilc Ycni Koronıvirüs (C()vid-!9) salgınının ckonomik vc sosyal
hal-ata etkilerinin azaltılması yönünde J-ıpılan çaişmalar doğrultusunda 72J{ sayılı
Kınunun l.madde§i (ç) bendind€ geçen şckli ilc " Büyükşehir 1lelediyeleri,belediycler,il
özel idareIerive bığlı kuruluşIarı ile bunların üyesi olduğu mıhalli idare hirliklcrinin
mülkiyetindc veya tasarrufünda olan taşınmazları ilişkin olarak ilgili mel,zu8tlnca yapılan
satış,ecriınisil ve kiıalımadan ka!,naklınan bedellcrinveJ"ı tu(ırların l9.03.2020

tarihinden iıibaren.j aylık dönome ilişkin aahsil edilmc§i gcrcken kısımlarının _1 ay

crtclcnme§inc büyül§chir bclediycleri,bclediycler,il özel idarcleri ve birliklerdc
mcclis;bağh kuruluşlarda ise yctkili karar o.gınl ycakilidir.Bu süreler bitimindcn itibaren
itgilisine görc Çevrc ve Şchircilik Bakanı vcya İçişlcri Bakanı larafindan J ava kadar
uzahIabilir.§iz konu§u alacaklaa ertelencn sürc sonunda, €İtelencn §ürc kadar ıyhk e§it

lrk§iller linde,herhangi bir gecikmc zamml ve faiz qvgulınmadan tıhsil
cdilir.F li1 ctlcri durdurulan ı c! a faali\ ette hulunımı!,an işletmclcrin faalitcttc

dığı döncme ilişkin olırak kirı hcdelleri tıh§iledilmez." Bahsi gcçen Kanunbulun
hükm c giirc 1,apılan çalışmılarda l9.0].2020 tarihinden pandemi biıinr tarihi olan
l)1.0 020 tarihine kadar B€ledi!€miz mülkitetindc olup faali}ettc l)ıllunamal,an ı,ada

lı u ltı \crlCrinin belirıilco fırihlcr arnsın(la açık olup olmadIklırl fotoğrıflırlı
Cdi ck'li Ii§ttdc bclirlilen iş rcrlcrinin kirı bışlangıç tarihlcrinden iıiharc

kap i§in hesaplının kirı lrc<!cllcrinin rp ıltnamama§| husu nd

Kı esi gcrcği,gcrekli Meclis Kırarının ılın lnr ()lur'lılınIZa a

l,()PLAN1,1 No

5o7o saylll kanuna gore gü\€nh elektronık lmza lle irnzalanmlştr

KUŞADASI BELEDİYLSİ OLAĞAN MECLiS KARARİ

Kuşadasl Belcdiye Meclisi 2020 yılı döneııinin 7. toplanıısınln l. Birleşiminin l.
oturumu; 5]93 Sayllı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karafa bağlamak üzere M.08.202o günü saat: 1.6:00'da Ke.vansaray'da; Meclis
Başkanl Omer GUNEL'in Başkanlığında Uyelerden; ozgün LIMoNCU. Mehmet
SARIDEDEOĞLIJ, Ahmet Volkan ALKIŞ. Cürol TURHAN, Emre FAZLILAR, Seyfi Seyhan
SUVARi, oğuzhan TURAN, E}Tim_ KARAKOZ, Hayad ATLI, Mustala Bi|ent BAKIRLI.
Melahat YAYIACI, Et'e BERBEROGLU. Fakettin ÇtÇEK, Ali GENÇ. Ali KOTAN, Hüscyin
GÜNEŞ. Tibet ÖZER. Hasan ÇELiK Funda ŞENOL. Tacettin ÖZDEN. Arzu BAYRAKTAR,
Kılınç KoCAMAN, Fatih SARlGo| Murat [NAN. Ahmet soZER. Mu§tafa FlLlZ. Azmi
TABAK Didcm EREN'in iştimkle.iyle toplandı.

]



Meclis Başkanı Ömer GÜNIrL: l9.03.2020 tarihinden pandemi bitim tarihi olan
01.06-]020 tarihine kadar Belediycmiz mülkiyetindc olup faaliyettc bulunamayan yada
bulunnıayan iş yerlerinin belirtilcn ıarihler arasında açık olup olmadıkları lbtoğrat'larla tespit
edilmiş olan iş ycrlerinin kira başlangıç tarihlerindcn itibaren kapiıh olan günlcr için hcsaplanan
kira bcdcllcrinin alınıp ahnmamasl ile ilgili konunun :ıradan sonra göriişülmek üzerc Plan vc
Bütçe Komisyonuna havalesini oyladı,

KARAR NUMARASI :89713695_301.05/2ı0:
l9.03.2020 tarihinden pandcmi bitim ta.ihi olan 01,06.2020 taıihine kadar Belediyemiz

mülkiyctinde olup faaliyette bulunamayan yada bulunmayan iş ycrlerinin belirıilcn tarihler
araslnda açlk olup olmadrklarl lbıoğraflarla tespit cdilnıiş olan iş yerlerinin kinı başlangıç
tarihlerindcn itibaren kapah olan günIer için hesaplanan kira bcdellerinin alınıp alınmaması ile
ilgili konunun aradan sonra görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, oybirliği ile
kabul cdildi.

CUNEL
Mecl

ö NCU Mehmcı S ocLU

5070 sayllI kanuna göle güvenli eleklronlk imza i|e imzalanmıştr
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,|-oPL,\NTl N() I,(»,LAN-II TA ltl HI
04.08.2020

KUŞADASI BELEDiYESİ OLAĞAN MECLiS KARARt

Kuşadası Belcdiye Mcclisi 2020 yıll döneminin 7. toplantüsınln l. I}irleşiminin l.
ofurumu; 5393 Sayılı Bclediye Kanunun 20. 2l. ve 22. ınaddesi gereğince gündcmindc bulunan
konulan görüşüp karafa bağlamak üzere o4_08.2020 günü saat: 1.6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanı Omer CUNEL'in Başkanlığmda Uyelerden; Ozgün I,IMONCU, Mehmet
sARtDt]DEoĞLU^ Ahmet Volkan ALKIŞ, cürol TURHAN. Emre FAZLILAR, Seyfi Scyhan
SUVARi, oğuzhan TURAN. Evrim_ KARAKOZ, Hayati ATLI. Mustafa Bülcnt BAKIRLI,
Melahat YAYLACI, Efe BERBERoGI.IJ. Fahrettin ÇlÇEK. Ali GENÇ, Ali KoTAN, Hüseyin
GÜNt]Ş. Tibet ÖZER, Hasan ÇELiK Funda ŞENOL. TJcetdn ÖZDEN. Arzu BAYRAKTAR,
Kılınç KoCAMAN, Fatih SARIGoZ Murat [NAN. Ahmet SozER, Mustafa FILIZ. Azmi
TABAK, Didem EREN'in iştirdklcriyle toplandı.

(;ündcnıin 1.1l nıaddcsi
imar vc Şehhcilik Müdürlüğünün 23.0'7.2020 rarih ve E.237l sayllı "Türkmcn Mahallesi 22l2
ada 1 parselin batısında bıılunan alanda doğalgaz regülatdr alanı aynlmasına yönelik plan
ıadilan İrlebi" Hk.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; Yazı işleri Müdürü Vildan AKot,'a söz verdi.

Yazı lşleriMüdürü Vildan AKoL;imar vc Şehircilik Müdürl'iğünün 2j.07.2020 tarih ve

E,237] sayıh "Tü.kmen Mahallc§i 22l2 ada 1 parselin baisında bulunan alanda doğalgaz
regülatör alanl aynlrnasına },önelik plan tadilatl talebi"ile ilgili yazıslrlı okudu.

BELEDİYE MECLisiNE

ilgi 1azı ile bcledil-eınirc müracaat edcn EncQ ı AJ dün (;az Dağltım A.Ş. ilçt miz
Türkmcn mahallesi 2212 

^ı]^ 
l parsclin batlslnda bulunan ılında doğalgaz rcgülatör alanı

al,rılnıasına 1,iinelik plan tadilıtı talebinde bulunmuştur.O9JSO8J2 Tcklif plın numıtrası ile
§unulan plan dcğişikliği dosyısınrn bclcdiye mcclisimizde görüşülmesi hususunu
olurlarınrza arz cderim,

Meclis Başkanl Ömcr (;ÜNEL; Enerya Aydm (]az Dağıtlm A.Ş.'nin ilçemiz Tüİknıen

mahallesi 22l 2 ada l parselin bat lsında buluna n alanda doğalgaz regülatöf alanü ayn lmas|na

yönclik plan ıadilatı talcbi ile ilgili 09450842 Teklilplan numariısı ilc sunulan plan değiŞikliği
dosyasının imar Komisyonuna havalesini oyladı.

KARAR NUMARAsI :E97 ı3695-301.05/2 ı ı;
nerya Aydın (;az Dağıtlm A.Ş,'nin ilç men nralrallesi22l2 ada l parseliır

balısı a bıılunan alanda doğalgaz regülaıör a a}rıl yi'nclik plan ıadilaıl talcbi ilc ilgili
{)9.1 8.ı2 Teklil'plan numarasI ilc sunulan p değiŞikliği asının İnrar koınisronuna
ha,ı, İsi.oybirliği ilc kıbul edilıli

(Jmer t-

a) N(,tJ
1ihi

1
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KUŞADASI tlELEDiYFsi oLAĞAN MlıCLis KARARI

Kıışadası Belediye Mcclisi 2020 ylll döneminin 7. ıoplantıslnın l. t}irleşiminin l.
ofurumu; 5]93 Sayılı Belediyc Kanunun 20. 2l. ve 22. maddcsi gereğince gündcminde bulunan
konuları giirüşüp karara bağlamak üzere 04.08,202_0 giinü saat: l6:00'da Kervansaray'da Meclis
Başkanl Omer CtNEL'in Başkanllğında Uyelerden; ozgün LIMoNCIJ. Mehmet
SARIDEI)I]OĞLU. Ahmct Volkan AI-KIŞ. Gürol TURHAN, Emrc FAZLILAR- Scyfi Seyhan
SLIVARI. oğuzhan TLIRAN. Evrim_ KARAKOZ, Hayali ATLI, Mustafa Bülent BAKlRLI.
Melahat YAYLACI, Efe BERBI-]ROGLU. Fahrettin ÇIÇEK. Ali CENÇ. Ali KOTAN. Hüseyin
GÜNEŞ. Tibet ÖZER, Hasan ÇELiK Funda ŞliNol. Taceltin ÖZDEN. Arzu BAYRAKTAR,
Klhnç KoCAMAN, Fatih SARIGoZ, Murat INAN, Ahmct soZER. Mustafa t;l|-IZ. Azmi
TABAK, Dideİn EREN'in iştirakleriyle tcıplandı.

Gündenıin 1.9 nraddesi:
imaı ve Şchircilik Müdüflüğünün 24.07 -2o2o tarih ve E.239l sayllı "Türkmcn Mahallesi l22
Ada 29 Nolu Parsel ile ilgili 01.12.2010 Tarih Vc l5 sayılı Alınan Meclis Karannın Yenid€n
Değeılcndirilmesi" Hk.

Mcclis Başkaıı Ömer (iÜNEL; Yazı İşlcri M üdürü Vildan AKoL'a söz vcrdi.

Yazı işleri Müdürü Vildan AKoL;imarvc Ş^hircilik Müdüİlüğünün 24.07.2020 tarih \e
E.239l sayılı "Türkmen Mahallcsi l22 Ada 29 Nolu Parsel ile ilgili 01.12.20l0'|'arihve l5
Sayllt Alınan Meclis Karannın Ycniden Değcrlcndirilmesi" ile ilgiliyazısını okudu.

BELEDiYE Mı]cLisiNE

}ıülkiyeti belediycnıirc ait ilçe miz'l'ürkmcn mıhallcsi l22 ada 29 no'lu parsel ile
mülkiycti Ntaliye tlazinesinc ait'rürkmcn mahalle§i l22 ada _1l no'lu palsel ilc ilgili 20t0

1,ılında hazırlanan imar uygulıması dosl-ası kapsamında,tıcltdi.,-o.,-c ıit l22 ada 29 no'lu
parselin nrcıcut ona1,1ı imar planında hastan( ılınlnda kalan ?l5._1J m2 lik kısml ilc malile
hazincsine aiı l22 ada -1l parsclin imar plın|n{ görc J ololarak görülen 869.-1ıt m2 lik
kNmınln taka§ edilrnesine t,iinclik belediyC mcclisince alünan 01.12.20l0 tarih ı,c l5 sal ılı
karnrln günümüz şartlarındı ycniden dcgerlcndirilm e§i ,gc rckilrınıa iptal edilmcsi
hususunun bcledil,e mcclisindc görüşülmcsini az edcrim.

l22 ada
lis Başkanı Ömcr GÜNEL; Mülkiycti bclediyemizc aiı.ilçcmiz Türkmcn mahallcsı
no'lu parsel ilc mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Türkmcn mahallesi l22 ada 3 l no'lıı

parsel i gili 20l0 yılında hazırlanan imar uygulanıası dosyası kapsamında.bclcdiycyc ait l ]2
ada 2() uparselinmcvc tona)lı inrar planlnılı hastane alanlnda kalan 7l5.]4 nr2 lik kısn,]ı

malit sinc aiı l2] ada .l l parselin inrar planına göre yol olank görülcn 869. ]8
k ıs ıır as edilmcsine ] önclik beledi),c nr.clisince alı
kara nıüz şarılannda vcniden değcrlcndirilnıcsi ile il

1.12.]0l0 ıarih vc l5 s

hır ı1,1adı

5070 llı kanuna göre 9ai\€nll elektronik lmza lle ımzalanmlştr
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KARAR NUMARASI :897l]695_301.05/2 l2:
Mülkiyeti be lediyem ize ait,ilçemiz Türkmen mahallesi l22 ada 29 no'lu parsel ile

mülkiyeti Maliye HaZinesine ait Türkmcn mahallcsi l 22 ada j l no'lu parsel ile ilgili 20l0 yıllnda
hazır|anan imar uygulaması dosyası kapsammda.bclcdiycYe ait l22 ada 29 no'lu parselin mevcut
onayll imar plaıında hastane alanında kalan 7l5.]4 m2 lik kısmı ile maliye hazinesine ait ] 22
ada 3l paİselin imar pIanlna göİe yol olarak görülen 869.j8 m2 lik kısmının takas edilmesine
yönelik belediye meclisince altnan 01.12.20l0 tarih ve |5 savülü kamrın günümüz şartlalrıda
yeniden değerlendirilrnesi ile ilgili konunun imar Komis}onuna havalesi, oybirliği ile kabı.ıl
edildi,

ö (iUNEL
is l}aşkanı

LiMoNCU ehmcı SARID Ltr
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KUşADASI BELEDiYEsİ OLAĞAN MECLis KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 2020 yllJ döneminin 7. toplanhsının l. Birleşiminin l.
ofurumu; 5393 Sayılı Belediyc Kanunun 20. 2l. ve 22. maddcsi gcrcğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağIamak üzere..04.08.2020 günü saat:.l6:00'da K_uşadası Bclediyesi
Kervansaray'da; Meclis Başkanı omer GLNEL'in Başkanlığında Uyelerden; ozgün LIMoNcU,
Mehmet SARIDEDEOĞLU, Ahmct Volkan ALKIŞ. Gürol TURHAN, Ernre FAZLlLAR. scyfi
Scyhan SUVARi, oğuzhan TURAN, Ewim KARAKOZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülcnt
BAKIRLI, Melahat YAYLACI. Efe BERBERoĞLU. Fahrettin ÇİÇEK. Ali GENÇ, Ali
KOTAN. Hüscyln CÜNEŞ. Tibet ÖZER. Hasan ÇELiK Funda ŞENOL. Taceıtn ÖZDEN. Arlu
BAYRAKTAR. Kll|nç KoCAMAN. Ftııih sARlGÖZ Muraı lNAN. Ahmet SÖZER. Mustafa
F-it.iZ. Azmi TABAK Didem EREN'in iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.10 maddesi
Dlş llişkiler Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve E.l6 sayllı "Almanya'nın Marl Şehri ile Kardcş
Şehir Olunması" Hk.

Meclis Başkanı Ömer GÜNELi Yazı işleri Müdürü Vildan AKoUa söz verdi.

Yazü işleri Müdürü V i|dan A KoL; D§ ilişkile. Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve E. l6
sayılı "Almanya'nın Marl Şehri ilc Kardeş Şehir olunmasf' ile ilgili yazlsıİtı okudu.

BELEDIYE MEC1,1slNt]
Almanya'nln Kuzcy-Rcn Vcstfalya cyalctinde, Rccklinghau§cn ilçesine bağh Nlıırl

Bclcdiyc hcycti her yıl şchrimizc çcşitli ziyaretlcrdc bulunmuşlır, ilçemizdcki ı]rdoğan
ovcn Engclilcr Köyü'ne büyük ilgi göstermiş ve kaıkı §unmuşlıfdır. llçcmizde hulunan
!larl-Kuşıüsı Kardcş Şehir l)crncği'nin kurulmu§ olmast iki şchir araslndaki dosthane
ilişkilerin var olduğunun rc kırdcşlik ilişkilerinin sürcceğinin göstcrgesidir. }larl
Bclcdi}csi ilc kufulacak kardeş şchir ilişkisinin gelecckıc iki kente de fı!-dr §ağlı}ıcağl
düşünülmcktedir. Beledi},elcr, Kardcş şehir il§kilerinin rcsnıiolarak 1,ürütülme§i için 539.1
sııılı Belcdil,e Kanunu'nun Altlncl Kısım Biİinci Rölünıündc !er alan 7,1. Nladdc gercğinCc
iş ı,c işlemler sürdürmcklc ].'ükümlüdür. Kardeş şehir ilişkilcrindc, söz konusu maddcnin
birinci ve ikinci fikra§| gcrcğinco yıpılacak faaliyetlerin, dış po|itikaya ve uluslırıra§l
ınlaşnıalara uygun olarık !ürütülmesi ve önccdcn Çcı,rc vc Şehircilik Bakanlığı'nın
ilninin alln
20.06.2iXl5

as| zorunlOduİ. içişleri I}akanlığı'nln 07.().1.2(l05 tarih ve 2005/.16 saylh,

1anlanllam
do§tluk çc
ılanlarrn

rihli vc 21)()5/62 §ır ılı gcnclgclcri gcr[,ği izlcııccek resnri proscdürü
amacılla Alırıınl,ı'nın l\larl Şchri ilc ktrdtş şchir il§kileri başlntnrak,

i!,i niyet ile özclliklc turiznr, eğitim, kültür, ckonomi ve enerji sckıöİü
işbirliği ve ileıişimdc bulunmak. },ercl otoritc rc müdürliiklcrin çalşma

cş şchir olunmıst hususunun Belediyc Mccl

ıkti\ itclc ne ilişkin bitgi !,c dcnc},inr pa1,|aşunl 1,apmasınl sağlamak, Nlafl \c KuşadasI
eiiıinı nılarındaki iiğrcncilcrin karşılıklı dcğişinini organilc edcrck kültiir \c (ğilinl
ılını nda kileşim sağlanıak, cnerji kalnııklan vc rerinıliliği üzcrine projelcr gelişlirmck
vc ürct k, sivil toplunr kuruluşları \,c tu.izm scktörltri arasındaki ilişkilcri gcliştirınck
orıık p r gcrçckl§tirtrcl tcknik ıe idari konulıırdı işbirliği sağlanıık ı l:ı
kırdcş (Belcdi}c) olunnrıslna ilişkin 't.C. (cr vcŞchircilik Bakınl

ncl }'Iüdürliiğii \,0 diğcr ilgili Bıkınl rdan gerekli onY ijnc
kıl,d

5070 say l ü kanuna gore gü\€nı eleklronlk imza ile imzabnmlştl
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Mcclis t]aşkanı Omer GUNEL;T.C. Çevre ve Şchircilik Bakanlığı Ycrcl Yönetimlcr
Cenel Müdürlüğü vc diğer ilgili Bakanlıklardan gerekli onaylan alınmak kaydıyla Alnıanya'nın
Ma.l Şehri ile kardcş şehir olunmasını ovladı.

ıa{RAR Nt]NIARAsl :89713695_30l.()5/2 t3
içişleri Bakanlığinırı 07.04-2005 tarih ve 2005/]6 sayı lı. 20.06.2005 tarihli vc 2005/62

sayılü genelgeleri gereği izlenecek resmi prosedürü tamamlamak amaclyla Almanya'nın Marl
Şehri ile kaıdeş şhir ilişkileri başlaırnak, dostluk ve iyi niyet ile özellikle furizm. eğitim, kültür,
ekonomi ve encrji sektörü alanlarlnda işbirliği ve ileıişimdc bulunmak, yerel otoritc ve
müdürlüklerin çalüşma aktivitelerine ilişkin bilgi ve dcncyim paylaşrnı yapmasını sağlamak.
Marlvc Kuşadası eğitim kurumlarındaki öğrenc ile rin karşıIıklı değişimhi organizc cdcrek kültür
ve eğitim alanında ctkileşim sağlamak. cnerji kaynakları ve vcrimliliği üzorine projeleİ
gcliştirmek ve ürctmek, sivi! toplum kuruluşlan vc turizm sektörleri arasındaki ilişkileri
geliştirmek ortak projeler gerçekleştircrck teknik ve idari konularda işbirliği saglamak amacıyla
kardeş şehir (Belediyc) olunmasına ilişkin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ycrel Yönctimler
Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili Bakanlıklardan gerekli onaylan alınmak kaydıyla Almanya'nın
Marl Şehİi ile kardeş şhir olunması. oybirliği ile kabul cdildi.

GUNEL
clis Başkanı

\lchıIct stJ
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KUŞADASI BELEDİypsİ oı-lĞıı{ MECLis KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 2020 yılı döneminin 7. toplanısının l. Birleşiminin l.
oturumu; 539] Sayılı Bclcdiyc Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gcrcğince gündeminde bulunan
konulan görüŞüp kaıaıa bağlamak izere..o4.08.2o2o günü saat:..l6:00'da K_uşadasl Belediyesi
Kcrvansaray'da; Meclis Başkanı Omer GUNEL'in Başkanlığında Uyelerdeq Ozgiin LIMONCU,
Mehmet SARIDEDEoĞLU, Ahmet Volkan ALKlŞ. Gürol TURI{AN, Emre FAZLILAR, Seyfi
Seyhan SUVARi, oğuzhan TLrRAN, Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülent
BAKIRLI, Melahat YAYLACI, Efe BERBFRoĞt U. Fahretlln çiÇ[K. Ali GENÇ. Ali
KoTAN. H üscl in C [' N F.Ş. Tibct ÖZER. Hasan Çl-L iK Funda ŞENol . f.ccııin ÖZDl \. A zu
BAYRAKTAR. Ktllnç KocAMAN, Falih SARICÖZ, Muraı NA\. Ahmeı SÖZER, \4ustafa
ı.'iLiZ. AZmi TABAK Didem EREN'in işlirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.1l maddesi:
Dış ilişkiler Müdürlüğünün 28.07-2020 tarih ve E.l7 sayılü " Amcrika'n|n Montercy Şehri ilc
Kardcş Şehir Olunınasi' Hk.

Meclis Başkanl Ömer GÜNeı-; Yazl işlcri Müdürü Vildan AKoL'a sdz verdi.

Yüı işleri Müdürü Viidan AKoL: Dış iıişkiler Müdürlüğüniin 28,07.2020 tarih ve E.l7
ıayılı " Aıncrika'nın Monterey Şehri ile Kardeş Şchir Olunmasf' ile ilgiliyazısını okudu.

BELEDiYE MECLisiNE
Amerika Birlcşik Devlctlcİi'nin Kaliforniva Eyalctinc bagh Montcrey şehrinde hcr

yıl, 23 yıldır faaliyet gösteren Kaliforniya Türk Amerikan Derneği tarafindan, Türk
Kültür ve sanat f€stivali düzenlenmekt€ olup, Monterey Belediyesi'nin büyük katkl ve
ilgisi!,lc, düzcnli olarak devam cttirilmcktcdir. Bu Festivalc ABD' dc yaşayan Türk
vatandaşların yanı sıra Amerikan vatandaşlarlnın ilgisi dc i-oğun olmaktadır. Bu ve bunun
gibi güzel etkinüLteri her iki şehir vatandaşla.ının yararı için ileri §eviyelere taş|mak
amaclyla kardeş kent ilişkisi kurulmaslnln, bu
iki turizm kentine [a!,da sağla]-acağı düşiinülrncktcdir. Belediyeleİ, Kardcş şchir
ilişkilerinin İesmi olarak yürütiilmc§i için 5_]93 savlh Bclcdi},c Kanunu'nun Altncl Kıslm
Birinci Biilümünde yer al^n 71. Nladde gereğince iş ve işlemleı sürdürm€kle yükümlüdür.
Kardeş şehir iIişkilerinde, siiz konusu nraddenin birinci ve ikinci fikİasl gcrcğince
!,apllacak faaliyetlcrin, d§ politikaya ve uluslararasr anlaşmalara uygun olarak
yürütülmesi ve önc€den Çevre ve Şehiİcilik Bakanl€l'nln izninin ahnmasl zorunludur.
lçişleri I}akanlığı'nın 07.04.2005 tarih ve 2005/36 sayılt, 20.06.2005 tarihli ve 2005/62 sar ılı
genelgeleri
Ntonterey Ş

izlcnccck rcsmi prosedürü tanıamlanrak ımaclyla Amcİikn'nın
ile kardcş şchir ilişkilcti başlntmak, do§tluk vc ii,i ni},ct ile özellikle turizm,

cğitim, k , ekonomi vc cncrji scktörü alanlarında işbirliği ve iletişimdc bulunmak,
J-erel otori ve müdürliiklcrin çalışma aktivitclcrinc ilişkin bilgi ve d€neyim pı!lışımı
yapmasrnr ğlamak, Monterey ve KuŞadası cğitim kurumlarlndaki iiğrencilerin karşllıkll
dcğişinıin izc cdcrck küttür ve eğitim alanındı ctkilcşim §ağlamak, cncrji kaynaklar|

erine projclcr geliştirmek vc üretmek, sivil toplum kuruluşları ve znı
scktö k ilişkileri gcliştirmck ortak projeler gerçekleş tircıck teknik rt
konula lş iği sağlınak ımacıyla kardcş şchir (Rclcdi},c) olunmasrna

Çcv ircilik Bakııılğı Yercl Yönctimlcr lvtüdürlüğü
Bıkanl ı n gcrckli onayları alnıak kal,dı1,Ia k
Rc lisi'nde görüşülmesini olurlarınıza arz ed

schir olU

iş ki
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Mcclis t]aşkanı Ömcr CÜİ.{EL; T.C. Çevre ve Şchircilik Bakanlığl Ycrcl Yönctimler
cenel Müdürliiğü ve diğcr ilgili Bakanllklardan gerekli onayları almak kavdıyla Amcrika^nın
Monterey Şehri ilc kardeş şehir olunmasını oyladı.

K.\R.{R \t,\l \R \sl :897l_ı695-_1{) l.{l5/2 l _l:

içişleri Bakanlığinn 07.04.2005 tarih vc 2005^6 sayılı.20.06.2005 tarihli ve 2005/62
sayılı genelgelcri gereği izlenccck resmi prosedürü ı]amamlamak amaclyla Amerika'nln
Monterey Şehri ile kardeş şhir ilişkileri başlatrnak, dostlı.ık ve iyi niyet ile özel|ikle nııizm,
eğitim, kültür, ekonomi ve enerji sektörü alanlarında işbirliği ve iletişimde bulunmak, yercl
otorite vo müdürlüklerin çalışma aktivitelerinc ilişkin bilgi ve dcneyim paylaşımı yapmasını
sağlamak, Marl ve Kuşadası eğitim kurumlarındaki öğrencilerin kaçllıklı degişimini organize
ederek kültür ve eğitim alanında etkileşim §ağlamak, enerji kaynaklan ve verimliliği ilzerine
projeler geliştirmek ve üretmek, sivil toplum kuruluşlan ve turizm sektörleri arasındaki ilişkileri
geliştirmek onak pro.jelcr geçekleştirerek teknik ve idari konularda işbİliği sağlanrak amacıyla
kardeş şehir (Bclcdiye) olurunasına ilişkin T.C. Çevrc vc Şehircilik Bakanlığı Ycrel Yönetimler
Cenel Müdürlüğü ve diğer ilgili Bakanlıklardan gerekli onayları alınmak kaydıyla Amerika'nın
Monterey Şehri ilc kardeş şehir olunması, oybirliği ile kabul edildi.

ö cUNEL
lis Başkanı

Zgün

5070 saytll kanuna gole güvenli eleklronık lmza lle imzahnmlştr
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Kuşadası Belediye Meclisi 2020 ylll döneminin 7. toplantıstntn l. Birleşiminin l.
ofurumu;5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddcsi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üere 04.08.2020 günü saat: l6:00'da Kewansa.ay'da; Meclis
Başkanı Omer GUNEL'in Başkanlığında Uyclerden; Oz8ün LIMONCU. Mehmct
SARIDEDEOĞLU. Ahmet Volkan ALKIŞ, Gürol TURHAN, Emre FAZLILA& Seyfi Seyhan
SLryARi, oğuzhan TIıRAN, Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülent BAKIRLI,
McIahat YAYLACI, Efe BERBERoĞLU. Fahrettin ÇiÇEK, Ali cENÇ. Ali KoTAN, Hüscyin
GÜNEŞ. Tibet ÖzER, Hasan ÇELiK Funda ŞENoL. Tacettin ÖZDEN. Arzu BAYRAKTAR,
Kılınç KOCAMAN, Fatih SARIGoZ Murat [NAN. Ahmet SOZER. Musıafa FILIZ. Azmi
TABAK Didem EREN'in iştimkleriylc toplandı.

Gündemin 1.12 nıaddesi:
İmaı ve Şehircilü Müdürlüğüniin 04.08.2020 tarih ve E.2485/l4323 sayılı "Hacıfeyzullah
mahallesi 653 ada 37 paıselde plan TadiIatı talebi" Hk.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; Yazı işleri Müdürü Vildan AKoL'a söz Ve.di.

Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL;İmarve Şehirci!:k Müdüılüğünün 04.08.2020 ta.ih ve

E.2485/l4323 sayılı ''Hacıfeyzullah Mahallesi 65j ada 37 paİselde Plan Tadilat Talebi" ile ilgili
yazlsınl okudu.

BELEDiYE MEcLisiNE

Mülkiyeti bclediycmize ait, ilçemiz, Haclfeyzullah Mah8llesi, 65_] ada,37 parsclde
kıtıth taşınmaz için teklif l/l000 ölçckli uygulama imar planI dcğişildiğinin belediyc
mtc li§imizde görüşülmesini arz ederim.

iVlcclis l}aşkanl Ömcr (;[JNEL; ilçCmiz tlacılclzullah Mıhııllesi. ı-ı5j ııda.37 parseldc
için I l000 ölçckliulgulıını imar plcnı.lcgişikliçi ilc ilgili kununıııı İnıar K,,ıııi*lonuıı:ı
har,ılcsini or laıtı

KARAR NUMARASI :E97ıf695-301.05/2 l5:
İlçcmiz llacıl'eyzullah Mahallesi,653 ada. ]7 parselde için l/l000 ölçckliuygulanu

imar plaııı değişikliği ile ilgili konunun imar Komisyonuna havalcsi. oybirliği ilc kabul edildi

() GtJNt: L
Mccl Başlanl

() NctJ
ibi

5070 saylll kanuna go.e gavenll eleklrcnlk imza lle amzabnmlşlr
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04.08.2020

KUŞADAS| BELEDiYEsi oLAĞAN Mf,CLİs KARAR|

Kuşadası Bclcdiyc Meclisi 2020 yılı diineminin 7. toplant,sının l- Birleşiminin !.
oturumu] 539J Sayılı Bclcdiye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gcrcğincc gündeminde bulunan
konulan görüşüp ka.afa bağlamak üzere 04.08.2020 8ünü saat: l6:0o'da Kervansaray'da ; Mcclis
Başkanı Ömer GÜNEL'in Başkanlığuıda Üyeleıdcn: Özgün LIMoNCU, Metunet
SARIDEDEOĞLIJ. Ahmct Volkan ALKIŞ. Gürol TLIRHAN, Emre FAZLILAR, Seyfi Seyhan
SIJVARi. oğuzhan TURAN, Evrim KARAKOZ, Hayati ATLI. Mustafa Bülent BAKIRLI.
Mclahat YAYLACI, Efc BERBEROĞLU. Fahreltin Çi(,EK. A|i GENÇ. Ali KoTAN, Hüseyin
GLNEŞ. Tibet ÖZER, Hasan ÇELiI( Funda ŞliNol. Tacettin ÖZDEN. Arzu BAYRAKTAR.
Kılınç KOCAMAN, Fatih sARlGoZ, Murat ıNAN. Ahmet SOZER, Mustafa FILIZ. Azmi
TABAK Didem EREN'in iŞtirakleriyle toplandl.

(;ündenrin l.ı nıaddcsi
mar ve Şehircilik Müdürlüğünün M,08.2020 ıanh ve E.2489/l4365 sayıll "Tü*men Mahallcsi
l27 ada 6 paıselde Plan Tadilat Talebi" Hk.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; Yaz İşleri Müdürü Vildan AKOL'a söz verdi.

Yazı İşleriMüdürü Vildan AKOL: imar vc Şehircilik Müdürlüğünün 04.08.2020 tarih ve

E.2489/l4365 sayılı "Türkmcn Mahallesi l27 ada ( parselde Plan'tadilat Talebi" ile ilgili
y,ızls|nl okudu.

BELEDiYE MEcLisiNE

Mülki!,eti Belcdiyemize ait, ilçemiz,Türkmen Mahallesi, l27 ada 6 parselde ka_,"tall

taşınmaz için lcklif l/l000 ölçekli uygulam{ imar planı değişikliğinin belcdiy€ mccli§imizdo
görüşülmesini arz cdcrim.

Meclis l3aşkanl ()nıer G(]NEL: İlçcmiz-lürkmcn Mahallesi l]7 ada 6 parscldc l1l000
iilçekli uygulanıa iırıar planı dcğişikliği ilc ilgili tonunun İmiır [onıisr,,nuna havalcsini o1ladı.

UNEt.
Mcc lis

I ()Pt..\\TI \()
,7
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KARAR NU[lARAsı :897 l3695-301.05/2 l6:
İlçemiz lürknlen Mahallesi l27 ada 6 parseldc l/l000 ölçcklitıygulama imaı planı

dcğişikliği ile ilgili konunun imar komisyonuna havalcsi. oybirliği ilc kabulcdildi.

()mcr

5070 saylll kanuna gore gt]venh eleldronik imza lle lmzalanm|ştr
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ToPLANTl 1,AruHI
04.08.2020

Kl üsAl)AsI ItEı.El)iYı]si oLA(;^N MF.cl.is KARARI

Kuşadası Bclcdiye Meclisi 2020 yılı döncminin 7. toplantısının l. Birleşiminin l.
ofurumu;5393 sayıll Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gercğince gündeminde bulunan
konulan gö.üşüp karaİa bağlarnak iizere 04.08_2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkant Omer GUNEL'in Başkanlığında Uyelcrden; ozgün LIMoNCtl. Mehmet
SARIDEDEOĞLU, Ahmct Volkan ALKIŞ, Gürol TURHAN, Ernre FAZLILAR" Seyfi Seyhan
SLryARI, oğuzhan TURAN, Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülent BAKIRLI.
Melahat YAYIACI, Efe BERBERoĞLU. Fakettin (,iÇEK, Ali cENÇ, Ali KoTAN, Hüseyin
GÜNı]Ş, Tibet ÖzER. Hasan ÇELiI( Funda ŞENoL. Tac€ıdn Ö_ZDEN, Arzır BAYRAKTAR.
Kıhnç KOCAMAN, Fatih SARIGoZ, Mu.at [NAN. Ahmet SoZER, Mustafa L'l[.lZ. Azni
TABAI( Didem EREN'in iştiİakleriyle toplandl.

Gündcmin 2.1 maddesi:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.06.2020 tarü vc E.2020 sayılı "(iüzclçamlı Mahallesi 492
Ada 6 Parsel Plan Değişikliği" Hk- (Imar Komisyonu)

Meclis Başkanl ()nıcr GÜNEL; imar Komisyonu l]aşkanl A.li(iI,]NÇ'c söz verdi

.\\ I)l\ilL
K t iŞA t)As Il L(,l,]sl

PlN.IJlP 096ıil652

}ıAllALLE ctjZELÇ-{}ıt-I

N{EVKii

2liK l\ BP.\ t,,I,,\

J9]AD.\

P .\Rs t]I -
,l,t 

l.t Klt] s ALA\lNDAN

l)()N( TüRüı,MEsiK N(;

5o7o §aylll kanuna göle gaivenlü elektlonlk imza ile mzabnmlşlır

İmar Komisyonu Başkanı Ali GENÇ: Cüzelçamlı Mahallesi 492 Ada 6 Parseldc Plan

Değişikliği" ile ilgili imar Komisyon okudu.

iMAR KoMisYoN RAPoRU

Ti(]ARET ALANlNA

,J



AÇIKLAMA:

02.07.2[20 tırihli Bclediye l\lcclis toplını§lnda komis},onumuza havalc edilen
09681652 plan işlem numarull ilçemiz, cüzelçaml| mahallcsi,4g2 ada 6 no'lu parseldc
yıpllmak ist€nen plan dcğişikliği t lebi komisyonumuzda görüşüldü. Parsel mevcüt imsr
planında Turistik Tesis imarİ oıup, Emsal=1.20 ve Hmax=ı5.50 m olduğu vc Parselin
ı/5000 ölçekli nızlm imar planlnda ticaret alanı lejantll olduğu tesPit edilmiştir.Plan
değişikliği ilc pars€l aynl yap aşma koşulla.lnda ticırct alanını dönüştürülmck
i§tenmektediİ. Değerlendirmonin detayll olarak yapülabilmesi için meclisirnizden ek sürc
taıep edilmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; ilçemiz cüzclçamh Mahallesi 492 Ada 6 Parselde Plan
I)egişikliğiile ilgili imar Komisyonun ek süre talebinioyladı.

KARAR NUNlARAst :897 t]695-301.05/2 t7
İlçemiz Güzelçamlü Mahallesi 492 Ada 6 Parselde Plan Değişikliği ile ilgili imar

Komisyonun ek süre talebi. oybirliği ile kabul edildi.

UNEt-
Başkanı
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5o70 saylll kanuna gdre guvenli elekt.onik ımza lle ımzalanmlşır



ToPt.ANTI NO
,7

,ı,oPLANl,t TARilli
01.08.2020

Kt]ŞADAsl BELEDiYESi oLA(;AN MECı,is KARARı

Kuşadası Bclcdiyc Mcclisi 2020 yılı döncminin 7. loplantısının l. Birleşinrinin l.
ofurumu;5393 Sayılı Belcdiye Kanunun 20.2l. ve 22. ınaddesi gereğince gündcminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak iizerc 04.08.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanl omcr Ct NEL'in Başkanlığlnda Uyelerden; ozgün LIMONCU. Mehmet
S^RIDEDEOĞLU. Ahmeı Volkan ALKIŞ, Gürol TURHAN, Emre FAZLILA& Seyfi Scyhan
SUVARi, oğuzhan TURAN. Evrim_ KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülent BAKIRLI,
Melahat YAYLACI, Efe RI.]RBERoGLIJ. Fakettin ÇIÇEK, Ali GENÇ, Ali KoTAN, Hüseyin
GÜNt]Ş, Tibet ÖzER, Hu.un ÇELiK Funda ŞENOL. Tacettin ÖZDEN. ,qr^ BAYRAKTAR,
Kılınç KoCAMAN, Fatih SARIGoZ, Murat [NAN. Ahmet soZER, Mustala FILIZ. Azmi
TABAK Didcm EREN'in iŞtimkleriyle toplandl.

Gündcmin 2.2 nıaddesi:
Imar ve Şehircilik Müdü.lüğünün ]0.06.2020 tarih ve E.20l9 sayılı "Dawtlar Mahallesi ]98l,
]982 ve 202 No'lu Parse|leİde P|an Değişikliği" Hk. ( irİıaİ Komisyonu)

Meclis Başkanl Ömer GÜNEL; imaİ Komisyonu Başkanı Ali GENÇ'e söz verdi

imar Komisyonu Başkanı Ali GENÇ; ilçemiz Da!,utlar Mahallesi 398l, 3982 Ve 202 No'
lu Parselleıde Plan Dcğişikligi talebi ilc ilgiliİmar Komisyonu Raporunu okudu-

lNlAR K()MlsYON RAPoRU

AYDINiı. i

ll.(,l]sI KUŞAI)Asl

P l N.l ]lP 092269{]

\l,\lIAt.l.!. Davutlır

ıt l]\,KIl

30L l(,P,\ [,TA

,\I),\

PARSf,L 202-]9ltl-]982

AD^ Di]Zı]NLEıtt]si i N1KoNty ,]f

5070 say|ll kanuna gore g ü\rE nli eleklronık lmza ıle imzabnmştr



.{ÇlKLAılA:

02.07.2020 tırihli Belcdiyc Meclis toplanl$ında komisyonunruza havale cdilcn
09226943 plan §lenı numaralı ilçemiz, Davutlar nrahallesi, 202,39ıll vc J91l2 no'lu
parsellerde tapılmak istencn plan dcğişikliği talcbi komistonunıuzda görüşüldü.
Parseller,l / 1000 ölçckli uygulama vc l/5000 ölçekli nazrm imır planlırlnda Ntilli Eğitim
Tesisleri vc Dinlenmc Ahnl (E) olarak plınlıdür. Plan değişikliği ile mcvcut planda otopark
ılanl, yol vc park alanlın ilc birlikte ada düzenlcmesi },apılmlşt|r. Değ€rlcndirmenin
dctaylı olaıak yapdabilmcsi için meclisimizden ck süre talcp edilmcsine komis},onumuzca
oybirliği ilc karar vcrilmiştir.

Meclis Başkanı Ömeı GÜNEL; ilçemiz Davutlar Mahallesi, 202.398l ve 3982 no'lu
paniellerde plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun ek süre talebini. oyladl.

KARAR NUMARAsı :897t3695-301.05/2 l8:
İlçemiz Davutlaı Mahallesi. 202, 398l ve 3982 no'lu parsellerde plan değişikliği ile ilgili

imar Komisyonunun ck süre ıalebi. oybirliği ile kabul edildi-

GUNEL
lis Başkanı

() n ü_iM( )\(,LJ Mehnlct S t) Lt I
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5070 sayıl kanuna göre güvenlleleklronık imza ile lmzalanmlştr
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1 04.08.2020

KUŞADAsI Bcı,EDiYEsİ ()LAĞAN MEcLis KARARl

Kuşdası Belediyc Meclisi 2020 yılı döneminin 7. loplantüsının l. Birlcşiminin l.
ofurumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20- 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeıninde bulunan
konulan görii§üp karara bağlamak üzere 04.08.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanı Omer GUNEL'in Başkanlığırıda Uyelerden; Ozgün LIMONCU. Mehmet
SARIDEDEOĞLIJ. Ahmct Volkan ALKIŞ, Gürol TURHAN, Eıffe FAZLILA& Seyfi Scyhan
SUVARİ. oğuzhan TURAN. Evrim_ KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülent BAKIRLI,
Melahat YAYLACI, Efe BERBİ]RoGLU. Fahrettin ÇI(IEK. Ali GENÇ, Ali KoTAN, Hüseyin
cÜNEŞ, Tibet ÖZER, Hasan Çt]LiK, Funda ŞENoL. Tacettin Ö,ZDEN. Arzu BAYRAKTAR,
Klllnç KoCAMAN, Fatih sARlGoZ, Murat INAN. Ahmet SoZER, Muslafa FlLtZ. Aıırni
TABAK Didem EREN'in iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 2.3 mıdde§i:
Park ve Bahçler Müdürlüğünün ]0.04.2020 tarih ve E.20] sayılı "Park ismi" Hk. (Soğucak
Mah. Pirireis Sokak 325 Ada l Parselin batısünda bulunan alana Aıa Park ismi verilmesi talcbi)
İmar Komisyonu

Meclis Başkanı Ömer G{JNEL: imar Komisyonu Raşkanı Ali GENÇb söz vcrdi,

İmar Komisyonu Başkanı Ali CENÇ; İlçcmiz Soğucak Mah- Piriıeis Sokak ]25 Ada l
Paıselin batısında bulunan alana Ata Park İsmi verilmesi ile ilgili İmar Komısyon raporunu

okudu.

il. i AYl)lN

il.(,Esi Kt]ŞADAsl

lt l]L D !-

KoY/NlAHA1.1.
ı] soğucak

}lEvKll
P,\F T,\

,\l)A _]25

P \RS!.l.
l No'lu Paİsclin lrlhslndaki
Alan l

KoNlı park lsmivcrilnıcsi t\ (n

5070 sayıll kanuna göre 9ü!Ğnli elektronik amza ile imzabnmlştr
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AÇI KLA NI A

02.07.2020 tarihli Belcdiyc N'ıeclis topiınt[§ında komisyonunruza havıle cdilcn; lmar
planında soğucık mahattcsi 325 ada l no'lu parsclin bıtlslnda bulunan ıe ParL işleri
Müdürlüğümüzce yaprmı tamanrlanan parka Atı PARK isminin verilmesi ile ilgili konu
Park vc Bahçclcr Müdürlüğünün 29107/2020 tarih ve E.34E sat-tlı yazısryla geri çcktiklcrini
belirtiklcrindcn dolayı, isim verilınesi konusunun mecli§imizin gündemind€n
düşürİlmo§ine, komisyona katllan üyclerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Mcclis Başkaıu omer CtJNtjL; llçemiz soğucak Mahallesi j25 ada l no'lu parselin
batısında bu|unan parka Ata PARK isminin verilmesi ıalebinin meclisimizin günderninden
düşürülrnesi ile ilgili İınat Komisyon Raporunu komisyondan geldiği şekliyle oyladı.

UNEL
Mccli I]aşkanı

()N(,LJ Mchmet 1) LU
kalibi

5070 saylll kanuna göre güVenlielektronik imza ile imzalanmlştr

2

KARAR NU MARAst :E97ı]695-]01.05/2 l9:
İlçemiz Soğucak Mahallcsi -]25 ada l no'lu parsclin batısında bulunan ve Park vc

Bahçeler Müdürlüğünce yapımt tamamlanan parka Aıa Park isminin ve.ilmesi ilc ilgili konu
Paık vc Bahçcler Müdürlüğünün 29.07.2020 tarih vc E.3,18 sayılı yazısıyla geri çektiklerinden
dolayl Aıa Park ismivcrilmcsi ı.alebinin meclisimizin gündemindcn düşürülmesiile iigili lmar
Komisyon Ilaporunu komisyondan geldiği şekliylc. oybirliği ilc kahul edildi.



Kuşadası Belediye Mcclisi 2020 yılı döneminin 7, toplanusüntn l. Birlcşiminin l.
ofurumu;5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gercği.ce 8ündeminde bulunan
konulan görüşüp kaİara bağlamak üzere 04.08.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanı Omer GUNEL'in Başkanlığında Uyelerden; Ozgün LIMONCU, Mehmet
sARIDEDEoĞLU. Ahmet Volkan ALKlŞ, Gürol TURHAN, Erİıfe FAZLILA& Seyfi Seyhan
SIJVARi. oğuzhan TURAN, Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI. Mustafa Bülent BAKIRLI,
Melahat YAYLACI. Efe BERBEROĞLU. Fahfettin ÇiÇEK, Ali cENÇ, Ali KoTAN, Hüseyin
GÜNEŞ, Tibet ÖZER, Hasan ÇELiK, Funda ŞFNOL. Tacettn Ö_ZDEN. Arzu BAYRAKTAR,
Kılınç KOCAMAN, Fatih SARIGOZ, Murat INAN. Ahmet SoZER, Mustafa FıL[Z. AZmi
TABAI<. Didem EREN'in iştirakleriyle toplandı.

cündemiıı 2.4 madde§i:
fi* * Ş"hlr"ll,k Müdii.lüğünün 26.06.2020 tarü ve E.l974 sayıh "Ha}.rat Çeşmesi" Hk, (imar
Komisyonu)

Meclis Başkanı Ömer GÜNELi imar Komisyonu Başkanı Ali cENÇ'e sdz vedi.

imar Komisyonu Başkanl Ali GENÇ; imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 |^ih
ve E,l974 sayılı "Hayrat Çeşmesi" ile ilgili İmar Komisyon mporunu okudu.

i\rAR K()\t is\ ()N RAP()Rt

l1.1 AYDlN

iı.ÇEsi KtlŞAl)Asl

l} l]l, t) E
KOY/}l^tIA1-1.
l] Güzc lçamlı

Nlt]\,Ktl

PAt,I,.\

.\l).\ 59ll

innsgı
l No'lu Parselin Doğusundaki
Park /)

kooo
Ha\ rat ('tşmesi Yapılması r,e
ısim vcrilmesi r\

^rr

5070 sayl l kanuna göre güvenlieleklrcnlk imza ile imzabnrnlştır
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AclKLAMA:
02.07.2020 tarihli Bclcdiye Mecli§ toplantısında komis!-onumuza havalc edilen;

ilçemiz (;üzelçamlı mahallesi 598 ıda l no'lu par§clin doğu§unda bulunan vc kımuyı terki
yapülan alanda yapım masrallafl Fehim ÇoBAN taraflndan karşılanarak yıp acık hayrat
çeşmesin€ izin verilİncsi halinde Hamide ZENGiN isminin vcrilme§i ilc ilgiti konu
komisyonumuzda görüşüldü.

Yaplan değerlendirme de, Hayııt çcşmesinin yıp acağı alanln kamuya t€rki

},apllan park alanl içerisinde ve 2.Derec€ doğal sit Alını içerisinde kaldlğ| tespit edilmiştir.
Çeşınc ile ilgili Etiit ve Proje Müdürlüğümüzün hızlrIadtğı projeye uygun olarak
beledi!enin gö§tereceği alana yapllmaslnda re isminin Hamidc ZENciN hayrat çeşmesi
olarak verilınesinc komi§yona katılan üyclerin oybirliği ile karar vcrilmiştir.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL;ilçemiz Güzclçarrülı mahallesi 598 ada l no'lu paıselin
doğusunda bulunan ve kamuya teİki yapılan alanda yapun masmflan !'ehim ÇoBAN tarafindan
kaşılanamk yapılacak hnyrat Çeşmesi ile ilgili Etüt ve Projc Müdürlüğümüzün hazırladığı
pğeye uygun olarak belediyenin göste.eceği alana yapılnasını ve isminin Hamide ZENCİN
hayrat çeşmesi olarak verilmesi ileilgili imar Komisyon Raporu Komisyondan geldiği şkliyle
<ryIadı.

K,\R.\R Nt]NlARAsI :ltg7 l 3695-_-}{l1.05/220:
İlçemiz Gii7elçamlı mahallesi598 ada l no'lu parselin doğusunda bulunan ve kamuya

tcrki yapılan alanda yapım masmf'laİı Fehim ÇoBAN taraflndan ka§ııanarak yapllacak olan
hayrat çeşmesinin !,apllacağı alanın kamuya terki yapılan park alarıı içcrisindc ve 2.Dercce doğal
Sit Alanı içerisinde kaldügl tespit edildiğinden Çeşmc ile ilgili Etüt ve l'roje Müdürlüğümüzün
hazırladlğl projeye uygun olamk belediyenin göstereceği alana yapllmasına ve isminh Ilamidc
ZENGİN hayrat çcşmesi verilmcsi ileilgili İmar Komisyon Raporu Komisyondan gcldiği

Mcc

()zgün N(,l i Mchnret SA []

tibi

5o7o sayllü kanuna gö.e gijvenh eleklronik imza ıle ımzalanmlştr
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KUŞADASl BELEDiYFSi OLAĞAN MECLİS KARARİ

Sayılı Belcdiye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddcsi gereğince gündeminde bulunan konulan
gö.üşüp kalara bağlamak üzere 04.08.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Mcclis Başkaııı
Ömer GÜNEL'in Başkanhğmda Üyelerden; Özgün LiMONCU. Mehmet SARIDIDEOĞLU,
Ahmet Volkan ALKIŞ, Gürol TURHAN, Emre FAZLILA& Seyfi Seyhan stIVARi. oğuzhan
TURAN Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülent BAKIRLI, Melahat YAYLACI, Efc
BERBERoeLU. Fahrettin çiçEK. Ah cENÇ. Ali KOTAN. H üseyin CÜNFŞ. Tibcl ÖzER.
Hasan ÇEL|K Funda ŞENoL. Tacettin. ÖZDEN, Arzu BAYRAKTAR, KıIlnç KOCAMAN.
Fatih SARlcoZ Murat İNAN. Ahmet soZER. Mustafa Flt.lZ. Azmi TABAK Didcm EREN'in
iştirakleriyle toplandl.

Gündcmin 2.5 maddcsi:
Park vc Bahçeler Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve E.286 sayılı "KEGEV-Muzaffer lZGLj
Parkı" Hk. (İmar Komisyonıı)

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; imar Komisyonu Başkını Ali GENÇ'e stiz verdi

imar Komisyonu Başkanı Ali cENÇ; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih

ve E.286 sayılı "KECEV-Muzaffer İZGÜ Parkı" ile ilgili imar Komisyon mporunu okudu.

iN|.\lt K()ılis\ ()\ ıt \P()Rt

il.i AYDIN

iLÇEsi KtlŞAD.{sI

BELDl-

l)ağ
KoY/MAHALL
E

NrEVKii
PAFTA

ADA {l

PARSE1- 6

l'ark İsmivcrilmcsiKoNU

na gore güvenllelekıronlk lmza lle ımzalanmıştr
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AclKLA MA:

02.07.2020 tarihli Betcdiye Mccli§ toplrnıısündı komisyonumu2a hıvalc edilen ;imar
p|anünda Dağ mahallesi 4ı ada 6 no'lu parsetin bulunduğu alanda Park işl(ri
Müdü.lüğümüzcc ]iaprmr tamamlanan parka K EG EV-l\l uzaf fer İZ(;[ i§minin verilmcsi
il€ ilgili konu komisyonumuzda görüşüldü.

Yapılan değerlendirme dc,Park İşleri Müdürlüğümüzce !,apımı tamamlınan Dağ
mahallesi 4l ada 6 no'lu parseldcki park alanlna KEcEv-Muzaffcr izcÜ isminin
verilrncsi talebinin uygun olduğuna komisyona kahlan üyelerin o}birliği ilc karar
vcrilmiştir.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; Dağ Mahaılcsi 4l ada 6 no'lu parseldeki park alanı na
KEGEV-Muzaffer İZCÜ isminin verilmesi ile ilgili. İmar Komisy,ın Raporunu komisyondan
geldiği şekliyle oyladı.

KARAR NUMARAst :897t3695-301.05/22 t:
İlçcmiz Dağ Mahallcsi 4l ada 6 no'lu parselin bulunduğu alanda Park ve Bahçeler

Müdürlüğümüzce yapımı tamamlanan parka K-ECEV-Muzafler iZCÜ isminin verilmesi ile ilgili.
in,ar Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekliyle, oyi,irliği ilc kabuledildi.

CUNEt-
Başkanı

z!, lMoNCt] \lehnıct S OC t-t]
s Katibi
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Kuşadası Belediye Meclisi 2020 yılı döncminin 7. toplanısının l. Birlcşiminin l.
ofurumu;5]93 sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. vc 22. maddesi ge.eğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere 04.08.2020 günü saat: 1_6:00'da Kervansaray'da ; Meclis
Başkanı Ömer cÜNEL'in Başkanlığında Üyelerden; Özsün t-iMoNCU. Mchmet
SARIDEDEOĞLU. Ahmet Volkan ALKIŞ, Gü.oı TURHAN, Enıre FAZLILAR- scyfi Scyhan
SIJVARi. oğuzhan TURAN, Evrim KARAKoZ. Hayati ATLI. Mustafa Bülent BAKIRLI,
Melahat YAYLACI, Efe BERBEROĞLU. Fahr€ltln Ç|ÇEK, Ali cENÇ, All KoTAN. Hüseyin
GÜNt]Ş, Tibet ÖzER, Hasan ÇELİK Funda ŞENol-. Tacetfin Ö_ZDEN. Arzu BAYRAKTAR,
Kılınç KOCAMAN. Fatih SARIGoZ, Murat tNnN. Ahmct SOZER, Mustafa F'ILIZ. AZmi
TAİ}AK Didem EREN'in iştirakleriyle loplandl.

Gündcmin 2.6 maddcsii
Emlak vc istimlak Müdürlüğünün 24.06.2020 lanh ve E.94l saylll "Finans ihtisas Ünivcrsitesi
Kunılması Amacı ile Bedclsiz Arazi Devri Talebi" Hk- (Plan Bütçe Konıisyonu-İnrar
Ktımisyonu)

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL: imaı Komisyonu Başkanı AlicFNÇ'e söz venli

imar Konrisyonu Başkanı Ali GENÇ: l--mlak ve istimlak Müdürlüğiınün 24.06.2020 ıarih re
E.94l sayılı "Finans ihtisas [Jniveısitesi Ku.ulmasl Aİracl ile Bedclsiz Arazi Devri 

-falebi 
ilc

ilgili Plan Bütçe Komisyonu-İmaı Krınıisyonu onak mporunu okudu.

PLAN Bi']TÇE vı] iMAR KoMisYoNU oR,l,AK RAPORIJ

AYDl\il. i

it,(,Esi KtjŞ^l)Asl

t][-l-DE
KOY/MAHALt.
E7 'fürknıcn-D{vııtlır

MEvKii l
P \t-f A

,\ l)A l {]7-69l)

p.ıııseı- / / {0.{ı..l_]_5

,l lK() \
Finans lhtisas IIniıcrsiıcsi
Kurulnrası Aınıcı ilc l}tı|r,lı
Arazi I)cl,ri

t\
c, ,.l\ u
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A(]IKLA]\|A:

02.117.2ll20 tarihli Bclcdi!e Nleclis toplanıısında konris1,onlarımrza havale edilcn:
Finans ihıisas Üniversitcsi kurulrnası amacl ile bedelsiz arazi devri konusu
komisyonlarımızda giirüşüldü. MüIkiyeti belediycnrize ait ilçcmiz Türkmen Mahallesi ,127

ada 40 no'l u 32.000 m' yüzölç ümündc ki p^rsel, 427 
^da 

42 nolu 20530 m' ]-üzölç iimündc ki
parsel ve 427 ada,l3 nolu 10640 mı yüzölçümündeki par§cller ilc Dal,utlar mahalle§i 690
ada 5 no'lu 25700 rıı' yüzölçiimündeki pafsellerin bu amacı uygun olduklaıı
düşünülmcktcdir. Doğcrlendirmcnin detıyll olarık yapülıbİlmesi için meclisimizdcn ck
§ürc talep cdilmesine komi§yonumuzca o),birliği ilc karar verilmiştir.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; Mülkiyeti belediyemizc ait ilçemiz Türkmen Mahallesi
42'7 da 4O no'lı32.000 m' yüzölçümündeki p^rse|,427 ada 42 nolu 205]0 m1 yüzölçümündcki
parsei. ve 42'l ada 43 nolu l0640 m' yüzölçümündeki pa§elle. ile Da!,utlar Mahallesi 690 ada 5
no'lu 25700 m' yüzölçümündeki parsellerin bu amaca uygun olduklan düşünüldüğünden
aİazilerin, değerlendirilrnesinin detaylr olarak yapllabiImesi için imar Komisyonunun ek sü.e
talebini, komisyondan geldiği şkliyle oyladı.

KARAR NtJNIARAsl :8971_1695-f 01.05/222:
MuMAyEk vakfı tarafındarı Finans ihtisas üni.ersitesi kurulması amacı ile bedelsiz

arazi devri talebi ile ilgili Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Türkmerı Mahallesi 427 ada 40
no'lu 32.000 m2 yüzölçümündeki paısel, 427 ada 42 nolu 20530 m' yüölçümündeki parsel vc
427 ada 43 nolu 10640 m' yiizölçümündeki pa.ıseller ile Davutlaı Mahallesi 690 ada 5 no'lu
25700 m' yüzölçümündeki bu parscllerin amaca uygun oldukları düşünüldüğünden arazilerin.
değerlendirilmesinin deıaylı olarak yapılabilmesi içh imar Komisyonunun ek süre ıalcbi.
komisyondan geldiği şkliyle, oybirliği ile kabuledildi.

o GUNEL
Mccl kanı

özgün
Mecl

5070 seyllI kanuna goregıVenlieleklronak imza ile imzalanmlştr
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KUşADASı BELEDiYE§i oLAĞAN McCLis KARAR]

Kuşdası Belediyc Meclisi 2020 yılı döncnıinin 7. toplanisınün 1. IJirleşiminin l.
ofurumu;5393 Sayılı Belcdiye Kanunun 20. 2l. vc 22. maddcsi gereğince gündcmindc bulunan
konulan görüşüp kara_ra bağlamak üzere 04.08.2020 günü saat] l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanl Omer GUNEL'in BaşkanlEında Uyclcrden; ozgün l,IMoNcU, Mchmet
SARIDEDEOĞLU. Ahmcl Volkan ALKIŞ, Gürol TURHAN, Emre FAZLILAR. Seyfi Scyhan
sUVARi, oğuzhan TIIRAN, Evrim_ KARAKOZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülcnt BAKIRLI,
Melahat YAYIACt, Efe BI]RBEROGLU, Fakettin ÇlÇEK. Ali GENÇ, Ali KOTAN, Hüscyin
GÜNEŞ. Tibet ÖZER, Ha_san ÇI]LiK Funda ŞENol.. Taccılln ÖZDEN. Ar/rı BAYMKTAR,
Kılünç KOCAMAN, Fatih SARIGoZ, Murat INAN. Ahmet SoZER, Mustafa FILIZ. Azmi
TABAK, Didcm EREN'in iştiraklcriyle toplandı,

Gündemin 2.7 maddcsii
Dlş ilişkiler Müdürlüğünün l2.05.2020 tarih ve E.4 saylh "Dış iliŞkileİ Müdürlüğü Yönetmeliği"
Hk. (Hukuk Komisyonu)

Meclis Başkanı Ömer GÜNİjL: Yazı işleri Müdürü vildan AKcL'a sdz verdi.

Yaz işleri Müdürü Vildan AKoL;Dış İlişkiler Müdürlüğüniin |2.05.2020 tarih ve t].4
saylh "Dlş iliŞki|er Müdürlüğü Yönetİneliği"ile ilgili lJukuk Komisyonu Raporunu okudu.

Ht; Kt]K KoMisYON RAP()RU

Kuşadasl Belediycsi Dış ilişkiler Müdürlüğünün l21052020 tarih ve
,ı,ı8567l6.0l0.03.E.,|/908.ı sayıh !,a2§ı ile,Kuşadası Belediyc Mecli§imizin 02.07.2020 ıarihli
Belediyc Meclisi ofurumunda gündemin l. ı.| maddesi ile komisyonumuza havalc cdilen
"Kuşadısı belediyesi Dtş ilişkiler Müdürlüğünün görev,yetki vc sorumluluklarınL çalışma
usul ve csaslırınI belirlcyen yönctmelik diizenlenmcsi" konusu komis],onumuzca
incelcnmiştir.

5_]9_] sa!ıh l}elcdile Kanunun Üçİncü Bölüm l5. maddcsi b hendi uyarınca
belediycler yönctmelik çlkaİmak ilc yetkilcndirilmiştir.Bu çerçevedc, Aydın ili, Kuşadası
ilçesi l)ış ilişkilcr Müdürliığünün görev, yeıkive sorumluluklarü ilc çal§ma u§ul vc
csaslarına yönetmelik komis},onumuzca u),gun bulunmuştur.

t]clcdiyesi Dlş ilişkilcr Mlis l3aşkanı Ömcr GÜNlil-;. Kuşadıısı
umluluklan ilc çalışnra usul ve esaslarvcıki ve

gcldiği

5070 una göre g üve nli eIekı ronik amza ile imzabnmıştr
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T.C.
Kl]ŞADAsl l}ELEDiYIl§i

DIŞ iı.iŞKiLER MüD[rRı.[JĞü

(;ÖRE\,. YE,IKi VE sORtJMLtr1,1]KLAR| iLE
(,AL|ŞM^ Usl L Vt: Es tsLARlNA iLişKiN YÖNI]TMELiK

(;ENEL (;aREKÇE

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Üçüncü &ilüm l5, Maddesi b bendi uyannca
belcdiyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

Bu yönetİnelik, Aydın ili Kuşadası Belcdiyesi Dlş ilişkiler MüJürlügü'nün göİev, yetki
ve xrrumluluklannı, çahşma usul vc esa§lannı. teşkilat yapısını. hukuki statüsünü belirlemck ve
hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütiilmesini sağlamak amacıyla haz ırlanrruştır,

ıriRiNCi ıjöLüM
Amaç r,e KıFjım, Yasal Dayanak, Tanımlar vc ilkeler

Amıç ve Kıpoım

Amıç

MADDE l- Bu yönefineliğin amacl; Kuşadası Belcdiyesi Dış ilişkiler Müdürlüğü'nün
kuruluş, görev. yetki ve sorumluluklan ile çahşma usırl ve esaslannl belirlemekıir.

Krpsam

MADDE 2- Bu yönetrıelik; Kuşdası Belediyesi Dlş ilişkiler Müdiiüİlüğü'nin g6rev,
yetki ve sorumluluklan ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlan kapsaı.

Yasıl Dıyanak

MADDE 3- (l) l}u yönetmelik; 03/072005 larihli ve 5393 sayılı Bclediye Kanunun
Üçüncü bölüm l5ö, l 8, 48 ve 49 uncu maddele ri ile 52l6 sayılı Büyükşehir Be lediye Kanunu.
50l8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.657 sayılı Devlet Memı.ırlan Kanunu ile
diğer ilgili mevzuaı, Kuşdasl Belediyc Meclisi'nin 07/0l2020 tanh vc 89713695-30l .05ı2l
sayılı kamrma dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanlnıl r

i\IADl) 4- (l) l]u yijnctmelikıc adı gcçcn;

a) Bcl Kuşıdası Belcdiyesi'ni,

b) Bel nı: Kuşadası Belediyc Başkanı'nı

c)M

ç)M

ı Belcdivc Mcclisi'ni

Kuşadası Belediyesi Dış ilişkiler Müd

5070 sayllı k

K
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d) M üdia: Dlş ilişkiler Müdürü'nü,

e) S'I'K: Sivil Toplum Kuruluşlannı

0 Yönetmelik: Düş ilişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki. sorumluluk, Çaİşma Usul ve
Esaslanna İlişkin Yönetmeliği'ni,

g) Merkez: Kuşadast Belediyesi Uluslararasl ilişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi

ı) Personel: Dış ilişkile. Müdü.lüğü'nde görevli tüm peısoneli ifade eder.

Tem€l llkeler

MADDE 5. (l) Müdürlük, "Halkıyla bütünleşerek kaliteli hizrneti ön planda tutan, kültiir
sanat yoğun, tarihi ile büttinleşik. örnck bir turizın kenti olmak" vizyonu; "Tarihi değcrlcrimizi
koruyarak. halkımıza sü.dürülebilir yaşam kalitesi sunan, sosyal belediyecilik anlayışıyla; yaşm
odaklı, yenilikten v€ değişimden yana bir yerel yönetim kurumrı olmak" misyonuyla ve aşağlda
belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarınl yii.ütiir.

a) Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu güçlendirmek,

b) Farklr dokulam saygı dıryan ve birlikte yaşama kültürünü §ahiplenen hizmet sunmak.

c) Dayanışına ve yardmlaşma kültiirüne sahip olmak,

ç) Birlik ve beraberlik ruhu güçlü olan bir ioPluma önem veİen hiznıct sunmak.

d) Uygulamalam ilişkin kayıt ve belgeleri her an denetime hazır bulundurmak.

e) sürdürülebilir^ verimli. eıkin ve kaliteli hizmet anlayışüİıa sahip olnıak.

1) Kayıdan usulünc uygun. saydam ve erişilebiliı şekilde tutrnak,

g) Belediye kaynaklannırı kullanımrnda etkinlik ve verimlilik odakh olmak,

ğ) KamI alrna, uygulama ve eyIemlerde şffaf olmak,

l) Her yaşıa eğiı im i desıek lemek.

i) Uygulamalarda adaleti, hizmette eşitliği ve hesap verilebilirliği esas almak.

j) Kuşadası'nın ihtiyaç ve taleplerine planlı ve projeli çalşmalarla uzun vadede çözürrıler
sunmak,

k) tlerkes için ulaşılabiIir ve erişilebilir hizmet üretınck,

l) Altyaptsı. büyüme dinamikleri ve kentli refahı doğrultusunda tamamlanan hizmet
sağlamak.

m)
ve ya§am

n)
anlayışına

o)
sunmak,

talep vc tercihlerine odaklı hizmet anlayışına sahip, gelenek. inanç. tercih
imlcriırc saygılı olnıak.

cled hiznetlerinin planlanmasında ve sunulmasnda katılmcl vc tamlsız yön
nrak.

n hedeflerc zamanında ulaşmayı

l

5070 say ll
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Teşkilat Yıpsı
MADDE G (l) Müdürlük:

a) Dlş ilişkiler Müdürlüğü, Dış ilişkiler Müdürlüğü'ne bağll Uluslararası ilişkilcr ve
Avrupa Birliği Merkezi'nden oluşur.

b) Müdürlüğün organizasyon yapısı içcrisinde Dlş ilişkiler Müdürü'ne bağll olarak yetcrli
sayıda memur. sözleşmeli personel ile yardımcı per§onel görev yapaı.

(;öre\,. Yc(ki ve Sorunıluluklır

Müdürlüğiın Görevlerİ

MADDE 7- Belediye Başkanının onayıyla;

a) Müdürlüğün faaliyet konulanna ilişkin mevzuatl takip ctmek ve mevzuatın
gereklerini

süresi içinde yerine getirmek,

b) Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlannün tufulnası, bunların aşivlenmesini.
korunmaslnı ve muhafaııa edilmesini sağlamak.

c) Müdürlüğün yaaşmalarınln yazışma kumllanna uygun olamk, süresi içinde ve doğru
bir şkildc yapılmasını sağlarnak.

ç) Belcdiyemizin dış ülkeler. dış ülke temsilciliklerive bağlı kuruluşlan ile ilişkilerini
kurmak, gerekli işlemleri yiirütnıck,

d) Belediyemiz ile uluslaramsı kurum. kuruluş. sivil toplum kuruluşlarü ve örgütler
aı-asında mcvcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak.

e) Belcdiye ile dünya kentlcri arasında Kardeş şehir iIişkileri kuramk, ülkcier arısı
kardeşlik duygusunu geliştirecek ctkinlikler orgaJrize etrnek vc mevcut kardeş şchir ilişkilerinin
yürütülrncsini ve kootdinasyonunu sağlamak,

t) Bclediyemizin ve ilçemizin ihtiyaç ve talcpleri doğrultusunda ürklı paydaşlarla proje
h,tzırlay
baş\,uruda

burılan hayata geçirmek için hibe/fon desteği sağlayan kurum vc kuruluşlara
bulunmak.

c)
ve örgütle
aracülüğlyl
işlem. çalı

Jycsi olduğumuz ve olacağımız ulusal ve uluslammsı birlikler. kurum-kuruluşlar. a!
ilc etişimi sağlamak. ctkinlik lcrini takip cımek. katılım sağlamak ve bu birlikler

ili şkiler ve onak pİojelcr ürete.ek hayaıa geçirmek. bu kapsamda ul
elkinliI leri düzeılcnıek. ıcınsil. kııılını iş birliğini

. dcneyim^ğ) cl ilik faaliyetlcri ilc ilgiliçağdaş dünya ömek.

a gole gü\€nll eleklronik lmza ile imzalanmlştr5070 say
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projelerini izlemek, değerlendirmek ve Başkanlığa öneriler hazırlanlak.

h) Dezavantajlı gruplara yönelik ulusal ve uluslamrası kapsamda sosyal politikalar
geliştirmek. benze. politikalar gcliştirmiş ya da geliştirmeyi arııaçlayan diğer ülke belediyeleriylc
ortak projeler yürühnek,

ı) Belediyemizi ve projelerimizi tanıırnak amacıyla yazllı ve göİsel sunum materyalleri
hazırlamak ve çevirilerini yapmak,

i) Uluslararası kuruluş, kardeş şehir ve diğer dünya kentlerinden gelen heyet ve kişileri
ağırlamak, programlann organizasyonunu yapntak ve yürütİnek,

j) Belediyemizin ve KuPda§ı ilçesinin tanltunı amacıyla uluslamrasl kongre, konferans
ve seminerlerin organizasyonunu yapmak ve yürütmek,

k) Uluslararası hibe kaynaklan ile finanse edilebilecek konulan izleyerck. tekil ya da
onaklı hazırlanabilecek projeleri ilgili birimlerimize iletmek, diğer müdürlükle.imizce
hazırlanacak ve yürütülecek uluslammsı ya da yabancı foni}ıibe kaynakh projelerin
koordi nasyonunu sağlamak,

l) Belediyemiz adına yurtdışına gerçekleştirilen teknik, sosyal ve kültiirel ziyaretlerin
o.ganizasyonunu sağlamak ve görevlendirilen kişilerin yurtdışı çıkış işlemlerini yapmak,

m) Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek olan yabancı dildeki belgelcrin

çevirisini yapmak ve ilgili birimlere ulaşlnlmasuıı sağlamak,

n) Belediyemizin web sayfasının ingilizce içeriğini hazırlaJııak ve giincellenmesini
sağlamak,

o) Belediyemizi ve ilçemizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancl heyet ve kişilerin
Bclcdiyenin tist düzey temsilcileri ile yaptıklan göri§melerde ve yurtdışl gezilerinde tercümanllk
hizmctIerini sağlamak,

ö) Dış basında Belediyemizi ve ilgilikonulan izlemek ve ilgili birinılere raporlamak.

p) Başkanlık makamını ziyaıet eden konuklar ilc yurtdışında ziyaret edilen makam ve
kişiler için tanıhm ve hatıra amaçh hediyeyi hazür bulundurmak ve sunmak,

r) Yurt içindeki ve yun dışındaki belediyelerle. gerektiğinde iyi niyet ve iş birliği
p.otokollerini koordine etmck,

s) Hemşhri Dernekleri. S'IK'lar. Kamu Kurumlan, Vakıflaı Demekler ve Özel
şirkellerle koordinasyon ve iş birliğini sağlayarak onak projeler geliştirmek ve uygulamalarda
bulunmak,

§) Belediye ile Aydın Valiliği. Kuşadası Kaymakamlığt. ilçe MilliEğitim Müdürlüğü^
Aydln t]üyükPhir Belediyesi ve Belediye Birlikleri amsında işbirliği ve koo.dinasyonu
sağlanıak.

t) Ba
takip etmek

lıklarca sunulan ve AB taralindan doğrudan sağlanan proje hibe programlarını
rojeler çeşitli uluslaramsı kuruluşlar ile büyükelçilikler tarafından sağlaııan

projclcre lrnak ve projc başvurulannda bulunmak. Bu konuda ilgili müdüılüklcri
bilgilcnd ir k ve müdürlüklcrlc ortak çallşma yürülmck.

programlarını takip etrnck ve ortak çalışma i)

adaylrk siirccinde ülke içinde ve dışında kurul

aştlmrak.
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platlbrm veyd diğer oluşumIardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerdc kurunru temsil etmck ve
gcrekli katkıyı sağlamak,

v) iŞbu yönetrnelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteti DlŞ iIişkiler Müdü.lüğii'
nü ilgilendircn mevzuat hükümlerine göre çallŞmalar yapmak.

y) Müdürlüğün diğer idareler neiıdinde takibigereken iş ve işlerİı]erini yürütmek ve
sonuçlandırmak.

z) stratejik pIana, yıllık performans programlna, yatlnm programlna ve müdürlük
bütçesine uygun olarak çalışmalannl yürütmek.

aa) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süıesi içerisindc cevaplamak.

ab) Başkanın bilgisi vc onayıy14 4982 sayıtı Bilgi Edinme Hakkt Kanunu çcrçevesinde.
istisnalar dıştndaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

Müdürlük; yukanda sayllan görevler ile Başkan tarafındaıı verilen diğer tüm görevlcri,
kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekle yükümlüdür,

MüdüriiD G6rev, yetki ve sotumlulukları

MADDE & (l) Müdür. görev ve hizmetle.inden ödirü Belediye Başkafuna karşı sorumIu
olup;

a) Bıı Yönetnelild€ belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili,
ckonomik ve verimli yürütiilmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alantna gilen konularla ilgili mcvzuatı. yaıgı ka,a.la.ını ve
yayınlan takip etsnek. personeLini bilgilendirmek ve eğitınek,

c) Müdürlfü görevlerinin kapsamına giren bütiin işlcri sevk ve idare ederek gereken
dcnetimleri yapmak,

ç) Müdürlük ile diğer Müdürlükler aİastnda koordinasyonırnu sağlamak,

d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütiilmesini sağlamak,

e) ilgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınlr kaylt ve kontrol yetkililerini
belirlemek: taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

t) Müdürlüğün çahşma ve slİatej ik planlarının. faaliyct raporlannm. performans
değerlendirmesine esas olacak ıapot ve istatistiklerin oluşturulnıası; süreç analizleri. tıygulamaya
ilişkin dcğerlendirme ve sonuçlaı ürctilerek uygulamaya geçirilmesi çal§malannı yürütmek.

g) Müdürlügün genel iş yürütiimü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük gi'rüşü
hazı rlamak_

ğ) ürlüğün gide. bütçe taslağlnt haarlatmak.

h) yetkilisi olarak, 50|8 sayılı yasada belirlenen iş ve işlcmleri gcrçekleşti

sağl
ı) I ilisiolank. ilgili yasada bclirlencn iş ıe işlcmlerin gerçekleştiri

ve sicilamiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çer

5070
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j) Müdürlüğün geçmiş döneme ait bilgilerinin. dosyalannüır. raPorlarının kurumsal biı
formaııa standart Dosya Planlna görc arşivlenmesini sağlamak.

k) Vatandaşa yönelik hizmcılerle ilgili"hizmet staıdanları" belirleyerek daha hızlı rc
etkin hizmet vermek için tedbirler alnıak ve süreç iyileştirmcsi yapınak,

l) Belediyenin karar organlanna kamu kurıım ve kuruluşlanna, meslek kuruluşlanna ve
gerektiğinde ge.çek ve tiizel kişileİe kafşl ise başkanlık makamının izni ve onayıyla, şahsen ya
da cvrak üzerindeki imasıyla temsil eınek,

m) Görev ve çalışmalarü yönünden Belediye Başkanlığı'na karşl sorumlu olup, Başkanllk
Makamınca mevzuat hüküİnlerine uygun ola.ak verilen diğeİ görevleri yapmak, ile görevli ve
yetkilidir.

Müdür; yukanda sayılan görevler ile Başkan tarafından verilen diğer tüm gö.evleri.
kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstcrerek yerine getirmekle yükiimlüdür.

I'ersonelin Göreı, vc sorumluluklar|

MADDE 9- (l) Müdürlüğün görev alanına giren işlcı Müdiitlüğe Norm Kadro vc
Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Müdür, görevleri mevcul
kadrolann sahip olduklan nitelikleri. yetenekleri, yeterlilikleri. verimlilikleri, performans başan
seviyeleri v_b. kriterleie göre değerlendiriı ye*inliklerine göre dağıtır-

(2) Dış ilişkiler Müdü.lüğü per§onelinin göıevleıi aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Müdü.lüğünün gö.ev alanı ile ilgili olarak, BaşkanIığın amaçlan, politikalarl büıçclcri
ile uyumlu hedefler, planlar ve programlann geliştirmesinde (üm operasyonel, teknik
uygulamalarda aİnirine gerekli desteği vermek.

b) Müdürlüğünün haberleşmc ve ewak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda
sağlamak.

c) Müdürlüğün verimliIiğinin artınlması ve işleıin daha kaliteli. düzenli ve süratli şekildc
yürütülmcsi için çaltşrİıa metotlarünı geliştirmek. gcnel ahlaka ve adaba uygun hareket elmek.

ç) Kardeş şhirler ve uluslamrası organizasyonlarla ilgili her türlü yaz ışma. raporlama
işlemlcrini ve organizasyonla.la ilgili resmi yazışmalan yapmak,

d) Belediyemizi ziyaret cdcn yabancl heyetlerin prog.amlannı organizc etmek, hcyctlerin
kaşılanması, uğurlannıasü. konaklama. yemek, araç gibi işlemlerinde kılavırzluk hizmetlerindc
üstlerinin direktiflerine uygun hareket etmek vc gerekirse çeviri hizmeti sağlamak,

c) Yılhk faaliyet nporlannı hazırlamak.

koordinasvon
l) tlcm Demeklcri. S'l-K'lar. Kamu Kurumla . [)crnekler, Vakıllar. Özel şirkeılerlc

birliğini §ağlayarak ortak pro!oler geliştirmck ve uygulamalarda bulunnıak.lş

c)
amştl aına

lıklarca sunulan hibe programlarlnı takip etmck ve ortak çallşnra imkanlannl
k.

!)ı\ sürecinde ülkc içinde vc dışında kurulacak ol şını komisy
platibrnı ve

h) t]

lrışumlardan l}aşkanlıkça onaylanan girişim u tcmsil

ı}, ize gelen çeşitli dilleıdeki yazı, belge ve dok
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göİülenleriür tcrciimesi ile birlikte ilgili birimlerinıize ulaştırılmastnt saglamak,

ı) cörevigereği Müdürlükçe kendilerine verilen işleri plan ve proglama bağlayarak
yasalar ve vönetmclik esaslanna görc iyi bir şkilde yapmak ve zama nda bitirilmesini
sağlamak.

i) Belediyenin genel amaç ve politikalanna uygun nitelikte yafdlm işleri ile ilgili
stratejinin belirlenmesinde müdüre önerile. geti.mek,

j) Uluslammsı kural ve anlaşmalara göre kurulmuş örgütler ve kurullarda Belediyenin
temsilini olanaklı kılan ilişkileri kurmak,

k) Belediyemizin üye olduğu ve olacağl ağ, örgütler ve birlikler biinyesindeki
etkinliklerimizi yürütnek,

l) Belediyemizi ve yapılan çalışmalan tanttrnak amacıyla yazılı ve gö.sel sunum
materyalleri hazırIamak ya da çevirilerini yapmak.

m) Dış basında Belediyemizi ve ilgili konulan izlemek ve ilgili birimlere raporlamak.

n) Belediyemiz adına yurtdışı inceleme, temas için göıevlendirilen yöneticilerin yurtdışı

çıkış işlemlerini yapmak,

o) Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili çağdaş dünya ömek, model, deneyim. program ve
pğelerini izlemek, değerlendirmek ve Müdüre öneriler hazırlamak.

ö) Ulusal ve Uluslamıası hibe kaynaklan ile luıanse edilebilecek konulan izleyerek, tekil
ya da ortaklı hazırlanabilecek projeleri ilgili birirnlerimize iletmek.

p) Belediyemiz birimlerincc hazılanacak ve yürütiilecek uluslararası ya da yabancü finans
kaynaklı pğelerin koordinasyonunu sağlamak,

r) Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı ıakip etrnek ve mevzuatın gereklerini

süresi içinde yerine getirmck,

s) Verilen i§i öngörülen bütçe §lnırlarl içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

ş) Kendisinin verinıli ve etkin çal§masına yardım edecek büttin konularda bilgisini
devamlı anırmak.

t) Faaliyeti için amirince ıalep edilen veya faydalı gördüğü bütiin raporlan eksiksiz olarak
hazırlamak,

u) Yaptığı iş ile ilgilievrak ve bilgileri sürekli kontrol ederek takibini sağlamak.
ü) Görev alanına giren ve Müdür tarafından yasalam ı.ıygun olarak verilcn diğer görevleri

yapmak ilc görevlidir-

(3) Personel, büİoya ve merkeze ait iş ve işlemle.den Müdürc kaşı sorumludur.

Uıu§laraİesı iüşkiler ve Avrupa Billği Merkezi

MADD
sorumluluklarü

10- (l) tJluslararasl ili§kiler Vc Avrupa Biıliği Merkezi'nin görcv. yctki ve
ağıdaki gibidir. Müdürün onayıyla:

a)K losluk. fahri konsolosluk, ycrli ve yabancı dernekler. yurtiçindeki diğcr kamu
kurum ve kuru vakı 1laı, birlikler ile ilişkileri yiırüımek. e(kinliklerine kaılmak. iş
içinde ol l, sosyal faaliyetlere dcstek vermek,

b) cdiyecilik için sosyal. teknolojik vc akıllı şchi
araŞİ nıak. sunmak. uygun görülen]cri pr()iclcndirnlck ve v
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c) Belediycmizde ve sınırlan içcrisinde yaşayan vabaıcülar arasında nıevcut ilişkilerin
geliştirilmesini ve ycni ilişkilerin kurulmasınl sağlamak.

ç) Belediycnin başıumbileceği ulusal ve ulııslararası hibe programlannın
takibini sağlamak. tbnlardan yararlanl lnraslna yönelik projc hazürlanmasını ve yürütülmcsini
takip etmek. projcleri diğer müdürlüklcr|e iş birliği içinde yürü(mek. çalıştaylar dü7,cnleyerek
yeni vc özgün projelerin oluşturulmaslnl. Belediyenin dcstck programlarmdan en cıkin biçimde
faydalanmasuıı sağlamak,

d) Uluslararası Lırum ve kuruluşlara üyelik konusunda ön inc€lemele.i yapmak ve
müdüre sunmak.

e) Ülkemizde yerleşik diplomatik misyon temsilcilerinin ve kentimizi çcşitli nedenlerle
ziyaret eden yabancı konuklann belediyemizin üst diizey terİısilcile.i ile yaptülan görüŞmelerde
koordinasyon ve tercümanhk hizmeti sağlamak,

f) Kuşadası ile dünya kentleri arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulması ve mevcut
ilişkilerin geliştirilmesiıde öncülük etrnek,

g) Sürdürülebitir TurizİİI Platformu, Katdeş Şhir Platformu gibi, kente onak
fayda sağlayacak olan kolektifoluşumlannın kurulması vc güçlendiıilınesi için öncülük etmek,

ğ) Kuşadasl'nın tanütümüna katkı sağlayacak yabancı ülke şehirlerinin yerel yöneticilcriyle
bilgi alışverişinde bulunrrıak ve gerçekleştirilecek kaışılıklı ziyaretlerle ilişkilerin
gelişmesini sağlamak,

h) Kuşdası Belediyesi'ne ilütikal eden çeşitIi dillerdeki yazı ve belgelerin incelenip
geİekli görülenlerin terciimesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgiü kunımlara
ulaştınlmasını sağlamak,

ı) Uluslamıası kuruluş, kardeş şehir ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri
ağırlamak, gerekli programları yapmak, yetkililerle görüşmelerini sağlamak,

i) Kardeş şhir uygulamalan ile farklı kültiirlerin birbirlerini tanı-rnay ve
yakınlaşması sağlana.ak kültü.el ifade çeşitliliğine katkıda bulunmak,

j) Uluslararası açık ofurum. sempozyum, tören. şölen. festiVallere katılarak Kuşadasl'nın
tanıılİrırnü 5ağlamak,

k) Kuşadasfnürü ulusal ve uluslaralası platformlarda görünürlüğünün ve temsilinin
anırılması için ulusal ve uluslararası birliklere üye olmak ve aktifbir şkilde çalışmalanna
katılmak

l) Belediyemizin birimlerine proje yazma desteği vermek ve kendi alanlanyla ilgili
projeler ü.etmeleri için teşvik etrnek.

m) tJNEsCo Yaratcl Şehirler Ağı. Connective Citics. Akıllü Şhirler gibi platlirrmlal'a
üye olarak Kuşadası'nın yaratcı. yenilikçi ve çağdaş kent yönetimi uygulamalanna
entegrasyonunu sağlamak,

n) Kuşadası ve çevresinin somut ve somut olnıayan kültiırel mirasmln korunnrasl için
pğeler ve çalışmalar yiirütrnek. farkündalığın artrn lmasl için sempozyum ve çalıştaylar
düzenlemek.

o) Avrupa Birliği Başkanlığl koordinasyonunda Durodesk Ağl faaliyetlerine kalılmak,
Eurodesk temas noktası olamk faaliyetler düzenlemek. gençlere Avrupa frsatlan hakkında bilgi
vermck ve gösterici olmak,

ö)K
sorunlanna

p)Y

krrİumlan, sivil toplum kuruluşlan, üniversitclcr. tiizel kişilikler ile kentin
onakhğı sağlarnak amacl ile iş birligi.yapmak ve projeler ürçtİnck

içi ve yurtdışıdaki be|ciiyelerle iyi niyet ve iş birliği protokolleri üretınek ve
koordine

r) elediyesi'nde kalıllnrcı yönetim yaklaşl nıınl gcliştilmeye yönclik çallşrıalar
yürütmek,

s) ve Büyükelçilikler ıaratindan açılan hihe progmmlarınln 1akihini sağ
proj c bulunmak vc ortak çalışma imkanlarını araştır

Ş)
platl-orm luşunılardan Başkanl ık tarafindan onaylaıan gir

ük sürecinde ülkc içindc vc dışnda kurulacak ol ışma komi
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clnrek ve gerekli kaüıyı sağlamak,
t) Belediyecilik l'aaliyeıleri ile ilgili ç.tgdaş örnekleri. mııdcl. deneyirır_ program ve

projcleritakip etmek. değerlcndirmek ve Başkanhğa ve ilgilibirim]ere öneriler hazlrlamak.
u) Kuşadasl için Yabancl Danlşnıa Merkezi ve Turizm lJürosu olarak destek vcmek
ü) Dezavantajlı guruplara yönelik ulusal ve uluslamrası kapsamda sosyal politikalar

geliştimıek, benzer politikalar geliştirmiş olan belediyelcrlc orlak çalışmalar yiirütmek.
v) Tülm ve furizm politikalannda yenilikçi ve kente t'ayda sağlayacak projele. üreterek

bölgesel kalkınmaya destek vermek,
y) Görev alanına giren ve Müdür tarafündaı yasalara uygun olarak verilen diğer görcvleri

yapmak ile görevlidir.

UÇUNCU BOLUM

Müdirliğün Uygulama Usul ve E§asları

MADDE r r - (l ) Dış ilişkiler Müdürtüğü bü yönetİnelikteki ilkeler çerçevesinde olmak
kaydıyıa, müdürtüğün görev alanına giren iş ve işleİrıleri aşağıda belidlen mevzuat hüküİrılerine
uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayıh Belediye Kanunu,

b) 52l6 sayılı Büyükşhir Belediyesi Kanunı,,

c) 50l8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.

d) 4735 sayıll Kamu lhale Sözleşmeleri Karıunu,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

Q 4857 sayıh İş Kanunu.

g) 633l sayıh İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

ğ) 5070 say ı Elektrıınik İmza Kanırnu,

h) 6245 sayılı Harcımh Kanunu,

ı) 307l sayılı DiIekçe Ilakkının Kullanılnasırıa Dair Kanun,

i) 4982 sayılı BilgiEdinme Hakkı Kanunu,

j) 2886

k) 5253

l) I l73

ıh Devlet ihale Kanunu.

emekler kanunu.

ılı MilI€tle.anisl Münasebetle.in Yürüıülmcsi ve Koordinasvonu Ilakklnda
Kanun.

nı) 333 luslararası Nitclikteki Teşkküllerin Kurulması llakkında

İ) iç Ön Muli Kontİole ilişkin Usulvc lİas

o) reler l]iitçc vc N4!ıhasebe Yöneınlcli8i.

e g(]\enli eleklronak imza ile imzabnmştr
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ö) Resmi Y!ızlşnıalarda Uyguleınacak lias ve Usuller Hakkında \'önctnre]il.

p) Kamu idarelerince llaztİlanacak Faaliycl Raporları Hakkında Yiinctmclik.

r) Mahalli İdareler llarcama Belgeleri Yijnctmcliği,

s) Avrupa Birligi Müktesebatl

ş) Proje Başvuru Krlavuzlan,

t) Avrupa Bir|iği ve Uluslaıatası Kuruluşlann Kaynaklarmdan Kamı.ı İdarelerine Proje
Kaşllığı Aktanlan Hibe Tutarlannm Harcanması ve M uhasebeleştirilmesine iIişkin Yöneİnelik,

u) Tüİkiye Avrupa Birliği Qçeve Anlaşmast Genel Tebliği (Sıİa No: l ) Türkiye -

Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Uyaruıca Avrupa Birliği Tamfindan veya Türkiyc - Avrupa
Birliği Taraftndan Orlaklaşa Finanse Edilen Projeler. Faaliyetler ve Eylemler Kapsamındaki Mal
ve Hizmet Teslimleri, İşler ve İşlemlerde Katrna Değcr Vergisi. Özel 1ükeıim Vergisi, Damga
Vergisi ile Veraset ve İntikal Vergisi İstisnalarının Uygulaması,

ü) il Özel idaresi ve Belediye Hizmetlerine Cönüllü Katılırn Yönetmeliği,

v) ilgili bakanhklann ıebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Midiirlük birimleri arısında iş birlği, Koordinı§yoıL Uygulıma Usul ve E§.§laıı

Müdürlük birimleri ,r.sındı iş birliği

MADDE ı2

a) Müdürlük dahilinde çaLşanlar ansındaki iş birliği ve koordinasyon. Müdür tarafündan
sağlanır.

b) Müdü.lüğe gelen tüm evrakla. toplanıp konularuıa göre dosyalandıktan sonra müdüre
ilctilir

c) Müdür. evraklan gereği için ilgili personele tevzi eder.

d) Bu Yönetrnelikte adı geçen görevlilerin herhangi bb nedenle görevlerinden aynlmaları
durunıunda görevleri gercği yanlarında bulunan her türlü dosy4 yazı ve belgelcr ile zimmeti
altında bulunan eşyalan bir çizelgeye bağlı olamk yeni görevliye devir teslimini yapmalan
zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

e) Çal§anln ölümü halinde, kendisine verilcn yazl belge ve diğcr cşyalar birim amirinin
hı7ırla!,acağı bir t a yeni görevliye teslim cdilir

l(oordinası , Uygulama Usul ve llsasları

\IADDE l] (l) Müdürlükler amsında iş birliği ve koordinasyon. diğc. kurum ve
kuruluşlar|a koordi n aşağıdaki gibi sağlanır

a) Müdür yazışmalaİ Müdür'ün imzasl ile yü.ülülür

I}clediye dışü öz_cI ve tüzcl kişileı. Valilik. şchir I}elediy
diğcr ş.ılııslarla ilgili gcrck]i giirü]en ),az

güVenİ elektrcnik imza ile imzalanmlştr
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c.) Müdürlüge havale edilen hcr tiirlü evmk ve dilckçe kayda geçirilip, müdür tamt'ından
ilgili birime havale edilir,

d ) llavalc cdilmiş evmkl veya dilckçcyi alan personel. bu cvrak veya dilekçe!,e mcvzJala
uygun olarak işlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlışlık varsa Müdüriln bilgisi
dahilinde ilgililere bu yanlış düzelttirilir veya eksiklik lamamlaıtırılır, Tamarnlanamayacak veva
düzeltilemeyecek bir yanlışlık veya eksiklik söz konusu olduğunda işlem yapılmaz.

e) Birimler arasında yazışma, dosyalama. arşivleme gibi konularda standanlaşmaya
gidilmesi için zaman zaman iş akış şeırralan ve ölçümlemeler kontrol edilir.

f) imza kaşılığl alman veya elekt.onik ortamda evrak kayıt sistemi ilzerinden müdürlüğc
aktanlan evrak veya dilekçe, evmk kayıt sistemine kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra
tasnifcdilerek havalesi için müdüre sunulu.. Müdür tarafindan ilgilisine havalesi yap| lı r, ilgilisi
tarafindan. teslim alınan evraka yasal süresi içinde gereği yapllır.

g) Tüm işlemleri ve imzala.l tamamlanan ev.ak, evmk kaylt sistemi üzerinden numara
verildikten sonra ilgiliyerlere gönderilrnek üzere zimmet deftcrinc kaydl yap arak veya
e|ektfonik ortamda ilgilisine./ilgili müdürlüklere teslim edilir.

h) Tiim işlerrıleri yapılarak ilgilisine gönderilcn evraklarırı müdürlükte kalan sureli
konusuna göre dosyaslna konur. A§iv mevzuattna uygun olarak belirli süre birim açivinde
sakland*tan son-ra kunm arşivine devredilir.

l) Yazışmalarda, Belediye Başkanının denetim ve gözetiminde, Kıüşadasl Belediye
Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi ve Yazışma Kurallan ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre
hareket edilir.

BEŞiNci ı]tilüM
Evrıklarla ilgili işlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrıkla ilgili yapılıcık işlem

MADDE ı4_

a) Müdü.lüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür taraftrıdan ilgili personcle havalc
edilir. Pcrsonel evrakın gereğini zarılanında ve noksansız yapnıakla yükürıtlüdür.

b) Evnklar ilgili personele zimmetle ve imza ka§ıhğı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar
ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir. dış müdürlük evraklan yine zimmetlc ilgiIi
Müdürlüğc teslim edilir.

Arşivlcme vc 1,alama

a) Müd tardfündan yapllan tüm yazışnraların birer parallı nüshası konusuna göre
Sıandarı Dosya Pl uygun olarak muhafaza edilir

b) Müd ilen ve müdü.lüğe gelen lüm cvrak ve belgeler Standa.t Dosya P
na görc sınıfla dos.va|ama yapılır

c) işle

5070 saylll kan
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d) Arşivdeki evmklann saklama süreleri ve imha ıemrinleri için planlıırna yapllarak süresi
gelen evraklar mevzuata uygun olarak iırüa edilir.

e) Arşivdeki evraklann muhafazasından ve istenildiği zaman çıkanlmasrrıdan aşiv
gıirevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

ALTINCİ BÖLÜNr

yürürlük vc yürütmc

yiiraırıük

MADDE rG (1) Bu yönetmelik Kuşadası Belediye Meclisi'nce kabul edildikten sonra
yaylml tarihinden itibaren ytiİürlüğe girer.

(2) Bu yönetmelikte yeİ almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mwzuat hükün eri
uygulanır.

Yiirütme

MADDE u- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanü yürütür.

KARAR NUMARAsI :897l3695-30 1.05/223:
Kuşadası Belediyesi Dış ilişkiler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ilc

çalışma usul ve esaslanna ilişkin yönetrneliği IIukuk Komisyonundan geldiği Şekliyle, oybirliği
ile kabul edildi.

GUNEL
Mccl BaŞkanı

Özgün NcU
ibi

Mehnlel S [DE
Mcclis Mccl tibi

Kuşadası Belediye Meclisi'nh 04.08.2020 tarih ve 223 sayılı karan ile kabul edilrniştir.

5070 saylll kanuna göre güvenlielektronik imza ile imzabnmlştr,
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l,()Pl.ANTI TARl1ll
04.011.2020

KUşADAsI BEt,EDiYEsi oLA(;AN MECLis KAR Rl

Kıışadası Belediyc Mcclisi 2020 },ılı döncıninin 7. ıtıplantlsının L I}irleşinıinin l.
oturumu:5]9J sa!,ılı Belediye Kanunun ]0. ] l. l,e 22, maddesi gcreğince gündcnindc bulunan
konulan görüşüP karara bağlamak üzcre 04.08.2020 günü saat: 1.6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanl Omer CUNEL'in Başkanlığında Uyelerden; ozgün LlMoN('U, Mehmct
SARIDEDF:oĞI.IJ. Ahmet Volkan Al-KlŞ. Gürol TURHAN, Emrc FAZLILAII, seyfi Scyhan
sUVARi. oğulhan TURAN, Evrim KARAKOZ. Hayati ATLI, Mustala Bülcnt BAKIRLI,
Melahat YAYLACI. Efe BERBERO(iI []. Fahrcııın (,iÇIlK. 

^li 
GENÇ. Ah KoTAN, Hüseyin

GÜNEŞ, Tibct ÖzER. Hasan ÇELiK. Funda Ş[NoL. Tuccııln Ö_ZD EN. ArZu BAYRAKTAR.
Kılınç KOCAMAN. Fatih SARIGoZ. Murat [NAN. Ahnlct SOZER, Musıal'a tl1.1Z. Azmi
TABAI( Didcnı EREN'in iştimkleriylc ıoplandl.

(;ündcnıin 2.ti nıaddcsi:
Mehmet SARIDF]DF]oGLU ve Ahmet Volkan ALKIŞ taratindan verilen Türkmen Mahallesi
l55 ada l9 ve l? parseldeki parka Alcv ATAK ismi verilmcsi ile ilgili taleplcrini parkın uygun
bir ycrine "Bu park Kuşadası sevdalısı hayırscver Alev ATAK taralindan yenilcnıniştir yiizılması
şartlyla geri çekilmcsi" Hk. (imar Komisyonu)

Meclis Başkanı Ömer GÜNtjt,: imar Komis},onu l}aşkanı AliCENÇ'c siiz vcrdi

imar Komisyonu Başkanl Ali cENÇ; Mehmet SARIDEDEoĞl.t] vc Ahmet Volkan
ALKIŞ taraindan verilen Türkmen Mahallesi l55 ada 19 ıc l7 parseldeki parka Alev ATAK
ismi verilrnesi ilc ilgili taleplerini parkın uygun bir ycrinc "Bu Park Kuşiıdası scvdalısı
havır,;ever Alcv ATAK larafından ycnilenmişlir 1,azılması şartıyla geri çekilmcsi' ilc ilgılı İmar
Komisyon raporunu okudu.

l\I \lt K( )\I l s\1)\ R \I,( )lt t

\\ DI\
ll-cEsl KtlŞADAsl

BELD!]
KoY/NİA
E -tURKılc)i

\| l: \,K ll

P.\FTA

\DA A l l55

paıısAı,/ ll l7- l9

KoNJ / l l'ırk İsmi\ crilnıtıi s l \w
/l
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ll2.01 -21l21l tarihli B€lcdiyc Mccli§ krplİnt§lnda konıisyonunrura havale cdilcn;
Türkmcn nrahallcsi l55 ada l7 ve l9 no'lu parscllcrdc bulunın parka, I}ığ§çı
1atındaşımlz Alcı ATAK tarafından mıslallırl kı§llanın, Türknren nıahallcsi l55 ada
l7 vc 19 no'lu par§cllcrdeki, l9114-19E9 1ıllarl arasrndaki belediye t,önctimi tarıflndan
Cürhan İnan Parkı ismi verildiği anlaşılan pırkın isim dcğişikliği konusundaki 02.0--}.2020

tarihli Kuşadası Bclcdiyc §Ieclisi'lbplantl§ı, --l.I noilu talcbin; p.rkın uygun bir ycrinc "Bu
paİk, Kuşada§l scvdalsı, ha1,|nıeı'cr Alev ,\TAK taraflndan 2020 J"ılında tamımıt,la
l,enilenmiştir."ı,azllması şartn,lı geri çekilcn öncrge komis]-onumuzda görüşüldü.

Yapılan değOrlendirmcdc, önerg€nin uıgun olduğuna ve §öz konusu parka öncrgcdc
belirtilcn şckliylc "Bu park, Kuşııdası sevdalısı, hai,ır§cver Alev A'I'AK taraflndan 2(ı2()

yılInda tamamı!,la J-cnilcnmişiir." vazlslnrn Jazrlma§lnln uJ-gun olduEunu konıisyona
katllan ülel€rın othirliği ilc karar veriLnişıir.

Meclis Başkanı Ömer G[JNIjI-; Türknıcır ııralrallesi l 5 5 ıda l 7 vc l 9 no'lıı parsc llc rdc
bulunan parka. t}ağışçü vatandaŞün]ıZ Alcv A'|'AK tiıralindan n]ısrafJan karşl land l ğından. pırkııı
ulgrııı bir },crine "l}u park_ Kıışdası seVdalısı. har,ırscı,cr Alcv A-l'AK ıJrıl'lı)dan ]0201ılındı
anıanrıı,la renilcnnriştiı."}'azıs!nın \ızılnıJsı ilc ılgıli İnıar K,,ınıqvon Rap,,runu komisr,ondan
geldigi sckli1 lc o1 ladı.

K.{R^R NUMARAsl :897t]695- _}l) 1.05/2]t
Türkmen mahallesi l55 ada l7 ve l9 no'lu parsellerde bulunan parka_ Baglşçt

vatandaşımz Alcl, ATAK tara[ından nıasraflan kaşılandlğından. parkın ul gun bir 1,crinc "Bu
park. Kuşadası sevdalısı. hayırseıcr Alev A'l'AK taralindan 2020 yılnda tamamıyla
yenilenmişıir. "yazısını n yazılması ilc ilgili İmar Komislon Rapııru krımisyonıJan gcldiği
şkliylc. oybirliği ile kabul edildi.

Mcclis Başkanı Ömer G(INEl,; Meclis Toplantısına l5 dakika ara ıcrdi

Oırrcr tjNEL
\lcelis

Ozgü ll N(,t i

ibi
Mehnlcı S^ )l I-t

\li\l
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(;ündemin 1.1 nraddesi:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.05.2020 tarih ve E.l500 sayılı "Türkmen Mahallesi 3l7
Ada 48 Parsel Plan Değişikliği Talebi" Hk.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEI,; ima. Komisyon Başkanı Ali GENÇ'e söz verdi.

İmar Komisyon Başkanı Ali CENÇ;"Türkmen Mahallesi 3l7 Ada 48 Paısel Plan
Dcğişikliği Talebi" ile ilgili imar Komisyon Raporunu okudu.

lMAR KoMlsY()N RAPORtJ

iI l, AYl)ıN
il.(,Esi Kt]ŞADAst

PiN.UiP 0992567l
KoY/MAHALL
E ,r,URL\lo\

}rE vK ii
PAF,IA l ?l. lV- l7K IlI

ADA

PARsEl,/ {li

KoNt]
1

KoNt]T AI-ANINDAN
TiCARET Al,ANıNA
ı)öNi'jŞTtiR üLM Es i T^l. f lü i .^ N

5070 sayıll una göre gü\Ğnİ elektronık imza ile imzalanmlştr

l,()PLANTl No TOPLA\l l l ,\ l.(i lli

KUŞADAsl BELEDiYEsi oLAĞAN Mf,cLis K^RARl

Kuşadası Bclediycsi 202 yılı döncminin 7. toplanlrsının l, t}ileşiminin 2. ofurumq 539]
Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddcsi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere M.08.2020 günü saat: l6:00'da Kcrvansaıayıda; Mcclis Başkanı
omer GÜNEL'in Başkanlığında Üycleıderı; ozgün LiMONCU. Mehmet SARIDEDEOCLU.
Ahmct Volkan ALKIŞ, Cürol TURHAN, Emrc FAZLILA& Seyfi Seyhan SIJVARI, Oguzhan
TURAN, Ewim KARAKOZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülent BAKIRLI. Mclahat YAYLACI. E|c
nFRBEROGLU. Fahrellin ÇiÇfK. Ali GENÇ. AIi KOTAN. Hüscyin (;ÜNEŞ. Tibel ÖZER.
tlasan ÇELiK Funda Şl.)NoL, Tacettin. ÖZDEN. Afl.u BAYRAKTAR, Kıllnç KoCAMAN.
Fatih SARIGOZ. Mu.at INAN. Ahmet SOZER. Mustafa FILIZ. Azmi TABAK Didem EREN'in
işıi rakle riyle toplandı.

\
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ilçemiz, Türkmcn mahaltesi .]l7 ada 48 no'lu parscldc }aptırılan 0992567l Plan
işlem Numaralı plan değişikliği tılebi,4 Ağu§tos 2020 tarihinde yapılın Mcclis
toplant§ında arada görüşüımek üzere komisyonumuza havale odilmiştir. Tılcp
komisyonıımuzd. gö.üşüldü.

Yapılan inceleme dc parselin bulunduğu alanın l/5000 ölçekli nazım imır plan
tadilatlnın Aydın Büyiikşehir Belcdiye Meclisi tarafindan, l1.I0.20l8 tarih ve 390 §arlh
kararl ilc onaylandığl t€spit edilmiştİr. Parselin, l/l000 ölçckli uygulama imar planında
lcjıntı Konut Alanl yıpılaşma koşulları, Taks:015 vc Kaks:0._10 olup,l No'lu zonda
kalmaktadlr. Ptan değişikliği talcbindc l/5000 öl§Ckli Narlm imır Planına uygun olarık
konut alanınln lı366 m2'§i ticaret alanrna dönüştürülmüş ve onısal:0.40,Yençok:7.50 m

yapllİşma koşulları belirlenmişair. Mevcut planda l73l5 m! olan konüt alanı 5503 mr ye

düşürülmüş ve l No'lu Zone kırİl| kolunmuştuf. t(alan 79l9 mı ük alan so§yal don!İ
alanı (park) ve yol olırak plınlanm§tlr. Buna görc mevcut Plandan yaklaşık 445 m' ıik
alanın sosyal donah alınlarını dahiI edildiği tespit cdilmişıir. Parscldc bulunan tcscilli su
kuyusu ve koruma alanı Aydln Kültür varİklarrnı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün
giirüş yazısını uygun olarak planı işlenmiştir. Bu haliylc -]!94 saylll imar Kınunu vc
Mckensal Planlar Yapm Yönctmcliği hükürİılerinc uygun olarak hazırlandığı düşünİlcn
plan dcğişikliğinin kabulüne komisyon üyclcrinin oybirliği ilc karar verilmiştir.

Meclis Başkanı Ome. CUNEL; İlçemiz Tüıkmen Mahallcsi ]17 ada 48 no'lu paıscldc
plan değişikliği yapılınası ta|ebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunu komisyondan geldiği şkli1,1e
ovladl.

KARAR NUl\tARASI :897l3695-]01.05/225:
Paıselin bulunduğrı alanın l/5000 ölçekli nazım imaı plan tadilatünın Aydın Düyükşchir

Bclediye Meclisi tarafindan. l1.10.20l8 tarih ve 390 saytlı kamn ile onaylandığı tcspit
cdilıııiştir. Parselin, l/l000 ölçekli ıjygulama imar planında lciıntı Konut Alanı^ yapılaşnıa
koşulları, Taks:oI5 ve Kaks0,30 olup.l No'lu zonda kalmaktadır. Plan değişikliği talebindc
l /50.Q0 ölçekli Nazım İnr;q l)lanüna uygun olat4k konut alanının ll_j_66 n 'si ticaret alıuüünı
donı§türiilmü§ \,e Em5a l:0-,10.Ycnçok:7,50 m)apüla§ma koşulları !ıelirlennıiştir. Mcvcuı,planda
l 7315 m' o n konırı al iınl 55()] m yc düşürütmüş ve l No'lu zone-kaİan korunmuŞfur.'K;hn

alan sosyal donalı alanl (park) ve yol olarak p]anlann)ıŞtır. Buna görc mcvcuı
plandan y
Panclde h scilli su kuyusu ve koruma alan| Aydln Kültür Varlıklarlnl Koruİna l]ii

5 m'lik alanın sosyal donaıı alanla.ına dehil edildiği tespit cdilmişıi

7919 m] li

Kurulu M
inıır K
hızııliınd
yapılma

5070 say
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l rct, (Murat iNAN) 28 kabul,(Taccltin oZDEN, Arı) BAYRAKTAR, Kıllnç KOCAMAN,
Felih sARlGÖZ. Ahmet sÖZFR. Mustafa FiLil. A/mi '[ABAK Didcm ERFN_Özgün
LiMoNcU. Mchmet SARIDHDIıOĞI-U, Ahmet Volkan ALKIŞ. Gürol TURHAN, Emle
FAZLILAR. Seyfi Seyhan SUVARi. oğuzhan TURAN, Evrim KARAKOZ, Hayati ATLI. Efe
BLRBtRo(;LtJ. l-ahretıin çİçEK. Ali GENÇ. Ali KoTAN. llü5e)in CtNEŞ. Tibcı ÖZER.
Hasan ÇELiK. Funda ŞENol-.Melahat YAYtAcI,Mustafa Bülent BAKIRLI), oyla
oyçokluğuyla kabul cdildi.

Omer
Meclis

örg oNctJ ehmcı S l]I)
Mcc
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cündemin l..l maddc§i:
İ-", * Ş"hlr"tllk \,rüdü,lüğüntin 16.07.2020 tarihve F,.2249 sayıh "l/l000 Ölçekli Uygulama
İmar Planl Bulunmayan Alanlaİda Alınacak Ücrel Tarifcsi Talebi" Hk.

Meclis Başkanı Ömer GÜNEL; Yazı işleri Müdürü Vildan AKoL'a söz verdi.

Yazı işleri Müdürü Vildan AKoL;imar ve Şehircilik Müdür'üğünün ]6,07.2020 tarü ve
E.2249 sayılı "l/l000 olçekli Uygulama Imaı Planı Bulunmayan Alanlarda Alınacak Ucret
Tarifesi Talebi" ilc ilgili Tarife Komisyon Raporunu okudu.

TARiFE KoMİsYoN RAP()RU

0.ı.08.2020 tarihti Meclis Toplantlsında aradan sonra göriişğlmek üzcrc imar ve

Şehircilik Midürlüğünün l6.07.2020 tarih ve E.2249 sayıi yazsı komisyonumuza hıvale
edilmiştir. Komisyonumuzca yap|lın incelem c son ucund{ ' l/| 000 Ölçekli U5gulama imar
Planı Bulunmayın Alanlarda Ainacak Ücretler" adı altında bir ücret larifc§i eklenmcsi ve
ıllnan ücretin (0-1000 ın' 1,25 TL.) -(t001-5000m1 0,50 'r'ı,.)-(500lm'- iizcri 0,50'[L.)
ıılarak uygulanmasl komi§vonum uzca uvgun bulunmtlştur.

'l'aktir §teclisinririndir.

Meclis t}aşkanı Ömer GÜNEI,; imar Ve Şehircilik Müdürlüğünün ücrel taril'csine..l/l
Ölçekli Uygulama İmar Planü Bulunmayan Alanlarda Alınacak (jcretler" adı altında bir
ıarifesi eklenmesfıe alınan ücretin (0- t0o0 mı 1,25 'lL.) .50O0m' 0,50 TL){
üz-eri 0,5o Tt.!) |irak uygulanmasfile_ilgili l'arife Komis unu komisfönd
şekliylc, oy

t
5070 sayıllkan g6re gü\r'enli elekıronik imza ile imzabnmışür

Kugdası Belediye Meclisi 2020 yılı dönerninin 7. toplantsının l. l]irleşiminin 2.
ofurumu; 5393 Sayllı Belediye Kanunı-ın 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan göri§üP karat,a bağlamak üzerc 04,08.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanr omer GUNEL'in Başkanlığında Uyelerdcn; ozgün LIMoNCU, Mehmet
SARIDEDEoĞI-U, Ahmet Volkan ALKIŞ, Gürol TLIRHAN, Emre FAZLILAR Seyfi Seyhan
sUVARi, oğuzhan TURAN, Ewim KARAKoZ, Hayati ATLI, Mustafa BüIent BAKIRLI,
Melahat YAYLACI, Efe BERBERoĞLU, Fahrettin ÇiçEK. Ali CENÇ, Ali KOTAN, Hüseyin
GÜNEŞ, Tibet ÖzER, Hasan ÇELİK Funda ŞENoL. Tacetıin ÖZDEN. Amı BAYRAKTAR,
Kılınç KOCAMAN, Fatih SARIGOZ Murat INAN. Ahmct SOZER, Mustafa FILIZ, Azmi
TABAK Didem EREN'in iştimkleriyle toplandl.
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KARAR NUMARAst :897l369i3Oı.05/226:
Şehircilik Mü_düllüğü ücret tarifcsinc " 1/l 000 Ölçck ll Uygulelna imar Plını B ulunmayan

Alanlarda Alınacak Ucretlef' tarifcsi bclirlenmediğinden bir ücrct tarifesi eklcnmcsi vc allnan
ücıetin (0-1000 m: 1,25 TL,) -(l00I-5000m' 0,50 1'l-.)-(500lm'- üzcri 0.50 TL.) olarak
uvgulanması ilc ilgili Tarife Komisyon Raporu komisyondan geldiği şkliylc. oybirliği ile kabul
edildi.
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Kuşadası Belediye Meclisi 2020 ylll döneminin 7. topıantsınln l, Birleşiminin 2.
oturumu;5393 saylll Belediye Kanunun 20. 2l, ve 22. maddesi gereğince giindeminde bulunan
konulan görüşüp kamİa bağlamak üzeıe 04.08.2020 günü saat: l6:00'da Kervansaray'da; Meclis
Başkanl Omer cUNEL'in t]aşkanlığmda Uyelerden; ozgün LIMoNCU. Mehmet
SARIDEDEOĞLU. Ahmet Volkan ALKIŞ, Gürol T[IRHAN, Emre FAZLILAR, Seyfi Seyhan
stJVARi, oğuzhan TIIRAN, Evrim KARAKoZ, Hayati ATLI. Mustafa Bülent BAKIRLI,
Melahat YAYLACI, Efe BERBERoĞLU, Fahİettin ÇİÇEK. Ali GENÇ, Ali KOTAN, Hüseyin
CI]NEŞ. Tibet ÖzER, Hasan ÇELiK Funda ŞENoL. Tacetdn ÖZDEN. Arzu BAYRAKTAR,
Kılınç KoCAMAN, Fatih SARIGoZ Murat INAN, Ahmet SoZER, Mustafa Flllz, Azmi
TABAK Didem EREN'in iştirakleriyle toplandı.

KoNtI: Kuşadasl Bclediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesindc yer alan
Büro ve işyeri Mal ve Mılzemc Al|inı Giderleri acrtibinde bulunan ödcnekyetersiz halc
gelm§tir. Destek Hizmctlcri Müdürlİğünce geİçekleştirilen ı,e gerçekleştirilmeyc dcvım
edecek olan ofls mabemeleri ıllmlarlnın yıpılabilmesi için bah§i geçen tertibe ek ödcnck
istenmcktedıı.

ıNCELEME: Belediye Mcclisimizin 04/082020 günü Plın ve Büaço Komisyonuna
arada g6rüşülmek üzeıe havılc edilen Mali tlizmetler Müdürlüğünün 2l107/2020 tİrih ve
]677ı8l2-]01.0J-E.3,19l savllı teklifi ve eki; Dcstck Hizmetleri Müdürlüğiinde kullanllmak
üzere; ,|6.09.15.f7-01.3.9.00-5-0_].7. ı.0l Büro vc işleri Mal vc Malzeme Alrmlİrl için
,150.000,00 TL ( DörtyüzellibinTürkl-irası) ek ödenek talep edilmiştir.

Mahalli idarcler Bütçc Ve Muhasebe Y6netmeliği'nin 37.maddcsinin 3.bendine giirc; .Ek
iidenck verilmesi için yeni bir gelir ve;ıa [inan§man kaynağının bulunması zorunludur.'
denilmektedir. Buna göre ilgili ıeniplerc istencn ck ödeneğc karşılık 0_3.1.2.5l Çcvrc ve
Es:ehlik H lcrine-llişkin (; eli.ler gösteYilmişti r.

.
Yo]'+cö Ri' Şa': lıüi 082020 ıarihindc l apılan Mcclis loplant lslnda. r.crilcnK()}l

arada görüş üzere konrisl'(|numuza hıı,ıle cdilen \'Iali lliznıcılcr }Iüdürliiğii'nün
E.3,|9t sayılı
TL Ek ödenc

incelenmiş olup 1,ukarıda bclirtilen gelir-gkler kalcmlerinc,150.0{l(),0
mesi komi§}onumuzca u}gun görülmüştü

lŞbu Kom poru imza altına alınarak mcclisimizin ta
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Gündemin 1.6 msdde§i:
Mali Hizmetler Müdü.lüğünün 21.07_2020 ta.ih ve E.]491 sayılı "Destek Hiznetler Müdürlüğü
Gelir-Cider Kalernlerine Ek Oderıek Verilmesi" Hk.

Meclis Başkanr Ömer GÜNEL; Ya^ işleri Müdürü Vildan AKoL'a söz verdi.

Yazı işleri\,tüdürü Vildan AKoL; "Destek l lizİnetle. Müdürlüğürde kullantlmak üzere
Ek Ödenek Verilmesi"ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunu okudu.

PLAN VE BÜTÇE KOMiSYON RAFORU

]



Meclis t}aşkanı Ömer GÜNELj Destek Hizmetle.i Müdürlüğünde kullanllmak üzere, ek
ödenek verilmesi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonu Raporunu komisyondan gcldiğişekliyle
oyladı.

KAR.lü'R Nt] }IARAsI :ıl97 l 3695_30 1.05/227:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

46.09.15.37-01.3.9.00-5-03.7.1.0l Büro ve İşyeri Malve Malzeme Alırnları 450.000.00_TL

Celir

3.1.2.5l Çevrc Ve Esenlik Hizmetlerine ilişkin Ccli. 450.000,00-TL.

De§tek Hizmetle.i Müdü.lüğünde kullanılmak iizere, gelir ve gider kalemlerine ek
ödenek verilmesi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonu Raporu komisyondan geldiği şekliylc,
oybirliği ile kabul edildi.
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mahılli idare hirliklerinin mülkivctindc vc\ı tasarrufunda olan
olarak ilgili mcl,zuatrnca ı,ap an §at§, ccrimisil ve kirİla
in veya tutarlınn, l9l3/2l)20 tarihinden itibarcn 3 a

i gcreken kısünIalınln 3 ay ertelenmcsine kşchir

KLIŞADASI BELEDiYLsi oLAĞAN MECLis KARA Rl

Kuşadası Belcdiye Meclisi 2020 yılı döncrninin 7. toplanhsının l. Birleşiminin 2.
oturumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l- vc 22. maddcsi gereğincc gündcminde bulunan
konulan görüşüp karafa bağlamak üzere 04.08.2020 günü saaı: l6:00'da Kervansaray'da ; Meclis
Başkanı Ömcr cÜNEL'in Başkan|lğında Üyelerdeıı; Özgün LiMONCU, Mehmct
sARIDEDtjoĞLU. Ahmet Volkan ALKIŞ. cürol TURHAN, Emrc FAZLILAR Seyfi Seyhan
StJVARi. oğuzhan TI-IRAN, Evrim_ KARAKOZ, Hayati ATLI, Mustafa Bülent BAKIRLI,
Melahat YAYLACI, Efc BERBI]RoGI-U. Fakettin ÇIÇEK. Ali cENÇ, Ali KoTAN, Hüseyin
GLNEŞ. Tibet ÖzER, Hasan çELiK Funda ŞENol,. Tacettin ÖZDEN. Araı BAYRAKTAR,
Kılünç KoCAMAN, Fatih sARlGoe Murat INAN, Ahmet soZER, Mustafa FlLtZ. Azmi
TABAK Didem EREN'in iştirakleriyle toplandü.

(;iindcnrin 1.7 nıaddcsi:
Mali Hizıneder Müdür|üğünün 2I.07.2020 tarih ve E.3494 sayılı "Belediye Taşınmaz Kiracılan"
Hk.

Meclis Başkanı Ömer G[lNıı; yazı işleri Müdürü Vildan AKoL'a söz verdi

Yazı işleri Müdürü Vildan AKOLi'Belediye Taşmmaz Kincıları" ile ilgili PIanve Bütçe
Komisyon Rapoıunu okudu.

PLAN VE BÜTÇE KOMiSYON RAPORU

ixccı-Rrı.ıo: Belediyc meclisimizin o4l08l2020 günü Plan vc Bütçe Komisyonuna
arada görüşülmek üzcre havılc edilen Iltali Hizmctler Müdürlüğünün 2l107/2020 tarih vc
3677 l812-001.01.10-E.349,1 §ıyıh teklifi ve eki;

1911]312020-0110612020 tarihlcri arasl belcdiyemiz mülkivetinde olup faaliyc(tc
bulunamayan y. da bulunmayan § yerlerinin açık olup olmadığı fotoğrallarla te§pit
cdilmiştir. Bu tespitlcre görc tanzim cdilen Ekli listedc 5 adet işyerinin Kiİa sözlcşme
başlangtç tarihı hcsaplanan gün sayısı. toplam kira tahakkuku, alrnan pcşinat vc
l9/ll3l2o2o-0l10612070 ara§l günlük pandemi döncmi terkin tuııdarı incelenmiş olup iptal
edilmesi gereken kifa tıhakkukunun toplam l00.9! 1,26 TL olduğu göİülmüştür.

KovisYoN , cÖnÜŞi': l6lo4,2ma] .arih 7244 sa.vilı .veni Korondlİrüs
'(CovlD-lq) saklnh_ Ekonomit ıc Sosyai Hatata Etkilcrinin Azalnlrna§l Hıkİtnda
kınıın ilc l}ızl Kanunlarda l)cğişiklik Yapılmıslna Dair Kanun'unun l.nıaddc§inin (ç)
bcndine görc' chir belcdivelcri, bclcdiyelcr. il özel idarelcri vc bağlı kuruluşlaİt ile
bunlırın ü
ta§ünmazla
k:ıynaklan
ilişkin tahsi
hclcdi\'clcr. il areleri vc birliklerde.rııeclis; bağlı kuru
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KoNU: 19/03/2020 tırihindcn pandemi bitim tafihi olan ol/116/2020 tarihine kadar
bcledil,eıniz mütkiyetinde olup faaliyette bulunamı!,an ya da bulunmayan işyerlerinc ait
kira bedcllerinin tahsil edilip cdilmel,eceği hususu



organı yetkilidir. Bu sürcler, bitiminden itibarcn ilgisine göre Çevrc ve Şchircilik llakanı
vcl.ı İçişlcri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzıtılabilir. Söz konusu alacaklar ertclenen
süre sonunda, crtelencn süre kadar ıylık cşiı t.k§itler halinde, hcİhıngi biİ gecikme zamml
ve faiz ur-gulannradan tah§il edilir. FaaliJ-etleri durdurulan vct,a fıalivettc bulunamat,an
işletmelcrin faaliycttc buiunmadrğl döneme ilişkin olarak kira bcdelleri tahsil edilmez.'
dcnilmcktedir.

Kanün hükmiioc göre ;-apılan çalşmalarda 19103/2020-0110612020 tarihleri arası
hesaplaİıan 5 adct iş yeri kira tahakkuklanna ait ıoplam 100.911,26 TL kira bedelinin
aİnmaması konusunda karar vcriljniştir.

işbu Komisyon Raporu imza alıına alınarak mecti§imizin takdiri[e §unulmuştur.

Meclis Başkaırı Ömcr GÜNEL; ı9.0].2020 tarihinden pandcnıi bitim ıarihi olan
0 t.06.2020 tarihine kadar Belediycmiz mülkiyetinde olup faa!iyettc bulunamayan yada
bulunmayan iş ycrlerinin bclinilen tarihlcr arasında açlk olup olmadıklarl lotoğraflarla tespit
cdilrniş olan |9l03l2O20-0ll06D020 tarihleri a.asü hesaplanan 5 adct iş yeri kira tahalikuklarına
ait toplam l00.9l 1,26 -TL. kira bcdelinin alınmaması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon
Raporunu komisyondan gcldiği şckliylc, oyladı.

l(A.RAR NUllARAs! :897 l 3695-301.05/228
1610412020 t^ih 7244 sayllı 'Yeııi Koronavirüs (covlD-lg) Salgınrı Ekonomik vc

sosyal Hayata Etkilerinin Azaltllrnası Hakkında Kanun ile l}azl Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun'unun l.rİıaddesinin (ç) bendine göre ' Büyükşehir belediyelcri.
belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşlan ile bunlarırı üyesi olduğu mahalli idare
birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşlnmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuahnca
yapılan satış. ecrimisilve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya
tutarlann. I913/2020 larihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekcn
kısımlannın 3 ay enelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediycleı, il özel idarelcri ve
birliklerdc meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitimindcn
itibarcn ilgishe göre Çe!,re ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Batanı ıarafından 3 aya kadar
uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, e.te|enen süre kadar ayl* eşit taksitler
halinde, herhangi bir gc.cikmc zammr ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetlcri durdurulan
veya faaliyette bulunamayan işletmclerin faaliyette bulunmadlğı döneme ilişkin olaok kira
bedelleri tahsil edilrnez.'denilrnektedir.Kanun hükmüne görc yapllan çalışmalarda 19.0]_2020
tarihinden pandemi bitim tarihi olan 01.06.2020 tarihinc kadar Belediycmiz mülkiyetinde olup
faaliyctte bulunamayan yada bulunmayan iş ycrlerinin bclirtilcn tarihler arasuıda açık olııp
olmad*lan fotoğmflarla tespit edilmiş olan( 28879 Sicil nolu i.'t.s. Turian 5,079,89-TL., l]4l ]
Sicil nolu lbrahim YAZIcl 8.779,00-TL., l98ll5 sicil nolu Sinan BEYAZŞAHiN
l7.340.87-TL., 5l7349 Sicil nolu Köronezli Geri Dönüşüm 64.133,33_TL.. 467472 sicil nolu
S.S.Soğucak Kalkınma Kooperatifi 5.578,I6-TL.) 5 adet iş yeri kira tahakkuklarına ait toplam
l00.9l1,26 TL. kira bedelinin a|ınmaması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raponı
komisyonğan geldiği şkliyle, oybirliği ile kabul ed
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