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KUŞADASt BELEDiYESi oLAĞAN ME,CLİS KARARI

Meclis Başkanı Özer
dilekçelerın i okudu. Bilgi verdi.

KAYALI;Tacettin ÖZDEN, Canan iNANÇ'ın mazeret

GüNDEM:.
l-Müdürlüklerden Gelen Konuların Görüşülmesi Hk.
1.l-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.02.20l8 tarih ve E.238 sayı|ı "Süre Uzatımı" Hk.
(Mesleki Eğitim Merkezi Müdiirlüğü faaliyet binasının 3 l .0l .20l 8 tarihinde kullanım izni
bittiğinden, yeniden uzatılması)
1.2-[mar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.02.20l8 tarih ve E.669 sayılı "Askı Süresinde P[an
Değişikliğine İtiraz" Hk. (Türkmen Mah. 855 ada 39 nolu parset)
1.3-İmar ve Şehircitik Müdürlüğünün l9.02.2018 tarih ve E.670 sayılı "Askı Süresinde Plan
Değişikliğine İtiraz" Hk. (Türkmen Mah.66l ada 8 nolu parsel)
1.4-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.02.20l8 tarih ve E.369 sayılı "07-1l Mart 20l8
Berlin Turizm Fuarı Katılım" Hk.
1.5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.02.2018 tarih ve E.]l2 sayılı "Tahsis" Hk. (Atatiirkçü
Düşünce Demeğine 75-TL bedelle tahsisi yapılan Camikebir Mah. 50 ada 22 parsel Emek Sok.
l0/A nolu dükkanın tahsisinin ücretsiz olması)
1.6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.2018 tarıh ve E.739 sayılı "Plan Değişiktiği Talebi"
Hk. (Güzelçamlı Mah. 439 ada l ve l790 nolu parseller)
1.7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.2018 tar|h ve E.742 sayıh "Türkmen Mahallesi 589
Ada 28 Parsel Plan Değişikliği Talebi" Hk.
1.8-İmar ve Şehircitik Müdürlüğünün 27.02.Z0I8 tarih ve E.807 sayılt "Askl Süresinde Plan
Değişikliğine İtiraz" Hk. (Türkmen Mah.66l ada 8 nolu parsel)
|.9-Zabıta Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve E.573 sayılı "Zabıta Müdürlüğü Görev Ve
Çalışma Yönetmeliği Değişikliği" Hk.
l. lO-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.02,2018 tarih ve E,2600 sayılı "Kapalı Pazar Yeri
'lahakkuku" Hk.
1.1l-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih ve E.23l sayılı "Park Yapımı" Hk.
(Davutlar Mah. 857 ada l parsel ve 858 ada l parsel arasında bulunan l3l2 m' yeşil alan
üzerinde Tunalar İnş.Tic. Ltd. Ltd.Şti tarafindan kamuya açık kalmak koşuluyla tiim masrafları
kendilerince karşılanmak kaydıyla park yapılması ve bu parka Şükrü TUNA isminin verilmesi

talebi)

5070 saylh kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3 .toplantısının l .Birleşiminin
[.oturumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddeleri gereğince gündeminde
bulunan konuları göriişüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası
Belediyesi Erkan YÜCEL sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer
KAYALI'nın Başkanlığı 'nda Üyelerden;Fillz tİYÜCÜ, Hakan TURIiAN, Nail ÖZAZMAN,
l,event OGREN, Tufan ASRAV, Zekerye TÜNK, }{ayati ATLI. Muzaffer ERYİĞİT, Nureıtin
ÖZTÜRK Fğrah SÜREKCi, Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP,
Alımet CANDAN. Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN. Fevziye
TEKEROGLU, Zeliha GOKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.
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1.12-Kültiir ve Sosyal Işler Müdürlüğünün 01.03.20l8 tarıh ve E.468 sayılı "Güzelçamlı Spor
Kulübünün nakdi yardım talebi" hk.
2-Komisvonlara Havale Edilen Konularrn Görüşülmesi lIk.
2.1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.01.20l8 tarih ve F,.223 sayıIı "20l8 Mali Yılı
Tarifesinde düzeltme yapılması talebi" Hk. (Tarife Komisyonu)
2.Z-İmar ve Şehircilik Müdiirlüğünün l0.01.20l8 tarih ve E.l3t sayı[ı "Plan
Değişikliği"hk.(Hacıfeyzullah Mahallesi 1717 ada 1 nolu parselin güneyinde bulunan kamuya
terki yapılmış park alanı 5m x 5m doğalgaz regülatör istasyonu ayrılması.) İmar Ktımsyonu.)
2.3-İmar ve Şehircilik Müdürtüğünün l 1.01.20l8 tarih ve E.l45 sayılı "Soğucak Mahaltesi 2078
No'lu Parselde Plan Değ,Talebi" Hk. (İmar Komisyonu}
2.4-Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün l8.01.20l8 tarih ve E.236 sayılı "Hacıfeyzullah Mahallesi
970 Ada l42 Parsetde Plan Değişikliği" Hk, iİmar Komisyonu)
2.5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.20l8 tarih ve E.4l0 sayılı "Türkmen Mahattesi l58
ada 40 nolu parselde Plan Değişikliği" Hk. ( İmar Komisyonu 1

2.6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.20l8 tarih ve E.4l l sayılı "Hacıfeyzullah Mahallesi
806 ada l40 parsel de Plan Değişikliği" Hk. 1İmar Komisyonu)
2.7-Kültiir ve Sosyal İş|er Müdürlüğünün 24.0 l .20l8 tarıh ve E. l 80 sayılı "Dawtlar Spor
Kulübünün 25.000.00 TL nakdi yardım yapı|ması talebi" I{k. (Plan Bütçe Komisyonu ile Çocuk,
Gençlik ve Spor Komisyonu)
2.8-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.0I.2018 tarih ve E.70 sayılı "Park İsmi
Verilmesi"hk.(Türkmen Mahallesi Bağkur Sokakta bulunan l70 ada 2'7 parsel ile l69 ada ll
parsel arasında bulunan kamuya terk edilmiş alana yapılan parka Veysel TURGUT isminin
verilmesi,) Hukuk Komisyonu. İmar Komisyonu
2-9-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.01.20l8 tarih ve E.73 sayıtı "Park İsmi Veri|mesi" hk
(Camiatik Mahallesi Serçe Sokak,Kanarya Sokak köşesi ile 97l parsel l43 adanın önündeki
kamuya terk edilmiş alana yapılan parka Osman SARI isminin verilmesi.) Hukuk Komisyonu,
Imar Komisyonu
2.lO-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ZZ.01.20|8 tarih ve E.7l sayılı "Park Ismi Verilmesi"
hk.(Hacıfeyzuttah Mahatlesi Şehit Üsteğman Cemalettin Yılmaz Caddesinde bulunan l732 ada l
parsel ile 94'7 ada 133 parsel arasında bulunan kamuya terk edilmiş atana yapılan parka İsmail
DAVAS isminin verilmesi) Imar Komisyonu, Hukuk Komisyonu
2.1l-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ZZ,0l.Z0l8 tarih ve E,72 sayılı "Park İsmi Veıilmesi"
Hk,(Ege Mahallesi 402 sokak 925 parsel 10 ada ile 928 parsel l ada arasında bulunan kamuya
terk edilmiş alana yapılan parka LIğur APAYDIN isminin verilmesi.) İmar Komisyonu, Hukuk
Komisyonu
2.12-Özel Kalem Müdürlüğünün 01.02.20l8 tarih ve E.l43 sayılı "Afet ve Acil Durum Yöneıimi
Çahşma Yönetmeliği" Hk- (Hukuk Komisyonu)
2. l3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.0l .20 l 8 tarih ve E.39 sayılı "20l8 Yılı Ek Tarife" Hk.
(Tariie Komisyonu)
2.l4-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.02 2018 tarih ve E.1220 sayıh "Tarile" Hk^ (Tarife
Komisyonu)
2.15-İmar ve Şehircitik Müdürlüğünün 05.02.20l8 tarih ve E,495 sayıh "Soğucak Mah.75 No'lu
Parselde Plan Değ.Talebi" Hk, 1İmar Komisyonu)
2.16_İnsan Kal,rıakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.01.20l8 tarih ve E.l02 sayılı "Fazla Ödeme"
Hk, (Hukuk Komisyonu)
3-Meclis Uyeleri Tarafından Verilecek Onergelerin Görüşülmesi Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Ek gündem maddelerini okudu
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1.13-Etüd Proje Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih vc E.47 savılı "Tahsis" Hk. (Sınırlı
Sorumlu Kuşadası Kadın Girişimi Ürctiın vc İştetmc Kooperatifi)
1.14-Etüd Proic Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih ve E.48 sar,ılı "TABİT Akıllı Tarım
Tcknolo.iileri A.Ş. ile Proloİ,,l İmzalanması" Hk.
1.1S-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih ve E.285() sayılı "İşgaliye Karşılığı
Yer Talebi (ADA Yelkcn Kulübü)" Hk.
1.16-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih ve E.234 sayılı "Park Yapımı" tlk..
(Davutlar Mah. 853 ada l parsel ve 854 ada l parscl arasında bulunan 997 m' alanın
üzerinde Tunalar lnş.Tic.Ltd.Şti tarafından kamuya açık kalmak koşuluyla tüm
masrafları kendilerince karşılanmak ka"ı"dıyla park vapılması ve bu parka Nimet TUNA
isminin verilmesi talebi)
1.17-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih ve E.345 sayılı "Güzelçamlı
Mahallesi Bal Ve Yanoluk Deresi Kamulaştırması Muvafakat Talebi" Hk.
1.18-Kültür ve Sosyal İşter Müdürlüğünün 05.03.2018 tarih ve E.492 sayılı "Trabzon
Gençlik Spor Kulübü Nakdi Yardım Talebi" Hk.
1.1g-Etüd Proje Müdürlüğünün 05.03.20l8 tarih ve E.5l sayılı "-f.C. Güney Ege Kalkınma
Ajansı Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" lIk^

1.20-Kültür ve Sosyal lşler Müdürlüğünün 06.03.2018 tarih ve E.506 sayıh "24 Kasım-3
Aralık 2018 Satranç Olimpiyatı|' Hk.
3.1-Rıza ESEN, Cenap SEKBAN, Ahmet CANDAN, Bayram BAYAÖZLÜ imzalı önerge
"Kira Tespit Komisvonunun Toplantısının Yapılması ve Kira Bedellerinin Tespiti" Hk.
3.2-Hayati AT1,I imzalı önerge "Dr. Ali ALKIŞ'ın lsminin Bir Parka Veri|mesi" Hk.
3.3-tl.ayati ATLI imzalı önerge "NLC (Beyincik Erimesi) I|al,atrnı kaybeden Aras
BUYUKTAN!R'ın isminin bir parka Verilmesi" Hk.
3.4-Hayati ATLI imzalı önerge "Sıtkı Başkan, Hamit, Sami. İzzet, Birgül, Niyazi. Hop
Hüseyin, Şabo, Ali Gaga, Selami, Ali, Mustafa, Orhan ve Diğerlcri için.Anıt.Dikilmesi" Hk.
3.5-Rıza ESEN, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram BAYAOZLIJ imzalı dnerge
"Türkmen Mah. 127 Ada 6 Parsel (Ilayda Otel Arkası) Gcnçlik ve Spor Merkezi
ÇaIışmaları" Hk.
3.GRıza ESEN, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ imzalr önergc
"Aydın Büyükşehir Belediyesivle kordineli olarak şehir merkezinde ve otopark İhtiyacı
olan bölgelerde ne zaman ve kaç araçlık otoparklar inşa edileceği" Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Ek gündem maddelerini tek tek oyladı. Oybirliği ile
kabul edildi.

GüNDEM:.
l-Müdürlüklerden Gelen Konuların Görüşülmesi Hk.
1.1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.02.20l8 tarih ve E.238 sayılı "Süre Uzahmı" Hk.
(Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü faaliyet binasının 31.01.20l8 tarihinde kullanım izni
bittiğinden, yeniden uzatılması)
1.2-1mar ve Şehircilik Müdürlüğünün l9.02.20l8 tarih ve E,.669 sayılı "Askı Süresinde P[an
Değişikliğine İtiraz" Hk. (Türkmen Mah. 855 ada 39 nolu parsel)
1.3-lmar ve Şehircilik Müdürlüğünün l9.02.20l8 tarih ve E.670 sayılı "Askı Süresinde P[an
Değişikliğine İtiraz" Hk. (Türkmen Mah, 66l ada 8 nolrı parsel)
l.4-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.02.2018 tarih ve E.369 sayılı "07-1l Mart 2018
Berlin Turizm Fuarı Katılım" Hk.
1.5-Emlak ve İstimlak Müdür|üğünün 22.02.2018 tarih ve E.312 sayılı "Tahsis" Hk. (Atatiirkçü
Düşünce Derneğine 75-TL bedelle tahsisi yapılan Camikebir Mah. 50 ada 22 parsel Emek Sok.
l0/A nohı dükkanın tahsisinin ücretsiz olması)
1.6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.20|8 tarih ve E.739 sayılı "Plan Değişikliği Talebi"
Hk. (Güzelçamlı Mah. 439 ada l ve l790 nolu parseller)

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.
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1.7-Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.2018 tarih ve E.742 sayılı "Türkmen Mahallesi 589
Ada 28 Parsel Plan Değişikliği Talebi" Hk.
1.8-İmar ve Şehircitik Müdürtüğünün 27.02_2018 tarih ve E.807 sayılı "Askı Süresinde Plan
Değişikliğine İtıraz" Hk. (Türkmen Mah. 66l ada 8 nolu parsel)
|.9-Zabıta Müdürlüğünün 26.02.20|8 tarih ve E.57] sayh "Zabıta Müdürtüğü Görev Ve
Çahşma Yönetmeliği Değişikliği" Hk.
1.10-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.02.20l8 tarih ve E.2600 sayılı "Kapalı Pazar Yeri
Tahakluku" Hk.
1.1l-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih ve E.23l sayılı "Park Yapımı" Hk.
(Dar..utlar Mah. 857 ada l parsel ve 858 ada l parsel arasında bulunan l3l2 m' yeşil alan
üzerinde Tunalar Inş.Tic.Ltd.Ltd-Şti tarafından kamuya açık kalmak koşuluyla tüm masraflan
kendilerince karşılanmak kaydıyla park yapılması ve bu parka Şükrü TUNA isminin verilmesi
talebi)
1.12-Kültiir ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.03.20l8 tarih ve E.468 sayılı "Güzelçamlı Spor
Kulübünün nakdi yardım talebi" hk.
1.13-Etiid Proje Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve E.47 sayılı "Tahsis" Hk. (Sınırlı Sorumlu
Kuşadası Kadın Gırişimi Üreıim ve İşletme Kooperatifi1
|.l4-Etiid Proje Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve E.48 sayılı "TABiT AkIlll Tarım
Teknoloji|eri A.Ş, ile Protokol İmzalanması" Hk.
l. l5-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve E.2850 sayıtı "İşgaliye Karşılığı Yer
Talebi (ADA Yelken Kulübü)" Hk.
1.16-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih ve E.234 sayılı "Park Yapımı" Hk.
(Daı,utlar Mah. 853 ada l parsel ve 854 ada l parsel arasında bulunan 997 m2 alanın üzerinde
Tunalar İnş.Tic.Ltd.Şti tarafindan kamuya açık kalmak koşuluyla tiim masrafları kendilerince
karşılanmak kaydıyla park yapılması ve bu parka Nimet TUNA isminin verilmesi talebi)
1.17-Emlak ve Istimlak Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih ve E.345 sayılı "Güzelçamlı Mahallesi
Ba[ Ve Yanoluk Deresi Kamulaştırması Muvafakat Talebi" Hk.
1.1S-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 05.03.20l8 tarlh ve 8.492 sayılı "Trabzon Gençlik
Spoı Kulübü Nakdi Yardım Talebi" Hk.
1.lg-Etiid Proje Müdürlüğünün 05.03,2018 tarih ve E.Sl sayılı "T.C. Güney Ege Kalkınma
Ajansı Kültür Turizminin GeIiştirilmesi Mali Destek Programı" Hk.
1.2O-Kültiir ve Sosyal lşler Müdürlüğünün 06.0].20l8 tarih ve E.506 sayılı "24 Kasım-3 Aralık
2018 Satranç Olimpiyah" Hk.
2-Komisvonlara Havale Edilen Konuların Görüşülmesi Hk.
2.1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün l8.01.20İ8 tarih ve E.223 sayılı "20l8 Mali Yılı
Tarifesinde düzeItme yapılması talebi" Hk. (Tarife Komisyonu)
2.2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün l0.01.20l8 tarih ve E. t3l sayılı "Plan
Değişikliği"hk,(Hacıfeyzullah Mahallesi l'7 |7 ada l nolu parselin güneyinde bulunan kamuya
terki yapılmış park alanı 5m x 5m doğalgaz regülatör istasyonu ayrılması,.) İmar Komsyonu.1
2.3-Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1t.01.20l8 tarih ve E- l45 sayılı "Soğucak Mahallesi 2078
No'lu Parselde Ptan Değ.Talebi" Hk. (İmar Komisyonu)
2.4-Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.01.20l8 tarih ve E.236 sayılı "Haclfeyzullah Mahallesi
970 Ada l42 Parselde Plan Değişikliği" Hk. 1İmar Komisyonu)
2.5-lmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.20l8 tarih ve E.4l0 sayılı "Türkmen Mahallesi 158
ada 40 nolu parselde Plan Değişikliğı" Hk. 1İmar Komisyonu)
2.6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.20l8 tarih ve E.4l l sayılı "Hacıfeyzullah Mahallesi
806 ada 140 parsel de Plan Değişikliği'' Hk. (İmar Komisyonu)
2.7-Kültür ve Sosyal lşler Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve E.l80 sayılı "Davutlar Spor
Kulübünün 25.000.00 TL nakdi yardım yapılması talebi" Hk. (Plan Bütçe Komisyonu ile Çocuk,
Gençlik ve Spor Komisyonu)
2.S-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Z2.0|.20|8 tarilı ve E.70 sayılı "Park lsmi
Verilmesi"hk.(Türkmen Mahallesi Bağkur Sokakta bulunan |70 ada 27 parsel ile l69 ada 1 1

parsel arasında bulunan kamuya terk edilmiş alana yapılan parka Veysel TURGUT isminin

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştlr,
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verilmesi.) Hukuk Komisyonu, Imar Komisyonu
2.9-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.0|.20I8 tarih ve E.7] sayıIı "Park İsmi VeriImesi" lık
(Camiatik Mahallesi Serçe Sokak,Kanarya Sokak köşesi ile 97l parsel l43 adanın önündeki
kamuya terk edilmiş alana yapılan parka Osman SARI isminin verilmesi.) Hukuk Komisyonu,
[mar Komisyonu
2.1O-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.01.2018 tarih ve E.7l sayı|ı "Park İsmi Verilmesi"
hk.(Hacıfeyzullah Mahallesi Şehit Üsteğman Cemalettin Yılmaz Caddesinde bulunan l7]2 ada l
parsel ile 94'7 ada |33 parsel arasında bulunan kamuya terk editmiş alana yapılan parka İsmail
DAVAS isminin verilmesi) İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu
2.1 l-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.0|.Z0l8 tarih ve E.72 sayılı "Park lsmı Verilmesi"
Hk.(Ege Mahallesi 402 sokak 925 parsel l0 ada ile 928 parsel l ada arasında bulunan kamuya
terk edilmiş alana yapılan parka Uğur APAYDIN isminin verilmesi.ü İmar Komisyonu. Hukuk
Komisyonu
2.|2-Özel Kalem Müdürlüğünün 01.02.2018 tarih ve E.l43 sayılı "Afet ve Acil Durum Yönetimi
Çalışma Yönetmeliği" Hk. (Hukuk Komisyonu)
2.13-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.20l8 tarih ve E.39 sayılı "20l8 Yılı Ek Tarife" Hk.
(Tarife Komisyonu)
2.14-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.02.2018 tarih ve E.l220 sayılı "'farife" Hk. (Tarife
Komisyonu)
2.1S-Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.02.20l8 tarih ve E-495 sayılı "Soğucak Mah.75 No'lu
Parselde Plan Değ.Ta|ebi" Hk. (İmar Komisyonu)
2.16-İnsan Kal.rıaklan ve Eğitim Müdürlüğünün 29.01.20l8 tarih ve E.102 sayılı "Fazla Ödeme"
Hk. (Hukuk Komisyonu)
3-Meclis Uyeleri Tarafından Verilecek Onergelerin Görüşülmesi Hk.
3.l-Rıza ESEN, Cenap SEKBAN, Ahmet CANDAN, Bayram BAYAÖZLÜ imzalı önerge "Kira
Tespit Komisyonunun Toplantrsrnın Yapılması ve Kira Bedellerinin Tespiti" Hk.
3.2-Hayati ATLI imzalı önerge "Dr. Ati ALK!Ş'ın İsminın Bır Parka Verilmesi" Hk.
3.3-Hayati ATLI imzalı önerge "NLC (Beyincik Erimesi) Hayatını kaybeden Aras
BÜYÜKTANIR'ın isminin bir parka Verilmesi" Hk.
J.4-Hayaıi ATLI imzalı önerge "Sıtkı Başkan. Hamit. Sami. İzzet. Birgül. Niyazi. Hop Hüseyin.
Şabo, Ali Gaga, Selami, Ali, Mustafa, Orhan ve Diğerleri için Anıt Dikilmesi" Hk.
J.S-Rıza ESEN, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ imzalı önerge
"Türkmen Mah. l27 Ada 6 Parsel 1İlayda Otel Arkası) Gençlik ve Spor Merkezi Çalışmaları"
Hk.
].6-Rıza ESEN, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ imzalı önerge
"Aydın Büyükşehir Betediyesiyte kordineli olarak şehir merkezinde ve otopark İhtıyacı olan
bölgelerde ne zaman ve kaç araçlık otoparklar inşa edileceği" Hk.

Meclis Başkanı Ozer KATALI; Ek gündem maddeleriyle birlikte gündemi oyladı
Oybirliği ile kabul edildi.

Ozer KAYALI
Meclis Başkanı

FiliZ üYüCü
MecIis Katibi

Ferah SUREKÇ|
Meclis I(atibi

Dogrulama Adresi: https://e-hizn,ıet.kusadasi.bel.tr/ebelediye/sifresiz/belge?p=8oLTWHpq3 x

5070 sayüll kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.
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KUŞADASİ BELEDiYESi OLAĞAN MECLİS KARAR|

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yllı döneminin 3.toplantısının l. Birleşiminin l.
oturumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2I. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yüce[ Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın
Başkanlığlnda Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Hakan TURHAN, Nail ÖZAZMAN, Levent ÖĞREN,
Tufan ASRAV, Zekerye TÜNK Hayati ATLI. Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN. Fevziye TFK EROĞLU.Zeliha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; 06.02.20l8 tarih ve 2 nolu Meclis Toplantı Tutanağı ile
ilgili bilgi verdi. Konu oylanmaya gerek olmadığından oylanmadan geçildi.

Özer KAYALl
Meclis Başkanı

Filiz üYüCü
Meclis katibi

Ferah SÜREKÇI
Meclis katibi

5070 sayllü kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştır,

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.tr/ebelediye/sifresiz/belge?p:tloLEwHpbeI

1
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KuşADASı enLnnivnsi oı-nĞaN nınCı-is KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l 8 yı|ı döneminin 3 toplantısının l. Birleşiminin l.
oturumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündemiırde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın
Başkanlığı'nda Üyelerden: riliz ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Lerenl ÖĞmN,
Tufan ASRAV, Zekerye TÜNK Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nureıtin ÖZ-[ÜRK, Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER, Ali cENÇ, Mehmet GÜRBİLEK Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN, Fevziye 'f EKEROĞLU.Zetiha
GÖKKAYAS'tn iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.1 maddesi:
Emlak ve lstimlak Müdürlüğünün 09.02.20l8 tarih ve E.238 sayılı "Süre Uzatımı" Hk. (Mesleki
Eğitim Merkezi Müdürlüğü faaliyet binasının 31.01.20l8 tarihinde kullanım izni bittiğinden,
yeniden uzatılması)

Meclis Başkanı Ozer KAYALl;Emlak ve Istimlak Müdürlüğünün 09.02.20l8 tarih ve
E.238 sayılı "Süre Uzatımı" Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü faaliyet binasının ]1.01.20t8
tarihinde kullanım izni bittiğinden, yeniden uzahlması ile ilgili yazısını okudu.

BELEDiYE MECLiSiNE
İlgi:iıçc Milli Eğitim Müdürlüğünün 01.02.20l8 tarih ve 2243736 savılı vazısı
Ilgi yazı ile ilçemiz Mesleki Eğitim Merkezi şuanda eğitim-öğretim faaliyetlerini

yürüttüğü belediyemize ait Camikebir MahaIlesi Sabucalı Sokak No:5ide bulunan
binamızda Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarihinde yaphğı oIağanüstü toplantının 2J no'lu
kararı çerçeı,esinde ve Il N,Iilli Eğitim Müdürlüğü DenetmenIerinin uygun görüğü ve
Va|ilik oluru ile 14.02.20|4 tarihinde taşınmıştır. En son 05.09.20l7 tarihli ve 301.05/30l
no'lu Belediye Meclis Kararı ile binanın kulianım izni (tahsisi) 31.01.20t8 tarihine kadar
yeniden uzatılmıştır.

Mesleki Eğitim Merkezi için ilçemiz Dcğirmendere Mahallesi 2173 ada l parsel
taşınmaz üzerine yeni bir hizmet binası yapılması planlanmış olup, yapım iş vc işlemleri İl
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafindan başlanıldığı, Mesleki Eğitim Merkczi Müdürlüğü
faaliyet binasının 31.01.2018 tarihinde kullanım izni bittiğinden; merkezin hizmet binası
faaliyete geçcne kadar şu anki binanın kullanım izninin, yenidcn uzatılmasr hususunun
Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanmasınr C)lur'larrnıza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğiinün Camikebir
Mah. Sabucalı Sok. No:5'de bulunan binamızın kullanım izin süresi 31.01.20l8 tarihinde sona
erdiğiırden tahsisin 3 1.07.20l8 tarihıne kadar uzatılmasını oyladı.

5070 saylll kanUna göre güvenli elektronik imza ile imzaIanmlştlr

Dogrulama Adresi: httl,ıs://e-h izmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifreSiz/'beIge']p:[aoL2QHox AT
1



ffiffi
KAR.{R NUMARASI :89713695-301.05/57 :

Mesleki Eğitim Merkezi Miidürlüğünün Camikebir Mah. Sabucalı Sok. No:5'de bulunan
binanıızrn kullanım izin süresi 3 t .0 l .20l 8 tarihinde sona erdiğinden tahsisin 3 l .07.20l8 tarihine
kadar uzatılması, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALl
Meclis Başkanı

I-iıiZ ÜYtJCÜ
Meclis katibi

5070 sayılı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Ferah SÜREKÇi
Meclis l(atibi

Dogrulama Adıesi: https:i/e-hizmet.kusadasi.be|.tr/ebelediyeısifresiz/belge?p:{toL2QHox AT
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KUŞADASı BELEDiYESi oLAĞAN MECLiS KAR.A.RI

Kuşadası Belediye Meçlisi 20l 8 yılı döneminin _j . toplantısının 1. Birleşinıinin l , oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunuır 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeııinde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.0].20l8 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkaır Yiicel
Sahııesi 1Meclis Toplanıı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALl'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden: Fil,Z ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nai| ÖZAZMAN. Levent ÖÖREN. Tufan
ASRAV. Zekerye TÜtN K- Hayaıi ATLl. Muzalfer ERYİĞİT. Nurcttin Ö7TÜRK. Ferah
SÜREKCİ, Canan G(JLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN. Bayranı BAYAÖZLÜ. Rıza ESIN. Fevzıye f EK EROĞLU.Zeliha
GÖKKAYAS'ın iştirakteriyle toplandı.

Gündemin 1.2 maddesi:
lmar ve Şehircilik Müdürlüğünün l9.02.20l8 tarih ve E.669 sayılı "Askı Süresinde Plan
Dcğişikliğine İtiraz" Hk. (Türkmen Mah. 855 ada 39 nolu parsel)

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.02.20l8 tarih ve
E.669 sayılı "Askı Süresinde Plan Değişikliğine İtiraz" Türkmen Mah.855 ada.'}9 nolu parsel ıle
ilgili yazısını okudu.

BELEDiYE MECLisiNE
Aydın B.üyükşchir Belediye Meclisinin l1.01.20l8 tarih ve 30 sayılı kararı ilc tadilen

onanan PIN.U lP:13l82,80 no'lu ilçemiz Türkmen Mahallesi 855 ada 39 no'lu parselde
yapılan plan değişikliği Kuşadası Beledil,esi iIan panosu ve resmi internet sitesinde
25l0|l20l8 tarihinde bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.Askı süresi içerisinde l5.02.20t8
tarih ve ll5689 sayılı dilekçesi ile Şaban YAZICI. tarafından plan değişikliğine itiraz
edilmiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesinin 5.fıkrası gereğince itirazın
belediye meclisimizde görüşülerek karar verilmesi hususunda gereğini olurlarınrza arz
ederim.

Türkmen Mahallesi 855 ada ]9 nolrı parsel ile ilgili Askı Süresinde Plan Değişikliğine
İtiraz konusunun, İmar Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul cdildi.

Ozer KAYALI
Meclis Başkanı

FiliZ üYüCü
Meclis katibi

5070 saylll kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Ferah SÜREKÇI
Meclis katıbi

Dogrulama Adresi: https://e-|,ıiznıet.kusadasi.bel. trlebe led iyels ifres izlbe lge?p:floL lZl1l7Mm

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Türkmen Mahallcsi 855 ada ]9 nolu parsel ile ilgili
Askı Süresinde Plan Değişikliğine İtiraz konusunun, İmar Komisyonuna hava[esini oyladı.

KARAR NUMARASI :897l3695_301.05/58:
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KUŞADASI RELEDİYESi OLAĞAN MECLiS KAR-ARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3 . toplanhsının l. Birleşiminin l. ofurumu;
5393 Sayıh Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.0].20l8 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplanıı Salonunda): Meclis Başkaııı Özer KAYALl'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ. Hakan TURFIAN. Nail ÖZAZMAN, Levent ÖGREN, Tufan
ASRAV. Zekerye TÜNK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞiT, Nurettin ÖzıÜnK perah

SÜREKCi, Canan GÜLER. Ali GENÇ, Mehmet GÜRBİLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKERoĞLU,Zeliha
GÖKKAYAS'ın iştirakteriyle topland1.

Gündemin 1.3 maddesi:
Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün t9.02.20l8 tarih ve E.670 sayılı "Askı Süresinde Plan
Değişikliğine Itiraz" Hk. (Türkmen Mah. 66l ada 8 nolu parsel)

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.02.20l8 tarih ve
E.670 sayılı "Askı Süresinde Plan Değişik|iğine jtiraz" Türkmen Mah.66l ada 8 nolu parsel i[e
ilgili yazısını okudu.

BELEDiYE MECLİsiNE
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 30 sıvılı kararr ile tadilen

onanan PIN.UIP: 13182,78 no'lu ilçemiz Türkmen Mahallesi 66l ada 8 no'lu parse|de
yapılan plan değişlkIiği Kuşadası Belediyesi ilan panosu ve resmi internet sitesinde
25l0ll20l8 tarihinde bir ay süreyle askıya çıkarrlmıştır.Askı süresi içerisinde l5.02.2018
tarih ve l15694 sayılı dilekçesi ile Yusuf Y AZIC\ tarafından plan değişikliğine itiraz
edilmiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesinin 5.fikrası gereğince itirazın
belediye meclisimizde görüşülerek karar verilmesi hususunda gereğini olurlarrnrza arz
ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Türkmen Mah. 66l ada 8 nolu parsel ile ilgili Askı
Süresinde Plan Değişikliğine İtiraz konusunun; İmar Komisyonuna havalesini oyladı.

l(ARAR NUMARASI :897l3695-301.05/59:
Türkmen Mah.66l ada 8 nolu parsel ile ilgili Askı Süresinde Plan Dcğişikliğine Itıraz

konusunun;İmar Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Ozcr KAYALI
Mcclis Başkanı

)

FiliZ ÜYtJCÜ
Meclis l(atibi

5070 sayüll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzaIanmlştlr

Ferah SÜREK('I
Meclis katibi

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet. kusadas i .bel. trlebe led iye/sifresiz/beIge?p=8o L lTHp6fC
1
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KUŞAD^sI BELEDİYESi oLAĞAN MECLiS KARARl

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3 toplantısının l . Birleşiminin l .

ohrrumu; 5393 Sayı[ı Belediye Kanunun 20.2I. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konuları göriişüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 güırü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yüce[ Sahıresi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın
Başkanlığı'nda Üyelerden; riliz ÜYÜCÜ, Hakan TURIlAN, Nail ÖZAZMAN, Levent ÖĞnEN.
Tufan ASRAV, Zekerye TÜNK, Hayati ATLI. Muzaffer ERYİĞİT, Nurettiıı ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER. Ati GENÇ, Mehmet GÜRBİLEI( Faik ALP. Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN, Fevziye TEKERoĞLtJ, Zeıiha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Günde min 1.4 maddesi:
Kültiir ve Sosyal lşler Müdtirlüğünün 20.02.20l8 tarih ve E.369 sayılı "07-1l Mart 20|8 Berlin
Turizm Fuarı Katılım" Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;KüIIür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.02.20l8 tarih ve
E.369 sayılı "07-1 l Mart 20l8 Berlin Turizm Fuarı Kaülım" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDIYE MECLIStNE
07-11 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Berlin 'furizm Fuarı'na Beledil,e

Başkan Yardımcısı Tufan ASRAV ve Meclis Uyesi Hakan TURHAN'ın katılımının
onavlanması hususunda;

Gerekli Meclis [(ararı'nın alınmasrnı olurlarınıza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; 07-1l Mart 2018 Berlin Turizm Fuarına Belediye
Başkan Yardımcısı Tufan ASRAV ve Meclis Üyesi Hakan TURIIAN'ın katılmasını oyladı.

KARAR NUMARASI :897l3695-301.05/60 :

07-1l Mart 20l8 Berlin'furizm Fuanna Belediye Başkan Yardımcısı Tufan ASRAV ve
Meclis Üyesi Hakan TURtiAN'ın katılması, oybirliği ile kabul edildi.

Ozer KAYALl
Meclis Baskanı

Filiz tIYIJCIJ
Meclis l(atibi

5070 saylIl kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Ferah S[JREKÇI
Mec|ıs Katibi

Dogrulama Adresi:https:/ie-hizınet.kusadasi.bel.trlebelediyeisitiesiz/belge?p=8oL2FHnTaA
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KUŞADASİ BELEDiYESi OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3 . toplantısının l. Birleşiminin l. ohırumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03,20l8 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahıresi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığfnda
Üye|erden: piliz Ünı'ÜCÜ. Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levenı ÖĞREN. ıulan
ASRAV, Zekerye TÜNK, Hayati A'f LI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettiıı ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCi. Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKEROĞLU,Zeliha
GÖKKAYAS'ın iştirakteriyle toplandı.

Gündemin 1.5 maddesi:
Enrlak ve Tstimlak Müdürlüğünün 22.02.20l8 tarih ve E.3l2 sayılı "Tahsis" Hk. (Atatiirkçü
Düşünce Demeğine 75-TL bedelle tahsisi yapılan Camikebır Mah. 50 ada 22 parsel Emek Sok.
l0/A nolu dükkanın tahsisinın ücretsiz olması)

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.02.20l8 tarih ve
E.3l2 sayılı "Tahsis" Atatiirkçü Düşünce Derneğine 75-TL bedelle ıahsisi yapılan Camikebir
Mah. 50 ada 22 parsel Emek Sok. l0/A nolu dükkanın tahsisinin ücretsiz olması ile ilgili
yazlsınl okudu-

BELEDiYE MECLiSİNE
İıgi:2o.0z.20ı8 tarihli ve l l6355 numaralı dilekçcsi
Ilgi dilekçe ile Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 8971-3695--101.05/403 say,ılı

Karar Numarası ilc aylık 75 TL bedelle tahsisi yapılan Camikebir Mahallesi 50 ada 22
parsel nolu Emek Sokak l0/A nolu dükkanın tahsisinin yeniden değerlendirilerek bedelsiz
olarak tahsis edilmesi istenmektedir.

Konunun Beledil"e Meclisinde değerlendirilerek karara bağlanması hususunu
olur'larınıza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Atatürkçü Düşünce Derneğine 75-TL bedelle tahsisi
yapılan Camikebir Mah. 50 ada 22 parsel Emek Sok. l0/A nolu dükkanın tahsisinin ücretsiz
olması ile ilgili konunun. Hukuk Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oyladı.

KARAR NUN|ARASI :897l 3695-301.05/6l :

Atatiirkçü Düşünce Derneğine 75-TL bedelle tahsisi yapılan Camikebir Mah. 50 ada 22
parsel Emek Sok. l0/A nolu dükkanın tahsisinin ücretsiz olması ile ilgili konunun, Hukuk
Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz üYüCü
Meclis katibi

5070 sayllI kanuna göre güVenii elektronik imza ile imzalanmıştır

Ferah SÜREKÇi
Meclis katibi
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KUŞADAsı BELEDiY8Si oLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin.l . toplantısının l. Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat l6:00da Kuşadası Belediyesi Erkan Yiice|
Sahıresi (Meclis Toplantı Salonunda); MecIis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığfnda
Üyelerden: Filiz ÜYÜCÜ. Ilakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levenı ÖGREN. Tuı-an
ASRAV, Zekerye TÜNK. Hayati A'ILI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRI( Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER. Ali GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN, Balram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN, Fevziye TEKERoĞLU,Zeliha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Cündemin 1.6 maddesi:

Meclis Başkanı Ozer KAYALI;Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.20l8 tarih ve
E.739 sayılı "Plan Değişikliği Talebi" Güze lçamlı Mah. 4]9 ada l ve l790 nolu parscller ile ilgili
yazısını okudu.

BELEDiYE MECLisiNE
İlçemiz Güze lçamlı mahailesi 439 ada l ve I790 no'lu parsellerin buluntluğu imar

adasında mahkcme kararı gcrcğince plan değişikliği yapıImak istcnmektedir.l3l83,9 Plan
İşlem Numaralı tadilat dosyasınrn beledi;-e meclisindc görüşülmcsi hususunda gereğini
olurlarınza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İlçemiz Güze|çamlı maha|lesi 439 ada l ve l790 no'lu
parsellerin bulunduğu imar adasında mahkeme kararı gereğince. lJ t83,9 Plan İşlenı Numaralı
plan tadilat dosyasının, Imar Komisyonuna havalesini oyladı.

ICA.RAR NUMARASl :89713695-301.05/62:
llçemiz Güzelçamlı mahallesi 439 ada l ve 1790 no'lrı parsellerin bulunduğu iınar

atlasında mahkeme kararı gcrcğince. |.l lt{.1.9 Plan İş|cın Numaralı plan ladilat dosyasının. İnıar
Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi,

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

5070 saylll kanuna göre güVenla elektronik imza ile imzalanmlştlr

Ferah SÜREKÇi
Mcclis katibi

İmar ve Şehircitik Müdürlüğünün 2Z.02.2Ol8 tarih ve E.739 sayıll "Plan Değişikliği Talebi" Hk.
(Güzelçamlı Mah. 439 ada l ve l790 nolu parseller)

FiüiZ ÜYÜCÜ
Meclis katibi

1
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KuşADAsI ssısniynsi oı-n(;ıx ı.rECıis KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin .j . toplantısının l. Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. ınaddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak iizere 06.03.20l8 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi ıMeclıs Toplantı Salonunda1: Meclıs Başkanı Özer KAYALl'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Fitiz ÜYÜCÜ, Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN, Levent ÖĞREN, Tufan
ASRAV. Zekerye TÜNK. Hayati ATLI. Muzafler FRYİĞİT. Nureıtin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER. Ali GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKERoĞLU,Zetiha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündcmin t.7 maddesi:
Imar ve Şehircilik Müdür|üğünün 22.02.2018 tarih ve E.742 sayılı "Türkmen Mahallesi 589 Ada
28 Parsel Plan Değişikliği Talebi" Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02_20|8 tarıh ve
E.742 sayı|ı "Tiirkmen Mahallesi 589 Ada 28 Parsel Plan Değişikliği Talebi" ile ilgili yazısını
okudu.

BELEDiYE MECLiSİNE
iıgı:oı.oz.zoıs tarih ve 114680 sayılı dilekçe
Ilçemiz Türkme n Mahallesi 589 Ada 28 Nolu Parsel sahibi Be lediyemize müracaat

ederek parselinde plan değişikliği talebinde bulunmuştur.l3l82,95 Ptan İşlcm Numaralı
Plan Değişikliği dosvasının meclisimizde görüşülmesi hususunu olurlarınıza arz e derim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI: İlçenriz 'Iürkınen Mahallesi 589 Ada 28 Nolu Parsel ile
ilgili 1.1 I82.95 Plan İşlenı Numaralı Plan Değışikliği dosyasının. İınar Komisyonuna havalesini
oyladı.

Ilçemiz Türkmen Mahallesi 589 Ada 28 Nolu Parsel ile ilgili l J l82.95 P|an lşlem
Numaralı Plan Değişikliği dosyasının, İmar Komısyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALl
Meclis l}aşkanı

Filiz UYUCU
Meclis l(atibi

Ferah SUREKÇI
Meclis l(atibi

5070 sayılı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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KUŞADASI BELEDİYESi OLAĞAN MECLiS KARARt

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yı[ı döneminin _1 . toplantısının l. Birleşiminin l. ohırumrı;
539.} Sayılı Belediye Kanunun 20.21. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat [6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclıs Başkanı Özer KAYALl'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden: Filiz ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levenı ÖĞREN. Tufan
ASRAV. Zekerye TÜNI( Hayati ATLI, Muzaffer ERYiĞiT, Nuretrin ÖZTÜRK Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN. Fevziye TEK-ERoĞLU.Zeliha
GÖI«(AYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.8 maddesi:
Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2018 tarih ve E.807 sayılı
Değişikliğine İtiraz" Hk. (Türkmen Mah. 66l ada 8 nolu parsel)

"Askı Süresinde Plan

Fcrah SÜREKÇi
Meclis katibi

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2018 tarih ve
E.8O7 sayılı "Askı Süresinde Plan Değişikliğine İıiraz" Türkmen Mah. 66l ada 8 nolu parsel ile
ilgili yazısını okudu.

BELEDiYE MECLiSiNE
İlgi:Nesrin GÜNEŞ vekilinin 23.02.20l8 tarih ve ll6963 sal-ılı dilckçesi
Aydın Büyükşehir Bclediye Meclisinin l1.01.2018 tarih ve 30 savılı kararı ile tadilen

onanan PIN.UIP: l3l82,78 no'lu ilçemiz Türkmen Mahallesi 66l ada 8 no'lu parselde
yapılan plan değişikliği Kuşadası Belediyesi ilan panosu ve resmi internet sitesinde
25l0ll20l8 tarihinde bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.Askı süresi içerisinde 23.02.20l8
tarih ve ll6963 sayılı dilekçesi ile Nesrin GUNEŞ'in vekili tarafından plan değişikliğine
itiraz edilmiştir.

Mekansal PlanIar Yapım Yiinetmeliğinin 33.maddesinin 5.fikrası gereğince itirazın
belediye meclisimizde görüşülerek karar verilmesi hususunda gereğini olurlarrnrza arz
ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Türkmen Mah.66l ada 8 nolu parsel ile ilgili Askı
Süresinde Plan Değişikliğine İtiraz konusunun. İmar Komisyonuna havalesini oyladı.

KARAR NU MARASI :897 l3695-301.05/64:
Türkmen Mahallesi 66l ada 8 nolu parsel ile ilgili Askı Sürcsinde Plan Değişikliğine

İtiraz konusunun, İınar Komisyonuna havalesi. oybirliği ile kabul edildi-

Özer KAYALI
Meclis Başkaırı

FiliZ UYÜCÜ
Mcclis katibi

DogrrıIama Adıesi: https://e-h izmet.kusadasi. bel. trlebe]ed iye/s ifres izlbeigc?p=tto l- lYHM4wl
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Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yı[ı döneminin 3,toplantısının l . Birleşiminin l .

oturumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. ınaddesi gereğince gündeıninde bulunan
konu[arı göriişüp karara bağlamak üzere 06.0_].20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın
Başkaırlığfnda Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Hakan TURllAN, Nail ÖZAZMAN, Levent ÖĞREN.
Tulan ASRAV, Zekerye TÜNK. Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GI.]RBiLEK Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza FSEN. Fevziye TEK,-ERoĞLU, Zeliha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündcmin 1.9.maddesi:
Zabıta Müdürlüğünün 26.02.20l8 tarih ve E.573 sayılı "Zabıta Müdürlüğü Görev Ve Çalışma
Yönetmeliği Değişikliği" Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Zabıta Miidürlüğünün 26.02.20l8 tarih ve E.573 sayılı
"Zabıta Müdürlüğü Görev Ve (lalışma Yönetmeliği Değişikliği" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDiYE MECLiSiNE

Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmcliği en son 20l0 yılında güncelenmiş
olup, Şuan kullanılan mevcut ;-önctmelik 6360 sal"ılı Biiyükşehir Belediye yasası gercği,
Köylerden Mahalleye diinüşen, Belediyeden Mahalleye dönüşen yerleşim birimlerini
kapsamadığından ve Içişleri Bakanhğı Mahalli Idareler Kontrolörü tarafından hazırlanan
denetim raporunda mevcut yönetmeliğinin güncelIenerek genişletilmesi ve değiştirilmesi ile
ilgili yazısına istinaden, Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar yapılmış ve Görev ve Çalışma
Yönetmeliği güncellenmiştir. Konunun incelenerek gerekli meclis kararın ahnması
hususunu,

Bilgilerinize arz ederiın.
T.C.

KUŞADAsI BELEDiYESi
ZABITA ırÜnÜnı-ÜĞÜ

GöREv vE çALIşMA vöNETMELiĞi
BİRiNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜNr (Amaç. Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

Amaç

Madde l- Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve

sorumluluklarını, Zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerinı

kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam Madde 2- Bu YönetıneIik Krışadası Belediyesi Zabıta Teşkilatını kapsar.

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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Dal,anak

Madde 3- 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Be|ediye Kanununun l5.madde ve fıkraları ile aynı

kanunun 5 l .maddesi, I I.04.2007 tarih ve 26490 sayrlı Resmi GazeIede yaynlanan Belediye

Zabıta Yöneımeliği, l608 sayrh Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik l.maddesi ile 5326 Sayılı

Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar.

Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,

Belediye : Kuşadası Belediyesi'ni

Belediye Başkanı : Kuşadası Belediye Başkanlnı

Belediye Meclisi : Kuşadası Belediye Meclisi'ni

Belediye Encümeni : Kuşadası Belediye Encümeni'ni

Belediye Zabıtası : Kuşadası Belediye Zabıtası'nı

Belediye Zabıta Personeli : Kuşadası Belediye Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri

ve zabıta Memurlarını ifade eder.

Madde 5- Belediye Zabıtası'nın bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu

gibidir.Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır. Gerektiğinde

Belediye Başkanı ,Zabıta Müdürlüğündeki iş ve işlemlerin takibi için bir başkan yardrmcıst

görevlendirebilir ve bu görevlendirme ile ilgili olarak Zabıta Müdürlüğü'ne yazı ile

bildirir.Mahalli Mülki Amir Belediye Zabıtasının da Amiridir.

BiRİNCİ BÖLÜM

(Kuruluş, Unvanlar, Tanım)

Zabıta Müdiirlüğünün Kuruluşu

Madde l l- a) Kuşadası Belediyesi Zabıta Teşkilatı 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve

Standartlarına Dair Yönetmelik hükümteri çerçevesinde Belediye Meclisi Kararı ile o[uşnırulur.

Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin

arttırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, Unvan ve sayıda personeI istihdamının sağlanması gözetilir.

b) İlçenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Zabıta

Teşkilan için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kunılabilir.

c) Kuşadası Belediye Zabıtası hizmetin gereğine ve yoğunlrığuna göre, iınar, çevre, sağlık, trafik

ve hırizm zabıtası gibi kısımlara ayrılabilir.

d) Kuşadası Belediye Zabıtası hizmetin özelliğine göre nokta,sivil. yaya dewiye,rurizm zabıta

araç ve motorize ekip olarak görev yapar.

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.
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e) Zabüa birim amirliklerinde Amirlik, Komiserlik adı altında karakol kurulması veya mevcut

karakollardan birinin veya bütünün kaldırılması Zabıta Müdürünün önerisi üzerine Belediye

Başkanının onayı ile olur.

zabıta Ünvanları

Madde 12- Belediye Zabıta Kadrosu;

Norm Kadroya göre;. Zabıta Müdürü,. Zabıüa Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru

şekIinde oluşur.

Belediye zabıta personeli, hiçbir şekilde belediye zabıta hizmetleri dışında görevlendirilemezler.

Zabıta Müdürlüğü Tanımı

Madde 13- Belediye zabıta müdürlüğü, yasa, K.H.K., tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler

doğrultusunda, Kuşadası Belediyesi sınırlan içinde beldenin düzenini belde halkının sağlık ve

huzuru ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararlann yürütiilmesini sağlamak ve belediye

suçlannın işlenmesini önleyici tedbirler almakIa ve işlenen belediye suçlarının takip ve

araştırmakla yükümlüdür.

iriNci söıüN{
( Müdürlük ve Birimlerinin Giire v, Yetki ve Sorum|uluğu )

Zabıta Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

1) Kanun, tiizük. yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek.

2) Hizmetle personelin planlanmasını ve koordinesini yapmak,

3) Personel özlük işlerini takip ve yürüterek disiplini sağlamak,

4) Belediye sınırları ve mücavir alanlan içinde beldenin düzenini korumak.

5) Belde halkının sağlık ve huzurunu sağlamak için yetkili organların bu amaçla alacakları

kararlan uygulamak,

6) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak, üst makama önerilerde

bulunmak, takip etmek ve haklarında kanuni işlenrleri yapmakla, görevlendirir.

Madde t5- Zabıta müdürlüğü; kanun ve yönetmelikleriır verdiği kontrol, cezalandrrma, sanat ve

ticaretten men, yıkhrma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı

5070 saylll kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.
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Madde 14- Zabıta Müdürlüğü, personelini, kanun. tiizük. yönetmelik, yönerge ve emirlere göre

görevlendirmek, hizmet ve personelin planlama ve koordinesini yapmak, özlük işlerini takip ve

yürütmek. disiplini sağlamak. denetim yapmak ve yaphrmak, mesleki kurslar açtıımak

personelin eğitimlerini yaphrarak hizmetin kusursuz ve verimli şekilde yürütiilmesini sağlamakla

görevlidir.

Zabıta Müdürlüğü. personelini;
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adına uygulamakla görevlıdir.

Madde lG Zabıta müdürlüğü amir ve memurlan, görevlerinden dolayı Belediye Başkanına karşı

sorumludurlar.

Zabıta Müdürlüğü Birimleri

Madde l7- Hizmetin gereğine göre, zabıta amirlik ve karakolları. Zabıta Müdürünün teklifi

Kuşadası Belediye Başkanının oluru ile kurulur veya kaldırılır. Zabıta Miidürlüğü Birimleri;

" l inci " Bölge Zabıta Amirliği, "2 inci" Bölge Zabıta Amirliği,"3 üncü " Bölge Zabıta Amirliği,

" "4 üncü " Bölge Zabıta Amirliği " ve günün şartlarına göre hizmet gereği kurulan ekipler

"Gecekoııdu Ekibi Pazar Ekipleri ve Selryar Ekipleri" Amirliklerinden oluşur.

üçüNcü BöLüM
( Personelin ve Ririmlerin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Görev Alanları )

zabıta Müdürünün Görev yetki ve sorumlulukları

Madde t& Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

t) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

2) İlgiti Mevzuat, Başkanlık. İlgiti BakanlIklar ve Kuşadası Belediye Başkanlığı,

Genelge, Bildiri, Prensip Kararlan ve Talimatlann verdiği görev ve yetkileri kullanarak Zabıta

Müdürlüğünü yönetmek,

3) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve mahiyetine iletmek,

duyurmak.

4) Müdürlüğün görev ve çalışma usul[erini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin

görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dahilindeki tedbirleri almak, müdürlük

birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Kuşadası Belediye

başkanhğına intikal ettirmek,

5) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili Belediye Başkanlığının istediği raporları inceleme ve

araştırmalar yaparak hazırlamak,

6) Belediye Başkanlığı tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölüınü

gerçekleştirmek,

7) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele

açıklamalarda bulunmak,

8) Belediye Başkanlığı tarafindan düzenlenecek toplantılala iştırak etrnek, istenilen

bilgileri vermek ve verilen talimatlan almak, uygulamak ve uygulatmak

9) Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formIarın geliştirilmesi için inceleme ve

araşhmıalar yapmak,
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10) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak

çalışmalann hu programlar uyarınca yürütiilmesini sağlamak,

l1) Yasa tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların

yapılmasını sağlamak,

l2) Belediye Başkanının talimatlarını, Meclis ve Encümen kararlannı uyguIamak,

13) Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, maaş ve

rütbe terfi tekliflerini yapmak. özlük haklarını gerçek[eştirmek, gizli tezkiye varaklarını

düzenlemek. onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet ıçı

eğitimini yaptırmak,

14) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çahştırmak,

izlenim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarını

geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,

l5) Belediye sınırları içindeki zabıta hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun

biçimde yürütiilmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

16) Kuşadası Belediyesinin yetkisi dahilin de kamuya açık olan yerlerın temizliğini,

düzenini ve sağlık koşullarını denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanmasr amacıyla her tiirlü

yasal önlemleri almak ve aldırmak.

17) Yasalara göre hükme bağlanması gerekli ve takibi Belediye yetkisi içinde bulunan

suçları takip ettirerek, suçluları adli organlara sevk ettirmek,

18) Gerekliğin de denetim ve gözetimi altında. görev ve yetkileriırin dewedilebilir

olanları gerekli gördüğünde, kendi takip ve konnolünde müdür yardımcılanna dewetnrek (Zabıta

Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi zabıta amirlerine bırakılamaz.)

zabıta amirleri tarafından yürütiilecek birimlerin, görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının

ne olduğunu gösteren bir görev bölümü eınri çıkararak saptamak,

19| Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda

uygulamaları yapmak. Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek, yatınm program taslaklarını

hazırlamak ve kesinleşmiş yatınm programlarının uygulanması sırasında takip ve kontrolü

sağlamak.

20) Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili hususlarda Belediye Başkanına bilgi vermek.

21) Persone[inin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımı uygulamak.

22) Son teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç. gereç, donanrm ve

haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için Belediye

BaşkaııIığı'na talcpte bulunmak.

23) Müdürlük görevlerinin yürütiilmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin

alınması için, Başkanlık Makaınına önerilerde bulunmak.
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24) Müdürlük yazışmalannda bırinci derece imza yetkisini kullanmak,

25) Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri

almak, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde

uygulanmasını sağlamak,

26) Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzualla öngörülen

disiplin cezalannı vermek ve yetkili mercilere bildirmek,

27) Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için, gerekli

koordinasyonu sağlamak,

28) Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse

diğer il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak,

29) Müdürlükte görev yapan personelle ilgili olarak, sicil raporlan düzenlemek,

mazeretlerini binaen bir günden fazla özür izni vermek, bunlann ödül, takdimame, yer değiştirme

gibi personel işlemleri için Kuşadası Belediye Başkanlığına önerilerde bulunmak,personelin

yıllık izin kullanış zamanIannı tespit ederek izin vermek,

30) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine

getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından Kuşadası Belediye

Başkanına karşı sorumludur.

1) Belediye Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

A) Zabıta Amiri belediye zabıta hizmeti veren birimin başıdır. Birimin sevk ve

idaresinden, disiplininden. her tiirlü hal ve hareketinden sorumludur,

B) Amiri olduğu birimin kanun, tiizük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle Belediye

Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve ettirmekten

sorumludur,

C) Biriminin görevlerini icra etmesi için her tiirlü tedbiri alıp planlamasını yaparak.

Zabııa Müdüılüğüne sunup. icra enirir.

D) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve

yılhk izin programtnı hazırlayarak Müdürlük Makamrna sunar,

E) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumlu|uğu belirlenen birimlerden, bulunduğu

amir[iğin görevlerini öncelik[e icra etmek,

F)Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip ve sonuçlandırmak.

2) Belediye Zabrta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

A\Zabüa birim anıirinin verdiği görevi yürütmek,

B) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüziik ve

yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zanranında ve en etkin biçimde
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yerine getirmek ve emrinde çahştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,

C) Karakol amiri olarak görevlendirildiğinde; belediyeleri ilgilendiren kanun tiizük ve

yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve söz|ü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde

yerine getirmek, emrinde çalıştırdığı persone[in disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur.

D) Büro Amiri olarak görevlendirildiğinde, hizmetle ilgili olarak büroya başr,rıran

kişilerin merci ve muhatabıdır. Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akımına uygun olarak, süratli,

verimli ve güvenli yürütiilmesini sağlamakla görevli. yükümlü ve sorumludur. Bürodaki diğer

görevlilerin, verdiği hizmete göre ödü[lenmesi, disiplin cezalan hakkında zabıta amirine görüş ve

teklif sunar. Büronun yürütiilmesinde gerekli iş bölümünü yapar. Bürodaki personelin görev

dağı[ımında geçici olarak değişiklikler yapabiIir. Büro içinde koordinasyonu sağlar. Ekiplere

verilen ewakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve sözlü bilgi verir.

3) Belediye Zabıta Memuru Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Belediyeleri ilgi|endiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü

emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmektir. Belediye Zabır.^ Amiri, Zabta

Komiseri ve Zabıta Memuru Kadrolarının Gerektirdiği Genel ve Özel Niıelikler:

657 Saylı Devlet Memurlan Kanununun ilgili hükümlerinde ön görülen nitelikter ve İçişleri

Bakanlığı'nca düzenlenip yürürlüğe konan Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Bakanlıkça

yürürlüğe konan diğer yönetmeliklerle belediyece öngörülen nitelikler. Zabıta Müdürlüğü

Amirliklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları kapsar.

Madde 19- Zabıta Müdürlüğü Amirliklerinin KuruIuş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Şunlardır;
1.2.3.4.Bölge Zabıta Amirliği Gecekondu Ekibi -Pazar Ekibi ve Seyyar Bölgesi Zabıta

Amirliklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

A) Kuruluş:

Zabıta Amiri, Ekipler Amiri, Ewak Takip Şikiyet Değerlendirme Denetim Ekipleri, Ana arter

Denetim Ekipleri, Meydan- Bulvar Nizam ve İntizam Ekipleri, Merkez Müdahate Ekipleri,

Gecekondu ve Kaçak İnşaat Ekibi, Büro Memurlarından oluşur, İhtiyaç durumunda hizmet

gereği yeni ekipler kurulabilir.

1 inci Bölge Zabıta Amirliği ; Camikebir Mah Alacamescit Mah. Dağ Mah.Hacıfeyzullah Mah.

Ve Cumhuriyet mahallesinden oluşup, kadrosu Amir veya Komiser, Şikiyet ve Gecekondu ekibi,

Ewak ekipleri, büro memuru ekiplerinden oluşur.

2 inci Bölge Zabıta Amirliği ; Türknren Mah. Bayraklıdede Mah, Ege Mah.İkiçeşmelik

Mah.Yeniköy Mah.Kirazlı Mah. Ve Çınar mahallesinden oluşup. kadrosu Amir veya Komiser,

Şikiyet ve Gecekondu ekibi, Ewak ekipleri, büro memuru ekiplerinden o[uşur.

3 üncü Bölge Zabıta Amirliği ; Kadınlar Denizi Mah.Yavansu Malr.Karaova Mah.Kadıkalesi
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Mah.ve Değirmendere mahallesinden oluşup kadrosu Amir veya Komiser, Şikiyeı ve

Gecekondu ekibi. Evrak ekipleri, büro memuru ekiplerinden oluşur.

4 üncü Bölge Zabıta Amirliği ; Soğucak Mah. Caferli Mah. Yaylaköy Mah. Dawtlar Mah. Ve

Güzelçamlı mahallesinden oluşup kadrosu Amir veya Komiser, Şikiyet ve Gecekondu ekibi,

Evrak ekipleri, büro memuru ekiplerinden oluşur.

" Gecekondu Ekibi " Amirliği ve Görev Bölgesi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sınırlarında bulunan Tüm Mahallelerde ça[ışma mevcut

personel saytsına göre iki ekip halinde olup; her ekip kendi bölgesinden sorum[u olacakhr.

Gecekondu tespiti halinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile müşlereken yıkacaklardır. Tespitler

ve yıkım resimlendirilerek tutanak a[tına alınarak Belediye Başkanlığına bildirilecektir.

" Seyyar Ekip " Amirliği ve Görev Bölgesi

Kuşadası Belediyesi Zabtta Müdür|üğü sınırlan içinde bulunan tiim mahalle, bulvar, meydan,

cadde ve sokaklarda ekipler halinde her ekip kendi bölgesinden sorumlu olacaktır. Çalışma

saatleri yaz ve kış aylarına göre ayarlanacakhr. Alınan seyyar mallan cezai işlem karşılığında

se).yar satıcı ve işportacılar, kimlik tespiti ve cezai işlem uygulamak izere Zabıta Merkezi veya

karakollarına getirildiği zaman hakkında yapılan işleme müteakip, tanzim edilen tutanağın bir

nüshası işlem yapılan kişiye verilir. İşlem yapıtan kişı para cezaslnr ödedikten sonra el konulan

mallar geri iade edilir. 5393 sayılı Belediye Kanununun l5lm maddesine göre gıda dışı seyyar

mallan alımından 30 gün sonra TUTANAK karşıhğında yoksullara dağıtılır.

"Pazar Ekip " Amirliği ve Görev Bölgesi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdür[üğü sınırlan içinde kurulan tiim semt pazarlarından oluşur.

Üç ekip halinde o[up; pazarda işgaller, ortalar, baş ve sondaki selyar faaliyetlerine mani olup.

Hava karadığı zaman pızan kaldırma. çöpleri poşete koydurma, bağırtılı satışlara mani olma,

sağlık muayene cüzdanı aldırmak, iş gömleği giydirmek, veteriner ile kontroller yapmak, etiket

kontrolleri yapmak. tezgih kurma belgesini aldırmak, tarife asılacak yerlere astırmak, faaliyetten

menlen sağlayıp kontrol eımekıir.

B) Görev Yetki ve Sorumlulukları: Belediye Zabıtasının Görevleri şunlardır.

İlçenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevler;

1. Kuşadası Belediyesinin sınırlan içinde beldenin düzeni, belde halkının huzurunu ve

sağhğını sağlayıp korumak amacı ile Kanun Tüzük ve Yönetrneliklerde, Belediye Zabıtasınca

yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de müiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer

biriınlerini i[gilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri

yapmak.

3. Betediye karar organları tarafından alınmış kararlan, emir ve yasakları uygulamak ve
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sonuçlannı izlemek,

4. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin

gerektirdiği hizmetleri görmek.

5. Cumhuriyet Bayramında ve diğer ulusal balramlarda iş yerleri ve evlere bayrak asılması

ile ilgili gerekli uyanlan yaparak, bayrak asılmasını sağlamak.

6. Kanunlann belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususlan

yerine getirmek.

7. Belediye cezalan ile ilgili olarak kanunlar uyannca belediye meclisi ve encümeninin

koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8. 2llll9l4 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatiti Kanununa göre belediyeden izin almadan

çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükiimlerine ve belediye idaresinin bu konudaki

karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri

çıkmayan eşya ve ma|ların, mevz:uatta ayrıca öze| hüktim yoksa bakım ve gözetim masrafı

alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10.281411926 tarihli ve 83l sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin

kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkrnda işlem yapmak, şehir içme suyuna

başka suyun kanştınlmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek,

kayraklann etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

1|.251412006 tarihli ve 5490 saylı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkanlan

3ll712006 tarihli ve 25245 sayılı Resmi Gazete'de yayrmlanan Adres ve Numaralamaya llişkin

Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaralarrn ve sokaklara verilen isimlere ait [evhaların

sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

|2. 23l2l|995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri

çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı

satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

l3. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve

vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunlann yapılmasında, işletilmesinde,

kullanılmasında veya sahlmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

|4. ||l8l|94| tarihli ve 4l09 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında

Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu

araştrrmasr yapmak.

15.2615l|98l tarihli ve 2464 sayı|ı Belediye Gelirleri Kanrınrına göre, izin verilmeyen

yerlerin işgaline engeI olmak, işgaller i[e ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

16.3|l8l!.956 tarihli ve 683l sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

s

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/beIge?p:8oL5DHMOaD



kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

|7. |2l9l1960 tarihli ve 80 sayılı l580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58

inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal|erinin Sureti İdaresı Hakkında

Kanın,241611995 tarihli ve 552 saylı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve

Toptancı tlalleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame hükümlerine göre verilmiş bulunan

sanat ve ticaretten men cezalannı yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

|8. 1515/1959 tarihli ve 7269 sayıl,ı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolaysıyla Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi

hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

l9. tl/l/l989 ıarihli ve 35|6 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgi|i yönetmeliklerine

göre, ö|çü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış

yapılmasını önlemek, yetkiIi tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli,

ayan bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kulIandırmamak, kullananlar hakkında

gerekli işlemleri yapmak.

20.1417/2005 tarihli ve 200519207 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna İtişkin Yönetmelik hükiimleri gereğince, işyerinin açma

ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını

uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

2l. 5ll2ll95l tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser,

icra ve yapımlann tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşı},lcı materyallerin yol,

meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışrna

teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

22. 2117l1953 tarihli ve 6 l83 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu[ü Hakkındaki Kanuna

göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

23. 13l3/Z005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

24. Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kir|etilmesine,

çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan

vermemek.

25. Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini

yerine getirmek.

İmar ile ilgili görevleri;

l. Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2. 315l|985 tarihli ve 3l94 saylı Imar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye

ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsalann

çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapaltırarak zararlannı
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ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fossepıik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani

olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek,

yıkılacak derecedeki binalan boşalttırmak, yıkım kararlannın uygulanmasında gerekli

tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaat|an tespit eftnek ve derhal inşaatı durdurarak

belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte rutanak düzenlemek ve

haklannda kanuni işlem yapmak.

2Ol7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan

vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde

yıktlmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

2ll'7/|983 tarihli ve 2863 sayılı Kültiir ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanununa göre, sit

ve koruma alanlannda ruhsatsız yapı, ızinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define

arayanları ilgili mercilere bildirmek.

Sağlık ile ilgili görevleri;

|. 2414/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 271512004 tarihli ve 5179 .

sayılı Gıdalann Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tiizük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve

alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2, Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işleıiten işyerleriyle ilgili olarak İşyerı

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İtişkin Yönetmelik hükümlerine göre işIem yapmak.

3. İlgiti kuruluşlarla işbirliği halinde,5393 sayıtı Kanunun l5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(l) bendi uyannca ga}Ti sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin

ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4. Ev, apartman ve her tiirlü işyerlerinin çöplerinin sokağa ahlmasına mani olmak, çöp kutı,ı ve

atıklarının eşelenmesini önlemek.

5. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan

seyyar satrcılarr men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından

yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair kanun Hükmünde kararnamenin

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tiizük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan,

soyıılmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satrlmasrna mani olmak,

kanşhnldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda

ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmamasr halinde tiiziik ve

yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzaL almak ve yapılan tahlil

sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin karan ile imha etmek.
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7. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini

önlemek.

8. 9/8/l983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan

sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükünunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde

gürültii yapan fabrika, işyeri. atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek

yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9. 8l5l1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetıneliğe

göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi

halinde ilgili mercilere lıaber vermek, bu yerleri geçici kordon alhna almak, yetkililere bu

konuda her tiirlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanlann itlafina yardımcı olmak,

bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaphrmak.

l0.3285 sayılı Halwan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre halwan ve

hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarlnı ve hayvanların menşe

şahadetnamelerini kontrol etrnek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önIemek, bunların

hakkında kanuni işlemler yapmak.

11.2416/2004 tarihli ve 5l99 saylı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın

görevleri içerisinde verilen yetkileri ku[lanmak.

l2. İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde finnlann ve ekmek fabrikalannın ve diğer gıda üretim

yerlerinin sağlık şartlanna uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşlann üalebi halinde

nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol ehnek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

Trafi kle ilgili görevleri;

l. l3ll0/l983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırlan ve
mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak,
olmayanlar hakkında fen elemanlan ile birlikte nıtanak düzenlemek.
2. Yetkili organların kararı uyannca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her
tiirlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılannı, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve
güzerg6hlarını denetlemek
3. Yetkili organlann karan uyannca tespit edilen durak yerleri iIe karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve
işlemleri yapmak
4. Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun
görülenleri }ıırüğnek,
5.Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalannda gerekli trafik önlemlerini almak.
6.Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalanna verilen hasarları tespit etmek.
7.Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini
denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
Yardrm görevleri;
l. Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2. Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstii hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve

kendisine verilen görev[eri yerine getirmek.
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4) Gece Nöbetçi Amirliği Kuruluş, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

A) Kuruluş:

Zabıta Amiri veya Komiser i[e yeteri kadar zabıta memurundan oluşur.

B) Görev, Yetki ve Sorumluluklan

1) Gece yapılan şikiyet ve müracaatları değerlendirir,

2) Kanun, tiizük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda.

Belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni iş[em yapmak.

3) Gündüzden kalan ve gecede takibi gereken işleri yapmak.

4) Başkanlık Makamı'nın gece verdiği emirlerı yerine getirmek,

5) Belediyenin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde, ihtiyaç duyıılduğunda yardımcı

olmak,

6) Yangın, sel vs. gibi felaketlerde görevlilerin, almış olduklan tedbirlere yardımcı olmak,

7'1 Zabıta Müdürlüğü gece ve gündüz telsiz ve telefon muhaberatını yürütmek.

8) Belirlenen görev ve ye&iler dışında tiim zabıta hizmetlerine yönelik. müdürlük emirlerini

önceIikle uygulamak.

5) Zabıta Büro Amirliği Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

A) Kuruluş:

Komiser, genel yazışmalar memuru, bilgisayarda eırak yazım memuru, ewak kayıt ve

dosyalama memuru, Maaş ve Personel Şubesi ( İzin. İstirahat takibi, disiplin cezaları takibi, maaş

işleri ve özlük hakların takibi, aylık, haftalık ve günlük program yaz tmı ve ıakibi memurundan )

oluşmaktadır.

İhtiyaç durumunda hizmet gereği yeni masa|ar kuruIabilir.

B) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

i) Personelin bölge dosyasını tutrnak,

2) Personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni, ücretsız izin işlemlerini takip ve yürütmek.

3) Ceza ve ödü| işlemlerini yapmak,

4'1Zabıta Müdürlüğü, amirlik ve komiserlik evrak kayıtlarını tutmak.

5) Personel şikiyetlerinde gerekli araştırma, soruşturma ve inceleme yapmak.

6) Personel arşivini düzenlemek,

7) Birimlerden gelen aylık puantajman (senelik izin, istirahat, mazeret izni v.s. ) kontrol etmek.

8) Standart dosya planına uygun olarak gelen ve giden belgelerin kayıtlarını tutmak ve

dosyalamak,

9) Müdürlük tahmini bütçesini hazırlamak,

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.
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l0) Sarf malzemelerinin (büro malzemeleri dahil) temini sağlayıp, dağıhmını yapmak.

l1) Kıymetli ewak niteliğinde olan her ttirlü evrakın teminini sağlamak, zimmetle dağıtmak, (

Kabahatler Kanununu, peşin para ceza makbuzlannrn alımı, dağıtımı, takibi ve tahsili ile

ciltlerinin iadesi),

12) Zabıta Müdürünün yazışmalannı yürütmek.

13) Müdürlük demirbaş ve tiiketim mal[arının temini, muhafazası ve dağılımını sağlamak.

t4) Maktu, matbu ceza zabıtlannın ve tiim kıymetli evrak ikmalini yapmak. Tahsil olunan para

cezalarını merkez veznesine yatırmak,

15) Belirlenen görev ve yetkiler dışında, zabıta hizmetleri ilgili görülen hususlarda ilgili

makamlarla yazışma yapmak ve müdürlük emirlerini önceIikle uygulamak,

16) Zabıta Müdürlüğü aylık ve yllık laaliyet raporları hazırlamak ve Belediye Başkanlı

Makamına arz etmek,

l7) Müdürlüğe gelen ewakları kayda alarak, |lgili Zabıta Birimlerine zimmetli olarak dağıtmak

Müdürlükten çıkışı yapılan evrakların kayıt defterinden çıkışlarını yapmak.

18) Zabıtayı ilgilendiren kanun, riizük, karamame, yönetmeliklerle ilgili olarak değişiklikleri

takip ederek. Zabıta Müdürlüğü birimlerine tebliğ etmek.

19) Belediye 'Zabıtasının memur giyim ve kuşam vb.ile ilgili malzemelerinin talebini yapıp hak

sahiplerine dağıtımınt sağlamak.

üçüNcü «rsııı
( Hizmetin Sürekliliği ve Süresi )

Madde 20- Çalışma Düzeni

A) Belediye Zabıta Hizmet|eri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, günün 24 saati

aksahlmadan sürdürülür. Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri l4.07.1965 tarihli ve 657

Sayı[ı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın,

Belediye Zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve Belediye Başkanının onay ile tespit

olunur. Zabıta Personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş.

48 saat istirahat veya 12 saat iş, 24 saat istirah şeklinde düzenlenebilir. Belediye Zabıta

memurlannın haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak,

personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir,

olağanüstii hallerde görev süresi müdürlükçe belirlenir. Bu süre 60 saati geçemez. Bu

uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydı ile bir sıra dahilinde personele 657

Sayrh Kanunun 99. maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin

verilebilir.

B) Rutin Günlük Hizmet Süresi, Belediye zabıtası hizmeti, karakol, deıriye, motorize ekip, büro

hizmetleri ve diğer hizmetler olarak sınıflandırılır. Gerekli görülmesi halinde gece nöbetleri
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günlük, haftalık ve aylık olarak personele periyodik olarak tutturulur, Persone|in isteği dışında

bir aydan fazla gece nöbeti tutturulamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

( Büro Hizmetleri )

siRiNci BoLuM
( Büro Hizmetleri Kadrosu, Kayıt Defterleri, Dosyalamalar )

Büroların Kuruluşu

Madde 2l- Zabıta Müdürlüğü birimleri biro hizmeti kadrosu büro amiri, Maaş ve personel memuru,

ewak kayıt ve dosyalama memuru, bilgisayarda ewak yazrm memuru, ewak takip memuru ve diğer

memurlardaır oluşur.

Bürolarda Tutulacak Defterler ve Dosyalama

Madde 22- Büro hizmetlerinin görülmesinde gerekli olan, ekiplerin görevleri aşağıda

sıralanmıştır.

A) Kayt Masası

Zabıta Müdürlüğü ve birimleri hizmetlerine göre tutulması zorunlu olan deflerler ile gelen,

giden, zimmet, genelge, bildiri, kozmik defterlerı ile ceza kayıt defteri, tiiketici cezalan defıeri,

kabahatler kanunu görev icmal ve hizmet defteri, nöbet defteri, ceza sicil fişi'ne ait kayıtlann

tutulduğu masadır Zabıta Müdürlüğü veya birimlere gelen yazılar bu masadan geçer. ZabtA

Müdürlüğü ve birimleri dışarıdan kendi adlarına emir yada yazı kabul edemezler ve dışanya

kendi adlarına yazı gönderemezler. Ewak kayıtlannı Belediye genel ewak birimi, genel eırak

masasındaki kayıtlara benzer biçimde tutarlar. Kayt defterlerinin her sayfa birleşim yerleri,

takvim yılının ilk iş gününde, Zabıta Müdürlüğünce mühürlenir, en son sayfalarına kaç sayfadan

ibaret olduğu yazıldıktan sonra yine Zabıta Müdürlüğünce onaylama mahiyetinde olmak üzere

mühürlenmiş ve imzalanmış olması gerekir. Kayıt masasında gelen giden eırak defterleri ile

zimmet defteri, genelge ve bildiri ile kozmik defteri adı verilen defterlerle diğer defterler tutulur.

B) Ceza Masası

Ceza masası, ceza işlerinin yürütiildüğü masadır. Ceza masasında Müdürlüğün l608 Salılı
Kanuna göre tuhılan ceza zabıtları ile ceza kararlarının kaydedildiği defter ,5326 sayılı

Kabahatler Kanununun işlendiği defter , belediye cezalan defteri şube dışında 1608 Salrh

Kanun'a göre turulan ceza zabıtlan ile, ceza kararlannın kaydedildiği defter ) ve diğer kanunlara

göre verilen cezaların kaydedildiği defterler tutulur. 1608 Sayrlı Kanuna göre müdürlükçe verilen

ceza|arın kaydedildiği belediye cezalan defleri üç kısımdan oluşur.

Ceza zabıtlarının sıra numarast, düzenleme tarihi, cilt varak numarası, tebliğ tarihi, geliş tarihi

bölümleri birinci, Suçlunun adı ve soyadı. yaşı, baba adı, işi, oturduğu yerin adresi. suç yeri ve

suç nevi bölümleri ikinci, Verilen ceza, cezakarar tarihi. ceza kararının tebliğ tarihi, mahkemeye

gönderme tarilri ve numarası, mahkemenin karar numarası. tarihi, gördüğü <iteki işlemler, tahsil
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şefliğine ve cezanın verine getirilmesi için zabıtaya gönderme tarihi bölümleri ise üçüncü kısmı

oluşfurur. Ceza masasrnca imza karşılığında kıü,rnetli evrak olarak alınan ve ciltlerdeki yaprak

numaraları düzenli bir biçimde birbirini izleyen ceza zaph ciltlerinin yaprakları (ceza zabıt|arı\,

sıra numarasına göre belediye cezaları defterinin cillvarak numarası bölümüne işlenir. Deftere

işlenme ve defter sıra numarasına göre kayıt almış ceza zabıt ciltleri daha sonra, ihtiyaç adedi

kadar olmak üzere belediye zabıtasınrn sorumlu memuruna özel deftere imzası alınarak veri[ir.

Belediye zabıtasınca düzenlenerek ceza masasına gönderilen ceza zabıtJ.arı kaydedildiği belediye

cezaları defterinde kendi bölümlerine düzenleme tarihi. tebliğ tarihi, giriş tarihi suçlunun adı

soyadı, yaşı, baba adı, işi, oturduğu yer, suçun yeri, suçun nevi yazılarak işlenir.

İtiraz süresi dolduktan sonıa, ceza masast tarafından karar ve tebliğ ilmühaberi, itiraz varsa, itiraz

dilekçesi eklenerek ceza tayini için Belediye Encümeni 'ne sunulur. Belediye cezaları

defterindeki ceza miktan, numara tarihi. bölümleri doldurularak ceza kararları, usulüne göre

hemen tebliğ edilir. Tebliğ edilen ceza kararlan ceza kesinleştikten ve cezanln uygulama tarihi

Zabıta MÜdÜrÜnce saptandıktan Sonra, uygulama için Belediye Zabıtasına para cezasının tahsili

için de Gelirler Müdürlüğü'ne gönderilir ve gönderilme tarihleri deftere işlenir.

Ceza kararlan için süresi içinde adli mercie itiraz edilmişse, ilgili mahkemenin isteği üzerıne

ceza dosyası Mahkemeye gönderilerek ceza infazı mahkeme sonuna kadar durdurularak durum

defterin (Mahkemeye gönderme tarihi ve numarası) bölümlerine işlenir. Karar, mahkemece

onaylanrrsa, ceza uygulaması ve tahsil işlemleri yürütiilür. Karar iptal edilmişse, iptal

gerekçesine göre işlem yapılır ya da kayıt defterine kayıt tarih ve numarası yazılarak dosya

işlemden kaldırıhr. Mahkemece bir karara bağlanması geciken dosyaların durumu mahkemeden

sorulur. Müdürlük dışında tutulan ceza zabıtları da, birbirini düzenli bir hiçimde izleyen sonra

numaralarr yazılmış başka bir belediye cezaları defterine kaydedilir. Yapılan işlemler,

müdürlükçe 1608 Sayılı Kanun'a göre tutulan ceza zabıtlarrnın ve ceza kararları için yapılan

işlemlerle aynıdı r, Zabıta Müdürlüğünce 5393, 4077 ,5326 Sayh Kanun ve diğer kanunlara göre

verilen cezalar için ceza masasında aynca bir zimmet defteri tutulur. Zabıta Müdürünün ilgili

kanunlara göre tayin edileceği cez^, ceza masası memurunca kıymetli ewak olarak iııza

karşılığında alınmış olan boş ceza kararı ciltlerine büro personeli tarafından yazı|ıp Zabıta

Müdürüne imza ettirilir ve cezakarar|arı sözü edilen zimmet defterine işlenerek ceza uygulamasr

ve para cezasının tahsili için ilgili yerlere gönderilir. Müdürlük dışından gelen kesinleşmiş öteki

ceza kararlan, genel ewak masasrnda gelen ewak gibi kaydedilir ve gereği yapılmak izere ceza

masası tarafindan ilgili yere gönderi[ir. Ceza zabıtlarındaki suçun niteliği, izlerımesini

gerektiriyorsa, ceza masası tarafindan ilgili yerlere gönderilir. Ceza irsaliyelen, tebligat

tarihinden on beş gün sonra Belediye Tüsil Şefliğine gönderilir ve bir ay sonra, gönderilnıiş

olan irsaliyeler ile ilgili olarak yapılan işlemler sorulur.

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p=8oL5DHMoaD
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C) Gruplandınlmış İşler Masası

Zabıta Arnirlikleri hizmetlerinin gereğine göre Gayri Sıhhi Müesseselerin iş ve işlemleri masası,

personel işlemleri masası, şikiyet masası ve diğer işlemler gibi masalar oluşturularak iş

bölümünü sağlar.

Bürolarda Tutulmasr Gereken Defterler

Madde 23- Bürolarda futulması gereken defterler ve bu defterlerin nasıl işleneceği aşağıya

çıkarılmıştır;

A) Gelen Ewak Defteri

Gelen Ewak Defteri, Zabıta Müdürlüğüne gelen emir ve yazıların kaydedildiği defterdir. "Sıra

numarası "ile defterin müdürlüğüne ait olmayan kesimden gelen evrakın "Nereden Geldiği "

geliş numarası ve tarihi", "ilişiği" ve "özünün" işleneceği bölümler vardır. Ewak memuru, imza

karşılığında aldığı emir ve yazıları sıra numarasına göre defterin belirtilen bölümlerine kaydedip

üzer|erine kay,ıt tarih ve numaralarını yazdıktan sonra büro amirine verir kaydedilmeyen hiçbir

ewak işleme konulmaz. Büro amiri gelen evrakı inceleyerek niteliğine göre tasnif eder.

Tasnif sonunda havale için Zabıta Müdürüne sunulması gerekenler Zabıta Müdürüne sunulur.

Havalesi yapılmış olarak ewak memurluğuna gelen yazılar. Ewak delterinin Müdürlüğe ait olan

kesimindeki "hangi eııraka karşılık olduğu, başlığı altında bulunan, numara, tarih, bölümün,

adlannı taşıyan yerlerde nereye verildiği başlığı altındaki numara, tarih, verildiği yer adlannın

taşıyan bölümlere" kaydedilir. Gidecekleri yerlere gönderilmek üzere imza karşılığında veriIir.

B) Giden Ewak Defteri

Giden ewak deftei, Müdürlük ve birimlerinden yazılan eweliyatsız emir ve yazıl.ann

kaydedildiği defterdir. "Sıra nunrarası, ewakın tarihi, ilişiği, özü ve nereye gönderildiği,

açıklama" bölümleri vardır. Ewak memuru gidecek olan emir ve yazıları belirten defler

bölümlerine kaydeder. Bu işlemden sonra ewakı gideceği yere gönderilmek üzere imza

karşılığında verir. Yazının bir sureti de ewakı düzenleyen birimde giden ewak klasöründe

muhafaza edilir.

C) Zimmet Defteri

Gönderilen evrakrn srra numarası, nevi, eki, verilen yer, tarihi alanın imzası bölümlerinden

oluşur. İlgili memur tarafından tanzim edilerek evrakı alması gereken sorumlu memurun imzasr

alınarak teslim işlemi yapılır.

D) Belediye Cezalan Kayıt Defteri

Belediye Cezaları Kayıt defterleri Belediye ceza zabrtlannın kaydedildiği defterdir. Ceza

masasında belirtilen bölümlerden oluşur. Belediye Zabıtası sorumlu memuru, imza karşılığrnda

aldığı boş ceza ciltlerini. "Sıra numarasr, cilt varak numarasl' bölümlerine ceza tutanak ciltlerinin

daha önce ceza masasında kaydedildiği sıra düzenine uygun biçimde işler. İlgili memuruna imza

50Z0 sayılı kanuna gö.e güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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karşılığında verilecek boş ceza zabıtlan, görevlilerince doldurulup, masaya geldiğinde,

defterdeki kendi yerlerine "düzenleme tarihi, tebliğ tarihi, geliş tarihi, suçlunun adı ve soyadı,

yaşı, baba adı, işi, oturduğu yer, suç nevi " yazılarak işlenir.

Kesinleşmiş ceza kararları için alrıca " ceza karar tarihi ve miktan" bölümleri ceza memurları ile

ilişki kurulup, aylık olarak doldurulur. "Düşünceler" bölümüne uygun uygulama ite ilgili bilgiler

yazı|ır.

Ceza kayıtlarının düzenli bir biçimde tutulması için ceza masasr memuru ile işbirliği yapılır.

E) Görev İcmal ve Hizmet Defterı

Özel olarak basılmış olan ve iki kesimden oluşan görev icmal ve hizmet defteri usulüne göre

doldurulur. Nöbet defteri, Belediye Başkanlığı Genelgesine göre tutıılan nöbetlerle ilgili olarak

işlenen defterdir. Nöbet sırasında çıkan olaylar deftere ayrıntılarıyla yazıIır- Olay çıkmadıysa

olay çıkmadığı belirtilir ve ifadenin altı nöbetçi amirince, tarih ahlarak imzalanır.

i«iı,ıci BoLuM
( Arşivleme )

Evraka Yapılan İşlem ve Arşivleme

Madde 24- Zabıta Müdürlüğüne gelen ve birimlerince muamele gören ewaklara yapılacak

işlemler şunlardır;

l| Zabıta Müdürlüğüne gelen ewaklara yapılacak işlemler

a) Umumi evrak, "Gelen Giden Ewak Defterine " kaydolunur ve numaralanır.

b) Başkanlık Halkta İlişkiler ve Değerlendirme Merkezinden gelen ewak, al.rıca özel defter

tufuluyorsa, bu deftere kaydedilerek numaralanır,

c) Eı,rak. "lJmumi Ewak Bürosunca" değerlendirilip, işlem yapacak bölüm ewak üzerinde

belirlenir.

d) Havaleye hazır hale gelen ewak, Zabıta Müdürü veya yetki verdiği Zabıta Amiri tarafindan

havale edilir.

e) Ewak bürosu kaydolan ve havale olan ewakı işlem için acil olarak, alakalı şubeye zimmetle

teslim eder.

f) Gelen giden ewak defterinden her ewakın sonuçlandırılıp, sonuçlandırılmadığı kontrol

edilerek her ay sonunda açık görülen evrakların müdürlük yazısıyla sonucu ilgili birimlerden

istenir.

2\ Zabıta Amirlerine Gelen Ewaklara yapılan işlemler:

a) Gelen evraklar amirce ekiplere havale edilir,

b) İcralı yapacak ekip amirine zimmetle verilir,

c) Ewakın gereği yapılır, cezalandırma gerekiyorsa, ceza zaph veya peşin para tanzim edilir.

d) Ewak muamelesi, üst makamların kararını icap ettiriyorsa gerekli rapor, zabıt, tespit zaptı

5070 sayılı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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yapılarak kanuni işlemin başlaması sağlanır,

e) Üst makamlara ve evrakın geldiği makama yapılan işlemin bildirilmesi, cevap hazırlanrr,

imzaya çıkarılır.

f) Şikayetçiye yapılan işlem hakkında, cevap hazırlanır ve imzaya çıkarılır
g) Gelen evrak, genelge, prensip emri, disiplin emri gibi birçok üniteleri alakadar eden ewak

Genel Evrak ve Personel Zabıta Amirliği tarafindan hazırlanarak ilgililere dağıtılmak üzere

imzaya çıkarıIır,

h) Bakanhk ve Valilik ewakları öncelikli ve acil olarak değerlendirilip, en geç on beş gün içinde,

şikayetler en geç iki ay içiııde, diğer ewaklar aciliyet ve önceliğine göre cevap verilir.

3) Giden evraka yapılan işlem:

a| Zabıta müdürü ve zabıta müdürü adına, zabıta amirleri tarafından işlemi tamamlanan ewaklar

imzalanır. Y azı, imza ve paraflar konusunda Başkanlık Genelgesine hassasiyetle riayet edilir,

b) Birimlerde kayttan düşüldükten sonra ewak, genel ewak bürosuna zimmetle teslim edilir c)

GeneI Ewak Bürosu ilgili yerlere zimmetle, dilekçe sahiplerine posta yolu ile ewakları dağıtılır.

4) Arşivleme İşlemi aşağıdaki sıralama ile yapılır:

a'l Zabıta müdürlüğü ve amirlikleri güncelliğini kaybetmemiş olan dosya ve ewaklar önce birim

arşivlerinde saklanır. Güncelliğini kaybeden ewaklar bir liste halinde müdürlük arşivine

gönderiIir,

b) Birim arşivlerinde de güncelliğini kaybeden dosya ve ewaklar bir liste halinde Müdürlük ana

arşivine gönderilerek saklanır.

c) Kişiye özel ve gizli ewakların arşivi personel şubesince yapılır ve Arşiv Yönetmeliği uyarınca

saklanır.

d) Sivil sawnma ve sabotajlara karşı korunma dosyası Daire Zabıta Amirliğinde saklanır.

e) Adi ewaklar 5 sene müddetle arşivlenir. Güncelliğini yitirmış olan ewaklar 5. Senenin

sonunda Arşiv Müdürlüğünün himayesinde tutulacak bir futanakla imhası için Seka'ya

gönderiIir,

$ Birim Amirliklerince süresi biten dosyalar, Arşiv Yönelmeliğine göre teslim alınır,

g) Mali kıymeti olan evrak, gizli ve zata mahsus ewaklar, gölge sicil dosyalar, ayniyat

makbuzları, demirbaş liste ve defterleri sene kaydına tabi olmadan saklanır, h)Kapatılan

birimlerin Zabıta Müdürlüğünce tiim dosya ve klasörleri Müdürlük Onayı ile Müdürlük arşivine

intikal ettirilir.

BEŞİNCi KISIM

( Uygulamalar )

Faaliyetten Men ile Sanat ve Ticaretten Men Kararrnrn Uygulanması

Madde 25- Kuşadası Belediye Başkanlığınca verilen faaliyetten men ile yetkili mercilerce
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verilen san'at ve ticaretten men kararı belediye zabıtası tarafindan işyerinde mühürleme yapmak

sureliyle uygulanır. İnfazın tarih ve saati faaliyetten men kararı veren merci veya Zabıta Müdürü

tarafindan tayin edilir. Belediyenin faaliyetten men ile sanat ve ticaretten men ettiği iş yerlerinin

kontrolü belediye zabıtasınca yapılarak, karara ul.rnayarak faaliyet gösterenler tespit edildiğinde,

tekar işyeri mühür altına alınıp, mühür fekk-i zabtı tanzim edilerek kanuni işlem başlahlır.

Belediye Zabıtasr tarafindan yapılacak Tebligatlar

Madde 2G Belediye Zabıta personeline tebligat görevi, ancak acele durumlarda ve

gecikmesinde zarar görülen konularda ve Tebligat Yasası ile tiizük hükümlerine göre yaphnlır.

ALTINCIKISIM
( Hizmetin Plınlanması ve Yürütülmesi )

Hizmetin planlanması ve yürütülmesi

Madde 27- Belediyemizin üniformalı bir teşkilatı olması sebebiyle her dawanışı ile zabıta

müdürlüğü zabıta amir ve memurlarının hizmetleri ifa ederken en uç noktada görev yapmalan

nedeniyle halkımıza karşı her zaman belediyemizi temsil etmektedir. Bu nedenle belediye

hizmetlerinin, planlı bir şekilde, en krsa zamanda nasıl ve hangi müdürlük tarafindan yapılması

gerektiğini bilmesi ve buna göre halkı yönlendirmesi gerekir. İlçemizde betediye zabıtasrnın

yapmakla mükellef olduğu hizmet mevcut kadro ile yürütiilemeyecek kadar ağır bulunmaktadır.

Plansız ça[ışma" memurun hizmet saatlerinin tam değerlendirilmemesi, sevk ve idare kusurlan

başarı nispetini önemli derecede azalmaktadır. teşkilahn daha verimli çalışmasın sağlamak

maksadı ile bilhassa şu üç hususa önem verilecektir.

A-) Hizmet Yönünden Bölgenin değerlendirilmesi

Hizmetin p[an[ı olarak yürütiilebilmesi için ilk esas. yapılması gereken işin ne olduğunun tam ve

doğru olarak değerlendirilmesidir, İlçemizde her mahalte belediye hizmetleri yönünden ayrl a}rı

özelliklere mevcuttur. Meydan, ana cadde, çarşt ve pazar yerleri ile halkın kesif olarak gelip

geçtiği ve ahşveriş ettiği yerler ilk planda rutulacak olan bu gibi yerlerde temizlik, intizam ve

halkın huzurunu temin edecek tedbirler öncelikle alınacaktır.

B-) Hizmetin Planlanması

Hizmetin planlanması personel gücünü iş hacmine göre tanzimi şeklinde olacaktır. Bu bakımdan

mevcut personelin senelik izin, haftahk izin gibi durumları dikkate alınarak personelin aylık

çalışma planı düzenlenecektir. Çalışma planlarının bir nüshası her ayın en geç 28'inde zabıta

Miidürlüğü'ne gönderilecektir. Bayram tatili ve hafta tatili günleri içeren çalışıma planlarının

tanziminde birimlerde görevi aksatmayacak sayıda yeteri kadar görevli tefrik edilecektir. Aylık

çalışma planında tayin ve hastalık gibi sebeplerle husule gelecek değişiklikleri hizmetin

aksamaması yönünden yapılacak personel planlaması ve diğer tedbirlere gidilecektir

Günlük hizmetler bir gün önce bizzat amirler tarafından belirlenecek, bir program tanzim
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edilecektir.

Günlük hizmetlerin tanziminde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir

l) [{er memura günlük mesaisini boş geçirmeyecek şekilde görev verilecek.

2) İskele, meydan, ana cadde ve diğer toplumun kullanımına açık yerlerin kontrollü ön planda

fufulacak.

3) Acele ve günlü evraklar ile halk şikayetlerinin öncelikle takibi ile değerlendirilip

sonuçlandırı lacaktır.

4) Hizmet defterleri ve lrizmet vesikaları bir gün önceden yazı|arak hazırlanacak, ertesi günü

hizmetin başlama saatinde herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir,

5) Ewaklar amirin nezaretinde bulunacak, evrakçı memur ihdas edilerek havale suretiyle

memurlara verilmeyecektir. Her ewak amirler tarafından birer birer incelenecek, acelelik ve

ehemmiyet derecelerine göre yapılma günleri tayın edilecek, her ewakın üzerine eklenecek

kulaklara memura yapacağı işi açıklayacak kısa not halinde talimat yazılacakhr.

6) Personelin zamanım boşa harcamaması, yollarda vakit israfina meydan vermemesi için

Zaruret olmadıkça birbirine uzak bölgelerdeki işler aynı ekibe verilmeyecektir.

C-) Hizmetin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar:

l-) Ekiplerin göreve gönderilmesı:

a) Ekiplere hizmet bizzat amir tarafındarı, amir izinli iken yardımcısı durumundaki rütbeli

tarafindan verilecektir,

b) Hizmete çıkanlmadan önce bütiin personelin kıyafeti kontrol edilecektir

c) Hizmet vesikalannda yazılı görevler şifahen de tekrar edilecek, izahına lüzum görülen

hususlarda gerekIi açıklamalar yapılacaktır,

d) Hizmete çıkanlan ekipte hizmeti noksansız yapabilmeleri için kağıt, kalem, karbon

kağıdı,makru ceza makbuzu,ceza zaplı ve Belediye Zabıta Yönetmelıği gibi lüzumlu araç ve

gereçlerin mevcut olup olmadığl araştırılacaktır,

e) Müessese kontrollerinde memurlara kolaylık sağlamak, esnafa uymaya mecbur olduğu

Belediye emir ve yasaklarını öğretmek, yapılan kontrollerin noksansız ve etkili olmasına temin

maksadıyla sua[ şeklinde hazırlanmış olan teftiş defterlerinin, defter kapaklannda yazılı talimata

uygun olarak yapılması doldurulması sağlanacaktır,

f) Ewaklann takibi ile görevlendirilen personele o gün acilen yapılması gereken ewaklar hizmet

vesikasına numaraları yazılmak suretiyle verilecektir,

g) Ekiplerin görev dönüşlerinde. bilgileri müdür, amir ve komserler tarafından alınacaktır. Her

ekip yaptığı işlerle ilgili teker teker amirine izah edecek, tanzim ettiği rapor, zabıt varakası ve

ewaklan teslim edecektir. Ekiplerin bildirdikleri günlük hizmetlerinin, hizmet smtiyle uygun

olup olmadığı değerlendirilecek vaktini israf etmiş olanlar ikaz edilecek, bu hataların tekerrür
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etmemesi sağlanacaktır.

2-) Vazifenin Alınması (Kabulü):

Belediye zabıta amir ve memurları kanun, nizamname, yönetmelikler, talimatların kendisine

doğrudan doğuya görev verdiği durumlarda hiçbir merciden emir almadan görevini yerine getirir.

Zabıta amir ve memurlan, belediye suçlarını koıuşturmak ve araştırmakla yükümlüdürler.

a) Başkanlık Makamının kararlarını icap ettiren durumlarda derhal durumu tespit edeır ekip

tutanakla amirliğine bildirerek Belediye Başkanlığından yazıIı karar ve emir alınarak görev

yerine getirilir.

b) Emirler şifahi ve yazılı olarak alınabilir. Şifahi emirlerle görev kabulü telsiz, telefon veya y;jz

yüze olabilir.

Bu emirler daha sonra emri veren makamın onayı ile yazılı hale getirilir.

c) Yazılı emirler, Başkanlık Makamı, Zabıta Müdürü, zabıta müdürünün adına yetki verdiği

Zabıta Amirleri tarafından verilir. Yazılı emrin alınması görevin kabulüdür.

d)Yazılı ve sözlü emir ve şikayet ahnması ile vazife kabulü oluşmuş olur.

3-) Görevin Yürütülmesi:

a) Alınan, planlanan ve koordine edilen vazife, görevlendirilen zabıta amir ve memurlan

tarafından icra edilir.

b) Görev yerine getirildikten sonra üst makama tekmil ve şikayetçiye malumat verilir.

c) Görevlendirilen ekip, gittiği görevde görevin icrasrna mani olan unsurlar olması halinde ve

görevi kendi kuweti ile icra edemeyeceği durumunu tespiti ile üst makamdan yardım talep

edebilir.

Kanunsuz emir hakkında Anayasa ve Devlet Memurları Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.

Madde 2G İşbirliği ve Koordinasyon

A) Müdürlük birimleri arasındaki koordınasyon için haitalık ve acil durumlarda görevle ilgili

toplantılar Zabıta Müdür ve Zabıta Amirleri tarafindan düzenlenir,

B) Müdürlük Koordinatörlüğünü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda Binm

amirleri kendi aralannda işbirliği yapabilirler,

C) Zabıta Amirliklerinin görevlerinde personel, takviye ve işbirliğini icap ettiren hallerde

görevin durumuna göre, Zabıta Müdürü ve Zabrta Amiri işbirliğini sağlar.

D) Birimler arası koordinatörlüğü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda

kısım amirleri doğrudan doğruya Zabıta Müdürlüğünden yardım isteyebilirler.

E) Görevin kapasitesi ve büyüklüğü araç, gereç, üst düzeyde teknik eleman ve sağlık personeli

takviyesini öngörüyorsa, bizzat Zabia Müdürü işbirliğini sağlar.

F) Belediye Başkanlığının koordinatörlüğünü icap ettirmeyen, acil ve üst karar gerektirmeyen

görevde Zabıta Müdürü, belediyenin diğer müdürlükleri ile doğrudan işbirliği yapar,
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G) Her an çöktip etrafı tehlikeye sokacak durumda olan yapılar için zabıtanın her ünitesi

doğrudan doğruya Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik elemanlanna müracaat ederek gerekli teknik

elemanı göreve acilen davet eder.

Madde 27- Emrin Personele Duyurulmasr

A) Verilen emirler Zabıta Birim Amirlerine amirler de kendılerine bağlı tiim personele

duyuracaklardır.

B) Emrin ti,im personele duyı:rulduğuna dair alınacak imza listesi Zabıta Müdürlüğüne

gönderiIecektir.

C) Tüm memurlar amirliklerindeki emirler panosunda asıh bulunan yazılan göreve geldiklerinde

ve mesai bitiminde okumak ve takip etmekten sorumludur. D) Panoya asılan yazılar, memurlara

şahsen tebliğ edilmiş sayılır ve asılan emirleri bilmemek ok-umamak mazeret sayılmaz.

YEDİNCi KISIM

( Disiplin )

Madde 2& Belediyemizin üniformalı bir teşkilatı olması sebebiyle, her dawanışı ile halkımıza

karşı Belediyemizi temsil eden Zabıta Müdür, Amir, Komiser ve memuru kıyafet, disiplin,

selamlaşma, müracaat usulleri, esnafa muamele tarzı ve benzeri gibi aşağıda belirtilen hususlara

titizIikle uymalan zorunludur.

A) Kryafet ;

l-) Hizmet esnasında hiçbir Zabıta Amir ve memuru sivil kıyafet giyemez. Hizmetin özelliği

icabı sivil elbise giyilmesi gerekli hallerde Zabıta Müdürlüğünden izin alınarak, özel halin

devamı müddetince ve hizmet vesikalarına amiri tarafından "hizmet sivil yapılacaktır. " Kaydı

konulmak suretiyle sivil elbise giyilebilir. Giyilen sivil elbise memura yakışacak ciddiyette

olacaktır.

2-) Üniformanın üzerine ceket, pardesü veya palto giyilmek suretiyle hizmete gelip gitmek veya

hizmete çıkmak çok çirkin, laubali ve üniformaya karşı işlenebileceği tasavıur edilen

hakaretlerin en büyüğüdür. Bu kılıkta görülen memurlar mutlaka soruşturma göreceği gibi bağlı

bulunduğu amirleri de sorumlu tutulur,

3-) Mesaiye geliş ve gidişler aşağıdaki şartlar sağlanmak suretiyle sivil elbise ile olabilir.

a) Sivil kıyafetin temiz ve muntazam olması,

b) Merkezlerde elbiselerin muntazam bir şekilde asılması için vestiyer veya dolap temin

edilmesi,

c) Memurun mesai saati başlamamış olsa dahi buralarda sivil elbise ile oturmaması.

4-) Hizmete gidiş geliş hariç vazife dışında zabıta amir ve memuru resmi ünilorma giymesi

yasaktr. Bilhassa izinli bulunduğu zamanlarda üniforma ile kahvehane, pastane. gazino, lokanta,

sinema, tiyatro, plaj stadyum ve emsali yerlere gidilmesi yasakhr.
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a) Dışanda şapkasız gezmek, şapkay elde taşımak,

b) Eller cepte dolaşmak. zincir, tespih sallamak,

c) Ütiisüz, lekeli, çamurlu, kirli elbise boyasız ayakkabı giymek,

d) Sokakta umumi yerlerde sigara, puro, pipo içmek, çiklet çiğnemek,

e) Hanım personel için; etekleri normalden fazla kısaltmak, aşırı makyaj yapmak takı takmak ve

farklı ayakkabı giyrnek yasaktır.,Saçlar top[u ve kısa olacakhr.

f) Laubali tavrr ve hareketlerde bulunmak, şakalaşmak

g) Rütbe işaretleri, isim[ik ve düğmeleri noksan bulunmak,

h) Her sabah sakal tıraşı olmamak, saçları ve sakal başlannı normalden daha fazla uzatmak,

yasaknr.

B) Disiplin:

Disiplin anlayışı bir itaatin alışkanIık haline gelmesidir. Disiplin resmi üniformaIı teşkilatlarının
en önemli faktörüdür. Disiplin amir ve memurlann birbirlerine karşı sevgi ve saygı dul.rnalan ve
bu anlayş içinde emirlerin süratle, istekle, hevesle yapılmasını sağlar. Bir teşkilatta disiplin
mevcudiyeti amirlerin liyakatli kimseler olduğunu, disiplinsiz hareketlerin mevcudiyeti ise
amirlerin liyakatsiz kimseler olduğu şeklinde yorumlanır. Bu bakımdan bütiin amirlerin disiplin
hususunda son derece hassas dawanmalan, en kiiçük disiplin tecavüzlerine dahi müsamaha
göstermemeleri şartnr.
C) Selamlaşma :

Selam, belediye zabıta mensuplannın birbirlerine ve vazifeye karşı hürmet,muhabbet ve

bağlılığıdır. Kaide olarak astlar üstlerden ewel selam vermeğe mecburdurlar, üst 'e selam

vermemek cezai işlemi gereklirır.

Görmediğini iddia mazeret teşkil etmez. Aynı rütbede olanlar, birbirlerinin rütbesini tefrik

edemeyen[er, beklemeksizin selam verirIer.

Selamlamada hareketleri usule aykırı yapmak, laubalilik göstermek, eli yarım veya ağır

kaldırmak, sol eli ceple bulundurmak, sağ eli ile selamlarken baş ve göz ile başka tarafa bakmak

doğru değildir. Böyle hareket edenler selam vermemiş addedilerek cezalandırılır.

Aşağıdaki hallerde durup cephe almak suretiyle selam verilir :

a) Devlet Reislerine,

b) Sancağa,

c) Balrak çekiliş ve indirilişlerinde,

d) Cenazeye,

Konferans salonu, gazino, kütiiphane, dershane, yemek salonu gibi kapalı yerlere baş açık olarak

girilir ve mukabele beklemeksizin içerdekiler selamlanır.

Selamlama her zaman ve her yerde, her vaziyette yapılır. Sivil kıyafetler buna mani değildir.

Belediye erkanı, ordu ve mülki erkanların selamlanması belediye zabıta teşkilah için sempati

yaratacaktır.

Ayrıca her belediye zabıtası mensubu, dışarıda kendisine müracaat edildiğinde elle selamlamak
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suretiyle karşılamada bulunacak, konuşma esnasında müracaatın biıiminde yine ayıı şekilde

müracaatçıyı selamlayacaktır. Bu husus hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Zira, hemşehri

üzerinde bu jestin tesiri çok büyüktiir.

D) Müracaat usuIleri

Belediye Zabıtası Teşkilatındaki amir ve memurlar zaman, zaman vazifeleri ile ilgi[i konular için

müracaat usullerine riayet etmeyerek ve kademe atlayarak yazılı veya şifahi müracaatlarda

bulunmaktadır. Müracaat usullerine riayet edilmesi belediye zabıtasının üniformalı ve disiplin

esaslarına uygun olarak çalışması gereken bir teşkilat olması dolayısıyla üzerinde en fazla

durulması gereken önemli bir husustur.

Bu bakımdan bütiin kademe amirleri kendi personelinin (amirin şikayet hali hariç) makam
atlamak suretiyle müracaatta bulunmalarını kesin olarak önleyecekler, kademe atlayarak gelen
personel, müracaatta bulunduğu makam tarafından da dinlenmeyecek ve emirlere aykırı
harekette bulunduğu için cezalandırılacaktır.

E) Toplumsal İlişkiler

Büroda Müdür veya üst yönetici karşısında ohJruş, tavır, hareket, konuşma, ikram edilen

herhangi bir şeyin kullanılma tar^ oezaket çerçevesinde olmalıdır. Sandalyede laubali şekilde

oturmak doğru olmayıp, şapka ve palto ile müdür odasına girmek toplumsal ilişkilere uygun

değildir. Müdür elini uzatmadan el sıkmaya teşebbüs etmek hem toplumsal ilişki kurallanna

aykırıdır, hem de insanı gülünç duruma sokar. Memurlar müdiir, amir ve komiserlerine rütbesi

ile (müdürüm, amirim, komiserim,) şeklinde, müdürler ise emrindekilere rütbeli ise rütbelerini

ve soyadını söylemek suretiyle, memurlar için ise yalnız soyadlarını söylemek sureliyle hitap

edeceklerdir. Bunun haricinde (beyefendi, hanfendi, ağabeyciğim. müdür beyciğim vb.) şeklinde

hitaplar yasak olup, hu tarzdaki hitapları tespit eden müdür cezai işlem yapmakla mükelleftir.

F) Esnafa Muamele Tarzı

Görev esnasında, kontrollerde muhatabımız olan esnafa muamele tarzımız mümkün olduğu

kadar sakin, nazik, güler yüzlü ve nezaket çerçevesinde olmalı, sert, kaba hareketlerden

kaçınmalıdır. Bilhassa mevzuata u},ıııayan hareketlerden mümkün olduğu kadar kaçınılmahdır.

( işportacının işportasını kırmak, mahnı dökmek, tekmelemek, esnafı halkın şe{kat

hislerini rencide edercesine hırpalamak, sürüklemek ul,gun değildir. Dayağın zabıta

teşkiIatında yeri yoktur ve yasaktır. )

Seyyar satrcılar ile işportacrların emanete alman mallarrna yapılacak iş ve işlemler:

l) l608 Sayılı Kanun, 5393 Sayılı Kanun ve 5326 Saylı Kanun gereğince hakkında cezai işlem
tatbik edilecek se}yar satıcı ve işportacılar, kimlik tespiti ve cezai işlem uygulamak ıjızere Zabıta
Merkezi veya karakollanna getirildiği zaman hakkmda yapılan işleme müteakip, tanzim edilen
hıtanağın bir nüshası işlem yapılan kişiye verilir. İştem yapılan kişi para cezasını ödedikten
sonra el konulan mallar geri iade edilir.
2') Bazen sahipsiz selyar satıcı ve işportacı mallan ele geçtiğinde, bu gibi mallar ilgili
memurlarca derhal sayılır ve yed'i emin tutanağına kaydedilerek muhafaza edilmek üzere depoya
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konulur. Bu malların da sahipleri çıkıkça, gereken işlemlere müteakip iade edilir
3) Alınan gıda maddelerinden imhası gerekenlerin işlemleri gıda maddeleri tiizüğüne uygun
olarak yapılacaktrr.
4) Mallar depolarda muntazam yerleştirilecek ve kanuni müddeti içinde sahipleri oılaya çıkarsa,
ilgilisi hakkında cezai işlem yapıldıktan sonra mallarr geri verilecektir. Sahibi çıkmayan veya
sahipsiz mallar 1 yıl depoda bekletildikten sonra kanun gereği ilgili mercii vasrtasıyla satrş
işlemine tabi tutulacaktlr
G) Disiplin Cezaları Disiplin düzeltici tedbir|eri beyanında bulunan cezalandırma yetkisi
amirlere diişen en mühim vazifelerden biridir. Ceza, yerinde, zamanrnda ve suçla orantılı
verildiği takdirde cezalandırılan personeI için düzeltici, diğer personeI içinde önleyici etki yapar.
Bu bakımdan disiplin tecavüz[erinde yetkili amirlerin olaylar üzerinde hassasiyetle durarak, i[gili
personelin sawnmasını alarak ve delilleri değerlendirdikten sonra en doğru sonuca varmalarr ve
bu sonuca göre en uygun cezayt veıTneleri lazımdır. Disiplin cezalarında her amir önce kendi
yetkisini kullanacak. yetkisi dışındaki cezalar için bir üst makama gerekçeli sebepleri teklifte
bulunacaktır.
H) Ödütllendirme Emsallerine nazaran üsttin başan gösteren personelin hakkaniyetle ayırt
edilerek ödüllendirmek en mühim teşvik unsurudur. Çalışmayanlarda çalışma gayreti, normal

çalışanlarda da daha fazla çalışma azmi uyandınr. Bu konuda amirler hislerine kapılmamalı,
çalışanı ve çalışmayanı kat'i surerle ayrabılmelidir. Ödüllendirme için yapılacak teklifler açık
olarak ve sebep gösterilerek yapılacaktır. Hizmet Binalarının Kullanımı ile İlgili Kurallar;
Şehirde temizliğin ve intizamın temini başlıca görevi olan belediye zabıtası teşkilahnın, çalışhğı
binalann da her hali ile vatandaşa örnek bir daire hüviyetinde bulundurulması şarttır.
Bumaksatla:

l) Binalann ginş kısımlan daima temiz ve intizamlı bulundurulacak, ..

2) Vatandaşlann kolaylıkla merkezin yerine görebilmeleri için tabelalar en müsait yere
asılacak,
3)Binanın bütiiıı kısımlan temiz, badanalı ve boyalı bulundurulacaktır,
4) Demirbaş eşyaların muhafazasına itina gösterilecek, kırılmalarına ve çizilmelerine meydan
verılmeyecektir,
5) Bilgisayar, telefon ve telsizler resmi hizmet dışında kullanılmayacaktır. Dışarıdan arayanlar
bekletilmemesi için konuşmalar çok kısa olacaktır. Zaruri haller müstesna resmi telefonlarla özel
konuşma yapmak yasaktır
6) Personelin elbiselerini asmak için muntazam askl tertiba yapılacak, duvarlara rastgele çiviler
çakı |mayacaktır.
SEKIZINCIKISIM
( Denetim )
Müdürlükte Denetim ;....................
Madde 29- Teftişlerden gaye; kanun, tiizük, yönetmelik ve emirlerle belediye zabıtası teşkilatına
verilen görevlerin mesul müdür, amir ve memurlar tarafindan ne dereceye kadar tatbik edildiğini
kontrol, çalışan ve çalışmayan personeli ayırt etme, çalışmayan ve işe yaramayanların
cezalandınlması, üstiin başarı gösterenleri ödüllendirme, teşkilatın her an dinamik ve enerjik
olarak vazife görmesini temin ve hu şekilde belediye hizmetlerin tam ve noksanslz olarak icrasını
sağlamak ve hemşehrilerine azami derecede faydalı olmaktır. Bu maksatla Zabıta Müdür, Zabıta
Amiri ve Teftiş Amirleri belirli ve belirsiz gün saatlerde zablta birim amirlikleri ve kademelerini
teftiş edeceklerdir. Al,rıca zabıta amirleri kendi bünyesindeki karakol ve ekipler ile büroları
daima denetim altnda bulunduru|acaktır. Zabıta Müdürü ve Zabıta Teftiş Amirleri aksakhkların
düzeltilmesini bizzat birim amirlerinden talep edeceklerdir.
Buna göre;

A\ Zabıta Müdürü ve Teftiş Amirleri zabıta müdürlüğü Merkez (ünitelerinde görev, kayt ve

resmi muameleler, disiplin ve kılık kıyafet, mesaiye geliş-gidiş yönlerinden zamanlr ve zamans|z
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denetim yaparlar.

B) Zabıta Müdürlüğü; Birim Amirleri karakol ve ekipleri zamanlı ve zamanstz denetler.

C) Belediye İdare Müfettişlerinin ve Başkanlığın Müdürlük ünitelerinde yapacağı denetimlerde

zabıta personeli islenen evrak kayıtları göstermeye, malumat verneye ve kolaylık göstermeye

mecburdur.

Denetim Sırasında Rast|anan Kusurlara Yapılacak İşlem;

Madde 32- Denetim sırasında rastlanan kusurlara yapılacak işlemler şunlardır;

A) Yerinde ve anında tespit edilir,

B) Disiplin suçlarına rastlandığında suçu işleyenlerin tespiti yapılır ve Zabıta Müdürlüğüne

raporlanır. 657 Sayılı Kanundaki usullere göre soruşfurma açılır. Suçun sübutu halinde müdürlük

veya başkan!ıkça disiplin cezası verilir,

C) Rüşvet, irtikap gibi suçlarda soruşturma açmakla beraber, doğrudan doğruya savcılığa sevki

sağlanlr,

D)Türk Ceza Kanununa göre suç ve suç unsuruna rastlandığında, tespit yapılarak başkanlık

onayı alınarak, idari müfettişlikçe tahkikat açılması sağlanır.

DOKUZUNCU KISIM

(Hizmet İçi Eğitim Öğretim )

Eğitim ve Öğretim

Madde 33- Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri ve memurlannrn genel ktilttirlerini kapsar.

Kursta Başarı Gösteremeyenler:

Madde 34- Temel, yetiştirme-geliştirme ve İhtisas ( uzmanlaşma ) kurslarında başarı

gösteremeyenler hakkında bu konuda başkanlıkça çıkarılan kurs yönergesi tatbik edilir.

Temel kursunu başaramayan adaya; zabıta memurlan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun

56.Maddesine göre zabıta memurluğu ve memuriyetle ilişkileri yetkili makamın onayı ile kesilir.

Adaylık süresini doldurmuş ve kursla başan sağlayamamış zabıta memurlan hakkında da

meslekte bilgisizlik, başarısızlık nedeniyle zabıta mesleğinde istihdamları uygun görülmeyerek

yetkili makamın onayı ile belediyenin diğer sivil kadrolanna aktarılırlar.

Zab(a Müdürlüğünün düzenlediği hizmet içi eğitim kurslan ile ilgili yönerge, belediye
başkanının onayı ile yürürlüğe girer. arttırmak, hizmete yatlınlığını sağlamak, geliştirmek,
gelişen şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgü ve bilgilerini arttırmak ve daha ilerdeki
kadrolara personel hazırlamak amacıyla kurs ve seminerler hazırlamakla yükümlüdür.

Bu kurslar:

A) Temel Eğitim Kursu

Kurs müddeti bu konudaki yönergeyle tespit edilir. Bu müddetler arasrnda program yapılırken,

Zabıta miidürü. çalışma durumu, kurs görmemiş personelin çokluğu ve adayhk süresindeki

memurlarrn bir an evvel kurs görmesi göz önünde ütar. Zabia amir ve memurların temel
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kursuna iştirak etmeleri mecburidir. Aday olarak işe alınan zabıta memurlarr öncelikle temel

kursuna alrnırlar.

Temel kurslanndaki dersler, kanun ve yönetmelikler doğrulfusunda, zabıta müdürlüğü teklifi ve

belediye başkanlık onayı ile beIirlenir.

B) Yetiştirme - Geliştirme Kursu

Terfi sırasında olan zabıta memurları ile rütbeli memurlara amirlik ve önderlik usul ve

kaidelerini öğretmek ve teşkilata üstün kalite|i, cewal, ener.iik, iş başanr lideder yetiştirmek ve

en son mesleki bilgileri öğretmek gayesiyle ıekamül kursu açılır. Kurs müddeti bu konudaki

yönergeyle tespit edilir.

Kursu başarl ile bitirenler rütbe Ve derece terfiinde eşit Ve emsallerine terc|h edilir.

C) İhtisas ( Uzmanlaşma ) Kursu

Zabtta teşkilahndaki çok çeşitli branşlarda ehliyetli ve kıyafetli bir kontrol sağlamak ve

mütehassıs elemanlar yetiştirmek amacıyla ihtisas kursları açılır. Kurs müddeti bu konudaki

yönergeyle tespit edilir. Dersler nazari ve tatbiki yapılır.

Kuşadası Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü

Motorize Ekipler Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi

BiRiNci BöLüM
Amaç ve Kapsam,, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE l- (l) Bu Yönerge Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Motorize Ekiplerinin görev,

yetki ile çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2- (l) Bu Yönerge Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Motorize

Ekiplerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarrnı kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (l) Bu Yönerge 5393 saylı Be|ediye Kanunu'nun l5 inci maddesinin (b) fikrası ile

Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 44 üncü ve 52 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanrmlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

Araç : Motorize ekiplerin kullandıklan motosikleti,

Belediye : Kuşadası Belediyesini

Başkanlık : Kuşadası Belediye Başkanlığı'nı,

Bölge Amiri : Zabıta Müdürlüğünde görev yapan bölge ve karakol amirlerini,

Motorize Ekip : İki personel ve bir motosikletten oluşan ekibi,

5070 saylh kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.
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Motorize Ekipler Amiri : Motorlu Taşıtlar ve lkmal Amiri'ni,

Personel : Motorize ekiplerde görev alan personeli,

ifade eder.

i«iNci BöLüM
Görev ve Çalışma Esaslarr

Görevler

MADDE 5- ( l ) Motorize ekiplerin görevleri aşağıdaki gibidir.

a) Keşif ve Kontrol Görevi: Motorize ekipler, Zabıta Müdürlüğü' nün görev ve sorumluluk

alanlarında plan dAhilinde rutin veya arazi keşif ve kontrol görevi ifa ederler. Güzergöhta

bulunan ve ilgili mevzuata aykırı durumları Motorize Ekipler Amirine süratle bildirirler. Bisiklet

yollarındaki işgallerin kontrol edilerek giderilmesi de motorize ekip tarafından gerçekleştirilir.

b) Desıek Ekip Görevi: Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı faaliyederde karşılaşılan

uygunsuzlukların giderilmesinde mevcut personelin yetersiz oIup destek ekibe ihtiyaç

duyulduğunda; Bölge Amirinin çağrısı, Motorize Ekipler Amirinin sevk ve idaresinde bahse

konu mahale intikal edip sahadaki zabıta ekipIerine destek sağlarlar.

c)Belediye Muhaberatı: Motorize Ekipler Amirinin sevk ve idaresinde Belediyemize ait

evraklann ilgili yerlere teslimini yapar.

)Önleyici Zabıta Hizmetleri Görevi: Motorize ekipler keşif ve kontrol görevleri dışında

Motorize Ekipler Amirinin vereceği program dihilinde önleyici zabıta hizmetlerinin yürüttilmesi

amacıyla rutin dewiye görevi yapar. Belediye malına verilen zararla ilgili tespitte bulunurlar.

d)Yol Tarifi Öncü Ekip Görevi: Motoilze Ekipler Amirinin talimahyla yol tarifine esas olmak

üzere eskort görevinde bulunur.

(6) Motorize Ekiplerin görevleri Motorize Ekipler Amiri tarafından personele yazılr veya sözlü

olarak bildirilir.

Çılışma esasları

MADDE 6 (l) Motorize Ekiplerin çalışma esaslan aşağıdaki gibidir:

a) Ekipler iki kişiden oluşur, Motorize Ekipler Amiri tarafindan bir personel sorumlu olarak

belirlenir. ikili veya dörtlü çalışmalarda bir personel Motorize Ekipler Amiri tarafından bütün

ekipten sorumlu olarak belirlenir. Ekip sorumlutan haftalık görevlendirme çizelgelerinde

belirtilir.

b) Rutin devriye görevi azami 30 Km hızla gerçekleştirilir. Keşif ve kontrol görevlerinde hız

yasal mevzuatta belirtilen hız limitlerinin üzerine çıkamaz. Personelin trafik kurallarına riayet

etmesi esastır. Yaya yürüyüş yollan, parklar ve meydanlarda icra edilen görevlerde personel

azami dikkati gösternıeli, yaya|ara zarar vermemek adına her tiirlü önlemi almahdıı.

c) Ekiplerin görev saatleri, Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen taşıt kullanma süresine

5o70 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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uygun olarak Motorize Ekipler Amiri tarafindan düzenlenir. En fazla 8 saat görev, 16 saat

istirahat yapılmasına özen gösterilir. 8 saatlik görev kapsamında 20 dakikalık süreler halinde en

ız3 en fazla 5 defa olmak üzere personelin istirahat etmesi sağlanır.

(2) Günlük bakım, tertip ve düzen: Göreve çıkılmadan önce Motorize Ekipler Amiri tarafindan

tekmi[ alınır, kılık kıyafet kontrolü ve görevler ile ilgili bilgilendirme yapılır.

üçüNcü BöLüM
Eğitim, Kryafet, Araç Bakımı, Sağlık

Eğitim

MADDE 7.

(l) Motorize Ekip'te görev alacak personelin A2 sınıi sürücü belgesi olması zorunludur.

Motorize Ekipte görev alacaklar Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen 8 saatlik Motosiklet

Hikimiyet Eğitimi ile Motosiklet İleri Sürüş Teknikleri ve Yol Eğitimi (GözIemti YoI Siirüş

Eğitimi) kurslannda başarılı olmak zorundadır. Eğitimde başanlı olanlara Zablta Müdürlüğü

tarafından Kahlım Belgesi düzenlenir.

(2) Motosiklet Hikimiyet Eğitimi ile Motosiktet İlen Sürüş Teknikleri ve Yol Eğitimi (Gözlemli

Yol Sürüş Eğitimi) ekipte göreve başlayan personele verilir.

Kryafet

MADDE & (l) Motorize ekip|erde görev alanlar, idarece belirlenen ve kendisine teslim edilen

kask, korumah mont, korumalı pantolon ve korumalı ayakkabı, kınlmayı önleyici plastik

destekli eldivenlerden oluşan kıyafeti sürüş esnasrnda eksiksiz olarak giymek zorundadır.

Kıyafetlerin usulüne uygun olarak giyilip giyilmediğinin denetimi Motorize Ekipler Amirinin

sorumluluğundadır. Amir kıyafet konusunda ihmali bulunan, gerekli güvenlik önlemlerini

almayan personeli ilgili Zabıta Müdürüne bildirir, Müdürün onayıyla personelin motorize

ekipteki görevine son verilir.

Araç bakrmı

MADDE 9-

(l) Araç Bakımı: Motosikletler Zabıta Müdürlüğünce temin edilir. Her motosiklette azami

güvenlik önlemleri alınır ve yangın söndürme tfipü bulundurulur. Araçların usulüne uygun olarak

temizliği yapılır. Araçtaki elektrik aksamı ve telsizlerin günlük kontrol ve bakımları personel

tarafindan yapılır. Teçhizatın uygunluğunu Ve aracm temizliğini denetlemek Motorize Ekipler

Amirinin görevidir. Araçlann bakımları Motorize Ekipler Amiri tarafindan araçlann kullanım

kılavuzlarında belirtilen esaslara göre yetkili servise yaptrnlır.

(2) Görev bittikten sonra personel motosikletin günlük bakımını yapar Ve idarece belirlenmiş

alana park eder. Kryafetlerini idarece gösterilen dolaplara uygun şekilde tertipli bir biçimde

yerleştirir.

5O7o saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanm.ştlr
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Sağlık

MADDE 10.

(l) Personel, motosiklet kullanmanın sağlığına vereceği zararları takip etmek zorundadır. Bu

amaçla her yıl Mart ayında sağlığının motosiklet kullanmaya elverişli olduğunu bildirir sağlık

raporunu Motorize Ekipler Amirine ibraz eder. Motosiklet kullanması sağlığını olumsuz

etkiIiyorsa, Motorize Ekipler Amirine durumu bildirir ve Zabıta Müdürü'nün onayıyla görev yeri

değiştirilir.

(2) Motosikletli personel yağışlı havalarda kesinlikle motosiklet kullanmaz. Görev esnasında

yağışa yakalandıysa en yakın Zabıta Amirliğine veya uygun bir yere geçerek yağışın dinmesini

bekler. Uzun süreli yağışlarda personel motorize ekip dışında llgil.i Zabıta Müdürü'nün uygun

göreceği başka bir birimde geçici olarak görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme

Denetim

MADDE l l- ( l ) Motorize ekiplerin görevlerini yasal mevzuata uygun bir şekilde yapıp

yapmadıklarının denetlenmesi birinci derecede Motorize Ekipler Amiri tarafından yapılrr.

Motorize Ekipler Amiri onayıyla Zabıta Müdürüne sunulur.

(2) Ekiplerin kilometre yakıt denetimleri ile belirtilen güzergAha sadık kalarak görev yaplp

yapmadıklarına yönelik denetimler Motorize Ekipler Amiri ile İdan Büro Amin koordinesinde

yapıhr.

BEŞiNCi BöLüM
Kuşadası Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü

Turizm Zabıta Ekipler Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi

BiRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Turizm Zabıta Ekiplerinin

görev, yetki ile çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2- (l) Bu Yönerge Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Turizm Zabıta

Ekiplerinin görev, yetki ve sorumluluklan ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MA_DDE 3- (l) Bu Yönerge 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesiııin (b) fıkrası ile
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Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 44 üncü ve 52 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4_ ( l ) Bu Yönergenin uygulanmasında;

Belediye : Kuşadası Beledıyesini

Başkanlık : Kuşadası Belediye Başkanlığı'nı,

Bölge Amiri : Zabıta Müdürlüğünde görev yapan bölge ve karakol amirlerini,

Turizm Zabıta: İki personelden oluşan ekibi,

Ekipler Amiri ,. Turizm Zabıta Amiri'ni.

i«iNci BöLüM
Görev ve Çılışma Esasları

Görevler

MADDE 5- (l) Turizm Zabıta ekiplerin görevleri aşağıdaki gibidir.

a) Turizm Zabıta Görevi: Ekipler, Zabıta Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluk a|anlarında plan

dihilinde rutin veya arazi keşif ve kontrol görevi ifa ederler. GüzergAhta bu|unan ve ilgili

mevzuata aykırı durumları Ekipler Amirlne süratle bildirirler. Bisiklet yollarındaki işgallerin

kontrol edilerek olumsuzluğun giderilmesi sağlanır. duyulduğunda; Bölge Amirinin çağnsı,

Ekipler Amirinin sevk ve idaresinde bahse konu mahale intikal edip sahadaki zabıta ekiplerine

destek sağlarlar. İlçemize gelen yerli ve yabancı h.ıristlere yardımcı olurlar yabancı dil bilmesi

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme

Denetim

MA_DDE 11- (l)Turlzm Zabıta ekiplerin görevlerini yasal mevzuata uygun bir şekilde yapıp

yapmadıklarının denetlenmesi birincı derecede Tırizm Zabıta ekipler Amiri tarafından yapıltr.

Tuizm Zabıta ekipIer Amiri onayıyla Zabıta Müdürüne sunulur.

(2) Ekiplerin kilometre yakıt denetimleri ile belirtilen güzergiha sadık kalarak görev yapıp

yapmadıklanna yönelik denetimler Turizm Zabıta ekipler ile İdari Büro Amiri koordinesinde

yapılır.

son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (l) Bu Yönergede hükiim bulunmayan hallerde yürürlükte mevzuat hükümleri ile

Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13_ (1) Bu Yönerge Kuşadası Belediye Meclisi tarafindan onaylanmasrna müteakip

yürürlüğe girer.
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Yürütme

MADDE 14- ( l ) Bu Yönerge hükümlerini Kuşadası Belediye Başkanı yürütiir

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Zabıta Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
Değişikliğinin Hukuk Komisyonuna havalesini oyladı.

KARAR NUMARASl :897l3695-301.05/65 :

Zabıta Müdürlüğü Görev Ve Çahşma Yönetmeliği Değişikliğiııin Hukuk Komisyonuna
havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FitiZ üYüCü
Meclis katibi

Ferah SüREKÇi
Meclis katibi
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KUŞADASt RELEDiYESİ oLAĞAN ME(]LiS ı(ARARl

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yıh döneminin 3.toplantısının 1.Birleşiminin 1.oturumu;
5393 SayıIı Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.0].2018 günü saat: 16:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Hakan TURHAN, Nail ÖZAZMAN, Levent ÖĞREN, l'ufan
ASRAV, Zekerye TÜNK, Hayatı ATLI. Muzalfer ERYiĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ati GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN. Fevziye TEK-ERoĞLt ı. Zctiha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.10 maddesi:
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.02.20l 8 tarih ve E.2600 sayılı "Kapalı Pazar Yeri Tahakkuku"
Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALl;Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.02.2018 tarih ve
E.2600 sayılı "Kapalı Pazar Yeri Tüakkuku" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDiYE N,tECLiSiNE
İlçemiz Kapalı Pazar Yeri tahakkukları 16 Şubat 2018 tarihinde sona ermiş olup,

Kuşadası Belediyesi Olağan \{cclis Kararınrn 03.01.20l8 tarih ve 1 Toplantı Nolu 6 ( altı )
vıl kiralanması kararrna istinaden, Kapah Pazar Tezgah Yeri Kiralama ihalesi süreti
devam ettiği için ihale süreci tamamlanıp yer teslimi vapılıncal,a kadar Pazarcıların pazar
tezgahlarını açmış oldukları haftalarda aşağıda belirtildiği gibi 2017 yılı liyat tarifesinden
haftalık olarak tahakkuklarının belirlenmesi için gerekli kararın alrnması hususunu
olurlarrnıza arz ederim.

Kapalı Çarşamba Pazırı ı

Yıtlık S.000,00TL ödeyen iç bölümlerde Ayakkabı, Kemer, Deri ve Deri Ürünleri
statüsündeki Pazarcılar l 52 Haita: l54,00 TL* Hafta
. Yrllrk 7.000,00 TL ödeyen merdivende Ayakkabı, kemer, deri ve deri Urünleri

statüsündeki Pazarcılar l 52 Hafta : 135,00 TL* }Iafta
. Yıllık 6.500'00 Tt, ödeyen içerdeki tekstil statüsündeki Pazarcılar l 52 Haİaı: 125,00

TL* Hafta
. Yııhk 5.000,00 TL ödeyen merdiv€nde tekstil statüsündeki Pazarcılar l 52 Hıfta:

96,00 TL* Hafta
o Yıllık 3.000,00 TL ödeyen içerdeki tlediyelik Eşya statüsündeki Pazarcılar l 52 |Jıİtı =

58,00 TL* Hafta
. Yrllık 2.600,00 TL iideyen merdivende Hediyelik Eşya statüsündeki Pazarcılar / 52

Hafta : 50.00 TL* Hafta
. Yrllık 2.150,00 TL iideyen merdivende el işi statüsündeki Pazarcrlar/52 Haİta: 4t,00

'[L* llafta
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Kapalı (Juma ve Salı Pazarı :

o Yıllık 4.000,00 TL ödeyen Tavuk, Peynir, Süt ve Süt Ürünleri statüsündeki Pazarcılar /

52 Hafta : 77,00 TL* Hafta
o Yıllık 2.400,00 TL ödcyen Balıkçılar Pazırcılar l 52 Hafta: 46,,00 TL* Hafta
. Yılhk 1.600,00 TL ödeyen satıcı statüsündeki Pazarcılar / 52 Hafta: ]1,00 TL* Hafta
o Yılhk 800,00 TL ödeyen yu{ka satrşı yapan Pazarcılar l 52 Haftı: 15,00 TL* Hafta
o Yıllık 500,00 TL ödeyen üretici statüsündeki Pazarcılar l52 Hafta: 10,00 TL* Hafta

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Kapalı Pazar Yeri Tezgah Tahakkuku ile ilgili konunun
aradan sonra görüşüImek üzere Tarife Komisyonuna hava[esini oyladı.

KARAR NUMARASI :8971 3695-30 1.05/66 :

Kapalı Pazar Yeri Tezgah Tahakkuku ile ilgili konunun aradan sonra görüşülmek üzere
Tarife Konıisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz üYiJCÜ
Meclis katibi

t]crah SI ]REKCI
Meclis l(atibi
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KUŞADASI BELEDİYESi OLAĞAN MECLİS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yıh döneminin 3.toplantısının l. Birleşiminin 1.

ohrumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: 16:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yüce[ Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALt'nın
Başkan|ığı'nda Üyelerden: Filiı ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Lerent ÖĞnEN.
Tufan ASRAV, Zekerye TÜNK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBİLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKEROĞLLJ, Zeıiha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.1 l maddesi:
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve E.23l sayılı "Park Yapımı" Hk. (Dawtlar
Mah. 857 ada l parsel ve 858 ada I parsel arasında bulunan 13 l2 m' yeşil alan üzerinde Tunalar
İnş.Tic.Ltd.Ltd.Şti tarafından kamuya açık ka|mak koşuluyla tüm masrafları kendilerince
karşılanmak kaydıyla park yapılması ve bu parka Şükrü TLrNA isminin verilmesi talebi)

Meclis Başkanı Ozer KAYALI; Park ve Bahçeler Müdür[üğünün 02.0].20l8 tarih ve
E.23l saylı "Park Yapımı" Hk. (Davutlar Mah. 857 ada 1 parsel ve 858 ada l parsel arasında
bulunan l3l2 m'yeşil alan üzerınde Tunalar İnş,Tıc.Ltd, Ltd. Şti tarafından kamuya açık kalmak
koşuluyla tiim masrafları kendilerince karşılanmak kaydıyla park yapılması ve bu parka Şükrii
TLINA isminin verilmesi talebi) ile ilgili yazısını okudu.

BELEDİYE MECLİSiNE

İıgi: oı.os.zoıs tarihli ve l2298604-030-E .222 sayı|ı _lazı.
Davutlar Mahallesi 857 ada l parsel ve 858 ada l parsel arasında ul,gulama imar

planına göre kamu yararına yeşil alan olarak terki yapılmış, t3l2 m2 alanın, Tunılar
İnşaatçılık Tic. Ltd. Şti. tarafindan, kamuya açık kalma koşulu ile tüm masrafları
kendilerince karşılanarak park yapılması,buna karşılık yaprlacak parka "Şükrü Tuna
parkı" isminin konması talebi bulunmaktadrr.

5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( g) fıkrası "Şartlı bağışları kabul etmek"ve
üne a.v_nı kanunun (n) fıkrasl "Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad

ve.-"k,, hükümleri gereğince isim verilmesi şartı ile parkın yapıIması şartı
bulunduğundan;

Bağış işleminin kabulü, bu konuda protokol yapmak üzere Relediye Başkanımrza
yetki verilmesi hususunda1

Gerekli Meclis [(ararının alınmasını arz cderim."şükrü Tuna parkı" yapımı için

5070 sayllı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştır
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Meclis Başkanı Özer KAYALI; Dawtlar Mah. 857 ada 1 parsel ve 858 ada l parsel
arasında bulunan l3l2 m' yeşil alan üzerinde Tuna|ar İnş,Tic.Ltd. Ltd.Şti tarafindan kamuya
açık kalmak koşuluyla tiim masraflan kendilerince karşılanmak kaydıyla park yapılması ve bu
parka Şükrü TUNA ismınin verilmesi talebinin İmar Komisyonu ve tlukuk Komisyonuna
havalesini oyladı.

KARAR NU jltARASl :897l3695-30t.05/67 :

Dawtlar Mah. 857 ada l parsel ve 858 ada l parsel arasında bulunan 13l2 m' yeşil alan
üzerinde Tunalar İnş.Tic. Ltd. Ltd.Şti tarafindan kamuya açık kalmak koşuluyla tiim masrafları
kendilerince karşılanmak kaydıyla park yapıIması ve bu parka Şükrii TLINA isminin verilmesi
talebinin Imar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz üYüCü
Meclis katibi

5O7o saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr,

F'erah SÜREKÇİ
Meclis katibi

2
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06.03.20l8

KUşADASı stLıniynsi oıaĞıN ııgcı,is KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının l.Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.0].20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yüce[ Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALt'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden: Filiz [IYUCÜ, Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levenı ÖĞREN. Tulan
ASRAV, Zekerye TÜr}.{K" t{ayati ATLI, Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCI, Canan GÜLER. Ali GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Alımet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKEROĞıU, zeıiha
GÖKKAYAS'ln iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.12 maddesi:
Külti.ir ve Sosyal lşler Müdürlüğünün 01.03.2018 tarih ve E.468 sayılı "Güzelçamlı Spor
Kulübünün nakdi yardım talebi" Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Kültiir ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.03.20l8 tarih
ve E-468 sayılı "Güzelçamlı Spor Kulübünün nakdi yardım talebi" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDIYE MECL|SINE
l6.02.20l8 tarih ve l t5903 kayıt numaralı Güzclçamlı Spor Kulubünün sporculara,

antrenörlere, malzemeciye ve lisans aktarrmlarına duyulan nakit ihtil,acı dolayısıyla
25.000,00 TL nakdi vardıma ihtiyaçları olduğundan dolayı konu ilc ilgili gerekli meclis
kararının alınmasını olurlarınıza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Güzelçaın[ı Spor Kulübünün 25.000 TL nakdi yardım
yapılması ile itgili talebinin P[an Bütçe Komisyonu ile Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonuna
havalesini oyladı.

KARAR NUMARASt :897l3695-301.05/68 :

Güzelçamlı Spor Kulübünün 25.000 TL nakdi yardım yapılması ile ilgili talebinin Plan
Bütçe Komisyonu ile Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Fitiz üYüCÜ
Meclis katibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştır

Ferah SUREKÇl
Meclis l(atibi

Dogrulama Adresi: https://e_h izm et. k usadasi.be I. trlebeted iye/si lresiz/belge,lp=8oL l PHMJVV
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TOPLANTI NO
06.03.20l8

KUŞADASİ BELEDiYESi OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının l_Birleşiminin 1.oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.0].2018 günü saal: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yüce[ Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALt'nın Başkanlığfnda
Üyelerden; Filiz [rYÜCÜ, Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN, Levent ÖĞREN, Tufan
ASRAV, Zekerye TÜNI! Hayati ATLI. Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBİLEK Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN. Ba},ram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN. Fevziye TEKEROGLU. Zeliha
GÖKKAYAS'ln iştirakteriyte toplandı.

Gündemin 1.13 maddesi:
Etiid Proje Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve E.47 saylı "Tahsis" Hk. (Sınır|ı Sorumlu
Kuşadası Kadın Gırişimı Üreıım ve İşletme Kooperaıifi.1

BELEDiYE MECLİSiNE
Belediye Meclisimizin 03.10.20l7 tarih ve 89713695-30r.05/332 sal,ılı kararına

istinaden,. Belediyemizce yapılan ça|ışmalar neticesinde, "Sınırlı Sorumlu Kuşadası Kadın
Girişimi Uretim ve lşletme Kooperati{i" kurulmuş ve Belediyemiz kurucu olmuştur.

T.C. Güney Ege Kalkrnma Ajansı 20l8 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında "Kar
Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif ve Bir|iklerin Güçlendirilmesi Mali
Destek Programı"na, Srnrrlı Sorumlu Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatili tarafından proje sunulacak olup, proje kapsamında üretilecek ürünlerin
pazarlanacağı satış noktalarıntn oluşturuIması planlanmaktadır.

Bu. kapsamda, Belediyemizin kurucu ortak olduğu Sınırlı Sorumlu Kuşadası Kadın
Girişimi Uretim ve lşletme Kooperatifince üretilen ürünlerin teşhir ve satrşının 1,apılacağı,
'fürkmen Mahallcsi tapunun l34 ada 31 nolu parseli üzerindeki ekteki uydu vaziyet
planında gözüken 30 m2'lik, Karaova Mahallesi 820 ada l parseldeki Orhan Sitcsi ile 822

ada l parselde buIunan Hatipoğlu Sitesi arasında kalan ve imar planında park alanı olarak
gözüken alanda 30 m2'lik alan ile Yayla Mahallesi 116 ada 9 nolu parselin batısındaki park
alanı olarak gözüken 50 m2'|ik (açık ve kapalı alan) alanların 5393 sal,ılı Belediye
Kanununun lS.maddesinin I bendi (sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turiznri geliştirecek
projeler İçişlcri Bakanlığınrn onavı ile ücretsiz ve!,a düşük bir bedelle amacı drşında
kullanrlmamak kavdıyla taşrnmaz tahsis edilebilir) kapsamında de ğerlcndirilmesi, uygun
bulunduğu takdirde 10 yıllığına bedelsiz vel,a düşük bedelli tahsis edilmesi ve ls.madde
kapsamında kararın onavlanmak üzere İçişlcri Bakanlığrna sunulması konusunda1

Gcrekli meclis kararınrn alınmasınr olurlarınrza arz €d€rim.

5070 sayılı kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Dogrulama Adresi: https://eJıizmet.kusadasi.be|.trlebelediye/sifresiz/belge?p=8oLElHlbuv
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Meclis Başkanı Özer KAYALI; Etiid Proje Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih ve E.47
sayılı "Tahsis"(Sınırlı Sorumlu Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi) ile ilgili
yazrsınr okudu.

1



Meclis Başkanı Özer KAYALI; Etiid Proje Müdürlüğünün 02.0].2018 tarih ve E.47
sayılı "Tahsis"(Sınırlr Sorumlu Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi) ile ilgili
yazlsrntn Hukuk Komisyonuna havalesini oyladı.

KARAR NUMARASI :897l3695-30t.05/69 :

Etiid Proje Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve E.47 sayılı "Tahsis" (Sınır[ı Sorumlu
Kuşadası Kadın Girişimi Uretim ve Işletme Kooperatifi) ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonuna
havalesi. oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz ÜYUCÜ
Meclis l(atibi

Ferah SÜREKÇi
Meclis katibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştır
2
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ToPLANTI No 0,()PLAN1,I TARiHi
06.03.20l8

KUŞAD^SI BELEDiYEsi oLAĞAh* MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının l.Birleşiminin 1.oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bu|unan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.0].2018 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığf nda
Üyelerden: Filiz ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levenı ÖĞREN. Tufan
ASRAV, Zekerye TÜNI( Hayati ATLI, Muzaffer ERYiĞİT, Nurettin ÖZıÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER. Ali GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN. Fevziye TEKERoĞLU. Zeliha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.14 maddesiı
Eti_id Proje Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve E.48 sayılı "TABIT Akıllı Tarım Teknolojileri
A.Ş. ile Protokol Imzalanması" Hk.

sayrlı

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL'a söz verdi.

Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL; Ettid Proje Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve E.48
"TABİT Akıllı Tanm Teknotoji|eri A.Ş. ıle Protokol İmzalanması" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDiYE MECLiSiNE

TABiT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş, 2004 yılında Türkiye'nin ilk Sosyal Tarım
Platformu ve Tarımsal Haber Ajansı ile birlikte kurulan "Sosval Girişim" şirketidir. Şirketin
amacı; teknolojinin imkinlarını kullanarak, krrsal alanda yaşayan ve tarımsal üretimle uğraşan
insanların bilgi ihtiyaçlarını gidermek, verimliliklerini, kirlılıklarını arttırmak ve buna bağlı
olarak yaşam kalitelerini yükseltmektir. Bunun için şirket yeni nesil kırsal yaşam modeli olan
"Akıllı Köyleri" oluşturarak; günümüzde ileri teknolojinin büyük yatırımcılara sağladığı
olanakları kırsalda tarım sektörü ile buluşturmayı, küçük üreticilerin verim ve kArlılığını
arttırmavı hedeflem€kt€dir. Şirket şu anda Türkiye'den l milvon 400 bin çiftçiye çözüm ortağı
olan uluslararası firmalarla birlikte hizmet vermektedir.

Bu bağlamda TABIT; kuruluşundan bu vana edinmiş olduğu verileri, Kuşadası Belediyesi ile
birlikte ortak hedeflere yöneük yapılacak çalrşmalarda kullanmak, Vodafone Akıllı Köy alanında
Kuşadası'ndaki tarrmsal ve hayvansal üretimdc bulunan kişilerin güncel teknolojileri yerinde
deneyimlemesini, mevcut kadrosundaki uzmanların eğitimlerde görev alnıasrnı sağlamak,
tarrmsal ve hayvansal üretim altyapısrnın modernizasyonuna yönelik projeler geliştirerelç bu
projelerle Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası gibi tarımsal ve çevre amaçlı hibe
programlarına katılmak, kooperatif ve birlikler gibi üretici örgütlerini dcsteklemek, sektördeki
firmaların Kuşadası'ndaki üreticiler ile buluşmasını sağlayarak uzun soluklu ve kalıcı ticari
bağlantılar yapmasınt sağlamak vb. gibi amaçlara yönelik Kuşadası Belediyesi ile işbirliği
vapmak istemektedir.

Bu amaç|ar doğrultusunda TABİT ve Kuşadası Betediyesi arasında imzalanacak olan
protokol ile Arıcılık Oku|u Eğitim Programı, Uluslararası Kuşıdasr Arıcılık ve Çam Balı
Kongresi, Hayvancılık Sempozvumu, Tarımda Kadının Yeri Sempozvumu, Ilawan Sağhğı r,e

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştlr

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p=8oL2mHMd I U

1



E

Refahı Sempozyumu vb. çalışmalar da düzenlenerek aarım ve hayvancılık sektöründeki
ürelicilerin eğilimi ve bilinçlendirilmesi sağlanacak ve İlçemizde üretilen tarımsal ve havvansal
ürünlerin pazarlanmasr amacıyla belirlenecek yerl€rde satlş nokaalarl oluşturulacaklIr.

İlgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanr Özer KAYALI'ya vetki verilmesi
hususunun Beledive Meclisi'nde görüşülcrek karara bağlanmasrnı olurlarınıza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;TABİT ve Kuşadası Belediyesi arasında imzalanacak
olan protokol ile Arıcılık Okulu Eğitim Programr, U[uslararası Kuşadası Arıcılık ve Çam Balı
Kongresi, Hal.vancılık Sempozyumu, Tarınrda Kadının Yeri Sempozyumu, Hayvan Sağhğı ve
Refahı Sempozyumu vb. çalışmalar da düzenlenerek tanm ve hayvancılık sektöründeki
üreticilerin eğitimi ve bitinçlendirilmesı sağlanacak ve İlçemizde üretilen tarımsal ve hayvaıısal
ürünlerin pazarlanması amacıyla beIirlenecek yerlerde sahş noktaları oluşturulması, imzalanacak
protokolün belediye şartlarına uygun olduğu takdirde imzalanması için Belediye Başkanı Özer
KAYALI'ya yetki verilmesini oyladı.

KARAR NUMARASI :897l3695-301.05/70 :

TABIT ve Kuşadası Belediyesi arasında imzalanacak olan protokol ile Arıcıhk Oku|u
Eğitim Programı, Ulus|ararası Kuşadası Ancıhk ve Çam Balı Kongresi, Hayvancılık
Sempozyumu, Tarımda Kadının Yen Sempozyumu, Hay.van Sağlığı ve Refahı Sempozyumu vb.

çalışmalar da düzenlenerek tanm ve halwancılık sektöründeki üreticilerin eğitimi ve
bilinçlendirilmesi sağlanacak ve İlçemizde üretilen tanmsal ve hayvansal ürünlerin pazarlanması
amacıyla belirlenecek yerlerde sahş noktalan oluşturulması, imzalanacak protokolün belediye
şartlanna uygun olduğu takdirde imzalanması için Belediye Başkanı Özer KAY Alt'ya yetki
verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz ÜYÜCÜ
Meclis katibi

Ferah SÜREKÇi
Meclis katibi

2

Dogrıllama Adresi: https:",ıe-lıiznıet,kusadasi,bel,triebelediyelsiliesizlbelgc,lp:8oL2ın}IMtllU
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ToPLAN,[,I TARlHI
06.03.20l8

KUŞADASl BELEDiYEsi oLAĞAN MECLis KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yı[ı döneminin 3.toplantısının l.Birleşiminin 1.oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI (BAŞKAN)'nın
Başkanlığı'nda Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Hakan TURHAN, Nail ÖZAZMAN, Levent ÖĞREN,
Tulan ASRAV, Zekerye TÜNI( Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER, Ati GENÇ. Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKEROĞLIJ,Zeliha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.15 maddesi:
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve E.2850 sayılı "lşgaliye Karşılığı Yer Talebi
(ADA Yelken Kulübü)" Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve
E.2850 saylı "İşgaliye Karşı[ığı Yer Talebi (ADA Yelken Kulübü)" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDIYE MECLtSINE

İlgi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.03.20l8 tarih ve 334 savılı vazısı.
Emlak ve Istimlak Müdürlüğünün Ilgi yazısında,Mülkiyeti Belediyemize ait

Türkmen Mahallesi 706 Ada 5 Parselin kıl,ı kenar çizgisinin kara tarafinda ,l/1000 iilçekli
Uygulama İmar Planında park imarlr alan içerisindeki alanı Ada Yelken Spor Kuliibü
işgaliye karşılığı olarak talep etmektedir.

Konunun değerlendirilerek,metrekare işgaliye bedelinin,taban 0,5'tL/m' ile tavan
2,5 TLlm2 arasında olacak şekilde belirlenebilmesi için gerekIi Mec|is Kararının alınması
hususu olurIarınza arz olunur.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Ada Yelken Spor Kulübünün işgaliye karşılığı yer
verilmesi talebi ile i[giIi konunun Tarife Komisyonuna havalesini oyladı.

KARAR NUN{ARASl :897l3695-301.05/7l:
Ada Yelken Spor Kulübiiııün işgaliye karşılığı yer verilmesi talebi ile ilgili konunun

Tarife Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanr

Fitiz ÜYüCü
Meclis l(atibi

5070 saylll kanuna göre güvenli elektronik imza iIe imzalanmlştlr

Ferah SÜREKÇI
Meclis katibi
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TOPLANTI NO l,()PLA\,|,I T.\ltIHl
06.03.20l8_,

KUŞADASt BELEDiYESi oLAĞAN MECLiS KARAR|

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının l.Birleşiminin 1.oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2 l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkaııı Özer KAY ALI'nın Başkanlığf nda
Üyelerden: Filiz ÜY[lCÜ. tlakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levenl ÖĞREN. Tuı-an
ASRAV. Zekerye TÜNK. tlayati ATLI, Muzalfer ERYiĞİT, Nureıtin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN, Balram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKEROĞLU, Zeıiha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.16 maddesi:
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 02.03.20t8 tarih ve E.234 sayılı "Park Yapımı" Hk. . (Daıutlar
Mah. 853 ada l parsel ve 854 ada l parsel arasında bulunan 997 m' alanın üzerinde Tunalar
İnş.Tic-Ltd.Şti tarafından kamuya açık kalmak koşuluyla tüm masrafları kendilerince
karşılanmak kaydıyla park yapı|ması ve bu parka Nımet TtJNA isminin verilmesi talebi)

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Daıutlar Mah. 853 ada l parsel ve 854 ada l parsel
arasında bulunan 997 m'alanın üzerinde Tuna[ar İnş.Tic.Ltd.Şti tarafından kamuya açık kalmak
koşuluyla tiim masrafları kendilerince karşılanmak kaydıyla park yapılması ve bu parka Nimet
TUNA isminin verilmesi talebini okudu.

BELEDIYE MECLISINE
Davutlar Mahaliesi 853 ada l parsel ve 854 ada l parsel arasında uygulama imar

planına göre kamu yararına yeşil alan olarak terki yapılmış, 997 m2 alanın, Tunalar
lnşaatçılık Tic. Ltd. Şirketi tarafından,kamuya açık kalma koşulu ile tüm masrafları
kendilerince karşrlanarak park 1,apılması,buna karşılık vapılaca parka "Nimet Tuna
parkı" isminin konması talebi bulunmaktadır.

5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( g) fikrası llŞartlı bağışları kabul etmek"ve
yine al,nı kanunun (n) fıkrası "Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad
vermekll hükümleri gereğince isim verilmesi şartı ile parkın yapılması şartı
bulunduğundan;

Bağış işleminin kabulü, bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanrmıza
yetki verilmesi hususunda;

Gerekli Meclis Kararınrn alınmasını arz ederim."Nimet Tuna Parkı" yapımı için

Meclis Başkanı Ozer KAYALI; Dawtlar Mah.853 ada 1 parsel ve 854 ada l parsel
arasında bulunan 997 m'alanın üzerinde Tunalar İnş.Tic.Ltd.Şti tarafindan kamuya açık kalmak
koşuluyla tiim masrafları kendilerince karşılanmak kaydıyla park yapılması ve bu parka Nimet
TUNA isminin verilmesi talebini oyladı.

5070 sayılı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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I({RAR NU MARASI :89713695-30l.(}5/72 :

Davutlar Mahallesi 85] ada l parsel ve 854 ada l parsel arasrnda uygulama imar planına
göre kamu yararına yeşil alan olarak terki yapılmış, 997 m2 alanın, Tunalar İnşaatçı[ık Tic, Ltd.

Şirketi tarafından,kamuya açık kalma koşulu ile tiim masraflarr kendilerince karşılanarak park
yapılması,buna karşılık yapılacak parka "Nimet Tuna Parkı" isminin konması, 5393 Sayıtı
Kanunun l8. Maddesinin ( g) fıkrası "Şartlı bağışlan kabul etmek"ve yıne ayıı kanunun (n)

fikrası "Meydaıı, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek" hükümleri gereğince isim
verilmesi şartı ile parkın yapılması şartı bulunduğundan; Bağış işleminin kabulü, bu konuda
protokol yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz IlYt]Ct j

Meclis katibi
nerah SÜnErÇİ

Meclis katibi

5070 sayılı kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmlştır
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ToPLANTI TARiHi
06.03.20l8

KUŞADASI BELEDiYESi oLAĞAN ME,(]LiS KARA.RI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının 1.Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konulan
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: l6:00:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplanh Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALl'nın Başkanlığlnda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Hakan TURHAN, Nait ÖZAZMAN, Levent ÖĞREN, Tufan
ASRAV, Zekerye TÜNIÇ Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖzıÜRK, Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER, Ati GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN. Fevziye TEKIROGLU. Zeliha
GÖKXAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.17 maddesi:
Emlak ve Istimlak Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve E.345 sayılı "Güzelçamlı Maha|lesi Bal
Ve Yanoluk Deresi Kamulaştırması Muvafakat Talebi" Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL'a söz verdi

Yazı lşleri Müdürü Vildan AKOL; Emlak ve Istimlak Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih
ve E.345 sayılı "Güzelçamlı Mahallesi Bal Ve Yanoluk Deresi Kamulaştırması Muvafakat
Talebi" ile ilgili yazısını okudu,

BELEDİYE MECLİSiNE
a) T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 2l.Bölge Müdürlüğünün 21.02.2018 tarih

ve 132502 sayılı yazısı.
b) Fen lşleri Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve E.204/5976 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile İlçemiz Güzelçamlı Mahallesinde bulunan ve 2015 yılında taşkına

maruz kalan Bal ve Yanoluk deresinin istikşaf raporu DSİ Genel Müdürlüğünce
onayiandığını, söz konusu derenin taşkınlardan korunması amacı ile ıslah projesi
kapsamında llçemiz Güzelçamlı Mahallesi 1380, t38t, 1388, 1441 ve 585 ada 3 nolu
parsellerin maliklerinin vatandaşlara ait 587, l386 r,e 357 ada 2 parsel nolu taşınmazların
Kuşadası Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz olduğunu, vatandaşlara ait taşınmazların
Kamulaştırma işlemlerinin Aydın Büyükşehir Belediyesince yapılacağını, Beleİiyemize ait
taşınmazlar ile ilgili proje içerisinde kalan alanların süresiz olarak DSl 2l. Böige
Müdürlüğü adına tahsis edllmesl ve Belediyemizce muva[akat belgesinin gönderilmesi talep
edilmektedir.

Tahsis ve Muvafakat talebinde bulunuian alanlardan 357 ada 2 parsel nolu l/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planında taşınmazımu üzerinde 2 katlı Güzelçamlı Belediye
Düğün salonu ve Kültür Evi bulunmaktadır. Kamulaştırma projesine göre 357 ada 2 parsel
nolu taşrnmazın dere cephesinden 1,5 metrelik kısmı ıslah projesi içerisinde ka|maktadır.
Belediye.mize ait parselin bahsında bulunan 1385 parsel nolu taşınmazrn bulunduğu alan
l/1000 Olçekli Uygulama Imar Planına ve zemin yaprlaşmasına göre uygun durum nedeni
ile projenin 1,5 metre 1385 parscle doğru reüze edilmesinin Belediyemizce uygun olacağı,
1386 ve 587 nolu parsellerin zemin kullanımı ve l/l000 Olçekli Uygulama imar Planında
yol imarlı alanda kalması nedeni ile sakınca olmadrğı öngörülmüştür.

Bu bağlamda DSI 21. Bölge Müdürlüğü yatırım programrna alınan Bal ve Yanoluk

5070 sayüll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.
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Dcrc güzcrgahına rastlayan ve proje içerisinde kalan 587 parscl, 1386 parsel ve 357 ada 2
parsel nolu taşrnmazlarrmrzın DSİ 2t. Bölgc Müdürlüğü adına süresiz olarak tahsis
edilmesi ve muvafakal belgcsinin gönderilmesi talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun
75ld maddesi kapsamında 25 1-ıllık olarak karara bağlanması ve talep cdilen muafakat ile
ilgili bilgi ve belgelcri imzalamak üzere Belediyc Başkanı Özer KAYALI'ya imza 1,etkisi
verilmesi hususunda;

Gerekli Meclis Kararının alınmasınr OIur'larınıza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Enrlak ve İstimtak Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve
E.345 sayılı "Güzelçamlı Mahal|esi Ba[ Ve Yanoluk Deresi Kamulaştırması Muvafakat Talebi"
ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonuna havalesini oyladı.

KARAR NUMARASI :89713695-301.05/73 :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve E.345 sayılı "Güzelçamlı
Mahallesi Bal Ve Yanoluk Deresi Kamulaştırması Muvafakat Talebi" ile ilgili yazısının Hukuk
Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Üyesi tlayati ATLI; Gündemin 1.1l ve 1.16 maddelerinde taleplerin aynı olduğu
1.1l maddenin komisyona havale edildiği. 1.I6 maddesinin kabul edildiği ile ilgili uyarıda
bulundu.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve
E.234 sayılı "Park Yapımı" Hk. . (Dawtlar Mah.853 ada 1parsel ve 854 ada l parsel arasında
bulunan 997 m2 alanın üzerinde Tunalar İnş.Tic.Ltd.Şti tarafından kamuya açık kalmak
koşuluyla tüm masraflan kendilerince karşılanmak kaydıyla park yapılması ve bu parka Nimet
TUNA isminin verilmesi talebi) ile ilgili alınan 06.03.2018 tarih ve 72 nolu kararın iptalini
oyladı.

KARAR NUMARASI :89713695_301.05/74 :

Dawtlar Mah. 853 ada l parsel ve 854 ada l parsel arasında bulunan 997 nı' alanın
üzerinde Tunalar İnş.Tic.Ltd.Şti tarafindan kamuya açık kalmak koşuluyla tiim n-ıasrafları
kendilerince karşılanmak kaydıyla park yapılması ve bu parka Nimet TUNA isminin verilmesi
talebi) ite ilgili ahnan 06.03.20l8 tarih ve'72 nolu kararın iptali, oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Park ve Bahçeleı Müdürtüğünün 02.03.20l8 tarih ve
E.234 sayılı "Park Yapıml' Hk. Davutlar Mah. 853 ada l parsel ve 854 ada l parsel arasında
bulunan 997 m2 alanın üzerinde Tunalar İnş.Tic,Ltd.Şıi tarafından kamuya açık kalmak
koşuluyla tüm masrafları kendilerince karşılanmak kaydıyla park yapılması ve bu parka Nimet
TUNA isminin verilmesi talebinin, İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesini oyladı.

KARAR NUMARASI :89713695-301.05/75 :

Daıutlar Mah. 85] ada l parsel ve 854 ada l parsel arasında bulunan 997 m' alanın
üzerinde Tunalar İnş.Tic.Ltd.Şti tarafından kamuya açık kalmak koşuluyla tiim masrafları
kendilerince karşılanmak kaydıyla park yapılması ve bu parka Nimet TUNA isminin verilmesi
talebinin, İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Ozer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz üYüCü
Meclis katibi

Ferah SÜREKÇİ
Meclis katibi

5070 saylll kanUna göre güVenlj elektronik imza ile imzalanmlştır
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TOPLANTI TARiHi

06.03.20 t8

KUŞADASI BELEDİYESİ OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının 1. Birleşiminin l.
ofurumu; 539.} Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere 06.0.].20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın
Başkanlığında Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Hakan TURHAN, Nail ÖZAZMAN, Lerent ÖĞnP,N,
Tufan ASRAV, Zekerye 'fÜNI( Hayati ATLI. Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZlÜnK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER. Ali GENÇ. Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAOZLtj, Rlza ESEN, Fevziye TEKEROĞLU, Zeıiha
GÖK(AYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.18 maddesi:
Kültiir ve Sosyal Işler Müdürlüğünün 05.03.20l8 tarih ve E.492 sayılı "Trabzon Gençlik Spor
Kulübünün Nakdi Yardım Talebi" Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Trabzon Gençlik Spor Kulübünün 30.000 TL Nakdi
Yardım Talebi" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDiYE MECLiSiNE
iıgi: ı2.02.20ı8 tarih ve l l4939 sayılı dilekçe.
Kültür ve Sosyal lşler Müdürlüğüne gelmiş olan ilgi tarih ve savılı başvurul,a

istinaden;
Trabzon Gençlik Spor Kuliibü spor malzemeleri alımı için 30.000,tl nakdi yardım

taIebinde bulunmuştur.
5393 sayılı belediye kanunun l4.maddesi b bendi gereği ve l2llll20|2 tarih

6360/17 maddesinde de yapılan değişiklikIe gerektiğinde 'Sporu teşvik etmek amacıyla
gençlere spor malzemesi verilir, amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardım yapar.'
ibaresine yer verilmiş olup; ancak belediyelerin birinci fikranın b bendi uyarınca sporu
teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl vergi gelirlerinden
beledil,eler için tahakkuk eden miktarın Büyükşehir belediyeleri için binde yedisi diğer
belediyeler için binde onikisini geçemez düzenlemesini içermektedir.

Trabzon Gençlik Spor Kulübünün 30.000,-tl nakdi yardım taleplerinin Meclis de
görüşülerek Meclis Kararının alınmasrnı olurlarrnrza Arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Trabzon Gençlik Spor Kulübünün 30.000 TL Nakdi
Yardım Talebinin; P[an Bütçe Komisyonu ile Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesini
oyladı.

KARAR NUMARASı :89713695-301.05/76 :

Trabzon Gençlik Spor Kulübünün 30.000 TL Nakdi Yardım Talebinin; Plan Bütçe
Komisyonu ile Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Ozcr KAYALI
Meclis Başkanı

_,

Filiz üYüC[j
Meclis I(atibi

507O sayılı kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzaIanmıştlr
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ToPLAN,ı,I No
06.03.2018

KUŞADASl BELEDİYESi OLAĞAN MECLİS KARARI

_)

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin J.toplantısının l.Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2I. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYAll'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden: Filiz ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levenı ÖĞREN. Tutan
ASRAV, Zekerye TÜNI( Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKERoĞLU,Zeliha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.19 maddesi:
Eti.id Proje Müdürlüğünün 05.03.20l8 tarih ve E.5l sayılı "T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı
Kültiir Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALl; Yazı İşleri Müdürü Vildan AKOL'a söz verdi

Yazı lşleri Müdürü Vildan AKOL;Etiid Proje Müdürlüğünün 05.03.2Ol8 tarih ve E.5l
sayılı "T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Kültiir Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek
Programı" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDİYE MECLISINE
T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafindan 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Kapsamında " Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Küçük Olçekli
Altyapı Projelerine Yönelik)" 28 Aralık 2017 tarihinde ilan edilmiştir. Programın toplam
bütçesi 20.000.000,00 TL olup, asgari destek miktarı l00.000,00 TL, azami destek miktarı
2.000.000,00 TL'dir. Programa son başvuru tarihi 26 Mart 20l8'dir.

Programın amacı1 Güney- Ege Bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi
ziyaret eden turist savısının ve geceleme sayrsının arttırılması, kültür turizmi öğelerinin
açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi, çevre düzenlem€leri ve tanıtım araçlırı ile
kültür turizmi öğelerinin çekiciliğinin arttırılmasıdır.

Kuşadası Kadıkalesi kazıları; Kuşadası Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
Ege Üniversitesi Edebil-at Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü işbirliği ile 17 1,ıtdır başarı ile
sürdürülmektedir. Yine de kalede vapılması gereken işler için pek çok desteğe ihtiyaç
duyulmaktadır. Doğrudan Kuşadası kültür turizmine katkısı olacak "Türkiye Turizminde
Yeni Bir Uğrak Yeri:Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsa.l Kiliscnin
Ziyaretçil,e Açılması)" projesi ile söz konusu mali destek programrna Ege Universitesi
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ile ortak veya iştirakçi olarak başvurulması iş ve
işlemleri yürütmek için Bclediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe ŞERIFOGLU'na yetkili
kılınmasının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunu olurlarınıza
arz ederim.

5070 sayıll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştır
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Meclis Başkanı Özer KAYALI; Kuşadası Kadıkalesi kazıları; Kuşadası Belediyesi,
Kültiir,ı.e Turizm Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüınü işbirliği
ile 17 yıldır başarı ile sürdürülmektedir^ Yine de kalede yapılması gereken işler için pek çok
desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Doğrudan Kuşadası kültiir turizmine katkısı olacak "Türkiye
Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri:Kuşadası. Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin
Ziyareıçıye Açı|ması)" projesi ile söz konusu mali destek programına Ege Üniversıtesi Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Bö[üınü ile ortak veya iştirakçi olarak başıırrulması ış ve işlemleri
yürütmek için Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe ŞFRİFOĞLU'na yeıki verilmesini oyladı.

KARAR NUMARASI :89713695-301.05177 :

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafindan 2018 Yıh Proje Teklif Çağrısı
Kapsamında "Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Küçük Ölçekli Altyapı
Projelerine Yönelik)" 28 Aralık 2017 tarihinde ilan edilmiştir. Programın toplam bütçesi
20.000.000,00 TL o[up, asgari destek miktarı l00.000,00 TL, azami destek miktarı 2.000.000,00
Tl'dir. Programa son başıııru tarihi 26 Mart 20l8'dir. Progıamın amacı; Güney Ege Bölgesinde
külttir turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist sayıstnın ve geceleme sayısının
arttrrılması, kültiir turizmi öğelerinin açığa çıkanlması, korunması ve sergilenmesi, çeıre
düzenIemeleri ve tanıtım araçlan ile ki-iltiir turizmi öğelerinin çekiciliğinin arttınlmasıdır.
Kuşadası Kadıkalesi kazıları; Kuşadası Belediyesi, Kültiir ve Turizm Bakanlığı ve Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü işbirliği ile l7 yıldır başan ile
sürdürülmektedir. Yine de kalede yapılması gereken işler için pek çok desteğe ihtiyaç
duyulmaktadır. Doğrudan Kuşadası kültiir turizmine katkısı olacak "Türkiye Turizminde Yeni
Bir Uğrak Yeri:Kuşadası, Kadıkalesi/Aıaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye
Açılması)" projesi ile söz konusu mali destek programına Ege Ünıversitesi Edebiyat Faktittesi
Sanat Tarihi Bölümü ile ortak veya iştirakçi olarak başwrulması iş ve işlemleri yürüımek için
Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe ŞERİFOĞLU'na yetkili kılınması oybirliği ile kabul
edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz UYUCl.J
Meclis katibi

Ferah SÜREKÇI
Meclis katibi

5070 sayllı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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KUŞADASI BELEDiYESi oLAĞAN MECLiS KARARl

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantıstnrn l.Birleşiminin l. ofurumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: 16:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığfnda
Üyelerden; Filiz [lYÜCÜ, Hakan TURHAN, Nail ÖZAZMAN, Levent ÖĞREN, Tufan
ASRAV, Zekerye TÜNI( Hayati ATLI, Muzaff'er ERYiĞiT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCi. Canan GÜLER, Aıl GENÇ, Mehmet GÜRsiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN. Ba}Tam BAYAÖZLU. Rıza ESEN. Fevziye TEK-ERoĞLU.Zeliha
GÖKKAYAS'ın iştirakteriyle toplandı.

Gündemin 1.20 maddesi:
Kültiir ve Sosyal Işler Müdürlüğünün 06.03.20l8 tarih ve E.506 sayılı "24 Kasım-3 Aralık 20l8
Satranç Olimpiyatı" Hk-

Meclis Başkanı Ozer KAYALI; Kültiir ve Sosyal Işler Müdürlüğünün 06.03-20l8 tarih
ve E.506 sayıh "24 Kasım-3 Aralık 20[8 Satranç Olimpiyatı" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDIYE MECLISINE
24 Kasım-3 Arahk 2018 tarihleri arasında Kuşadası'nda düzenlenecek olan Dünya

l6 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları organizasvonu için Federasyon ile Beledive
Başkanımrzın protokol vapması için yetki verilmesi hususunda;

Gerekli MecIis I(ararının alrnmasını olurlarınıza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; 24 Kasım-3 Aralık 20l8 tarihleri arasında Kuşadasfnda
düzenlenecek olan Dünya 16 Yaş Alh Satranç Olimpiyatlan organizasyonu için Belediyeyi zora
sokmayacak şekilde Federasyon ile Protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Özer KAYALI'ya
yetki verilmesini oyladı.

KARAR NUMARASI :897l -]695--]01.05/78 :

24 Kasım-3 Aralık 20l8 tarihleri arasında Kuşadası'nda düzenlenecek olan Dünya l6 Yaş
Altı Satranç Olimpiyatlan organizasyonu için Belediyeyi zora sokmayacak şekilde Federasyon
ile Protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Özer KAYALI'ya yetki verilmesi oybirliği ile
kabul edildi.

Özer KAYALl
Meclis Başkanı

Filiz UYLjCU
Meclis katibi

Ferah S[JREKÇl
Meclis katibi

5070 sayıll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

1

DogruIama Adresi: https://c-hizmet. k usadasi.bcl. tr/ebelediyeısil'resizi bclge?p:8o1.2BHMuT|]



TOPLAN,II No ,toPLANTI 1,ARiHi
06.0].20l8]

KUŞADASI BELEDiYl.Si OLAĞAN ME(]LiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3 . toplanhsının l. Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunrın 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.0].20l8 günü saat [6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALt'nın Başkanlığfnda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN, Levent ÖĞREN, Tufan
ASRAV, Zekerye TÜNK" Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER. Ali GENÇ, Mehmet GÜRBİLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Balram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKEROĞLu,Zetiha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 2.1 maddesi:
lmar ve Şehircilik Müdürlüğünün t8.01.20l8 tarih ve E.223 sayılı "20l8 Malı YıIı -farifesinde

düzeltme yapılması talebi" Hk. (Tarife Komisyonu)

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Meclis Üyesi Ferah SÜREKÇİ'ye söz verdi.

Meclis Üyesi Ferah SÜREKÇİ;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün l8.01.20l8 tarih ve
E.223 sayılı "20l8 Mali Yılı Tarifesinde düzeltme yapılması talebi"ile ilgili Tarife Komisyon
raporunu okudu.

TARIl-E KOMISYON RAPORU
Kuşadası Belediye Meclisi olağan toplantısının 06.02.2018 tarihinde gündemin 1.1

maddesinde imar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün l8.01.2018 tarih ve E.223 sayılı 2018
Mali Yılı Tarifesinde düzenleme vapılması konusunda Tarife Komisvonumuza havale
edilen konu tarafimızca incelenmiş olup,yapılmasr istenen düzenlemeleri ekte sunulan
çizelge ile komisyonlarımrzca uvgun görülerek karar verilmiştir.

l'akdir MecIisimizindir.07.02.20l8

20l8 yılında uygulanması düşinüIen ve 17.10.20_17 tarih ll sayılı Meclis Kararı ile
ona1,Ianan fiyat tarifemizdeki Yol Kaldırım Yapım Ucretinin sehven mükerrer olarak
yazılmış olması sebebi ile;

a)İnşaat Ruhsat Hizmetlerinde alınacak ücretler başlığı adı altında geçen Yol
Kaldırım Yapım ücreti olan l00.00-TL'nin kaldırılması,

b)İmar Planı ve llave ve Değişikliklerden başlığı altında geçen "3194/23. madde
gereğince inkişaf alanlarında Yol ve Kaldırım ([mar yol ve kaldırım,vol ve yapım ücreti,
parsellere yeni inşaat ruhsatı verilmesi öncesi parselin yola cephesi ile yol genişliğini 1/2 ni
bunun çarpımı ile bulunacak alanın lm2 yol ve yapım ücreti ile çarpımı neticesinde
bulunacak rakam üzerinden hesaplanarak %25 peşin geri kalan Y.7 5 yol yapıldığında

5o7o sayıll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr-
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tl
tahsil edilecektir.Bu oran nispetinde ruhsat aşamasında taahhiit ahnacaktır.Parscl
sahipleri ve/veya müteahhitlerince 1,apılmış,Belediyenin ilgili birimlerince kontrol edilip
onaylanmış yollar hariç) maddcsindcki l20.00-TL'nin ise l00.0O-TL olarak düzeltilmesi.

c)Makine ve Tesisat İnşaatı başlığı adı altında 2- sayılı (Ticari maksat ile
kullanılanlardan) hariç diğer ücretlere açıklama bölümüne,otel inşaatlarındaki ruhsat
ücretleri oda başına alınacaktrr eklenmesi

d)Inşaat Ruhsat Hizmetlerinde Alınacak Ucretler başlığı adı altında b)Proje kontrol
ücreti mimari,statik,elektrik ve sıhhi tesisat (bağımsız bölüm başına her proje için)alınır
ibaresine otel inşaatlarındaki ruhsat ücretleri oda başına aIınır eklemesi

e)Kamuva ait binaların inşaat ruhsat aşamasrnda alınacak olan l00.00_TL yol
kaldırrm ve yol bakım bedelinin 7ol0 artırılarak alınması Komislı,onumuzca karar
verilmiştir.

Takdir Meclisimizindir.07.02.2018

Meclis Başkanı Özer KAYALI; 20l8 Mali Yılı Tarifesinde düzeltme yapılmasını oyladı

2018 yılında uygulanması düşünülen ve |7.10.2O|7 tarih l1 sayılı Meclis Kararı ile
onaylanan fiyat tarifemizdeki Yol Kaldınm Yapım Ücretinin sehven mükerrer olarak yazılmış
olması sebebi ile;

a)Inşaat Ruhsat Hizmetlerinde alınacak ücretler başlığı adı alhnda geçen Yol Kaldınm
Yapım ücreti olan l00.00-TL'nin kaldınlması,

b)İmar Planı ve İlave ve Değişikliklerden başlığı altında geçen"3l94l23. madde gereğince
iniişaf atantannda Yol re Kaldırım (İmar yol ve kaldırım.yol ve yapüm ücreti. parscllcre yeni
inşaat ruhsatı verilmesi öncesi parselin yola cephesi ile yol genişliğini l/2 ni bunun çarpımı ile
bulunacak alanın lm2 yol ve yapım ücreti ile çarpımı neticesinde bulunacak rakam üzerinden
hesaplanarak %25 peşin geri kalan'/o75 yol. yapıldığında tahsil edilecektir.Bu oran nispetinde
ruhsat aşamasında taahhüt alınacaktır.Parsel sahipleri ve/veya müteahhitlerince
yapılmış,Belediyenin ilgili birimlerince kontrol edilip onaylanmış yollar hariç) maddesindeki
l20.00-TL'nin ise l00.00-TL olarak düzeltilnıesi.

c)Makine ve Tesisat İnşaatı başlığı adı altında 2- sayılı (Ticarı maksat ile kullanılanlardan)
hariç diğer ücretlere açıklama bölümüne,otel inşaatlanndaki ruhsaı ücretleri oda başına
alınacaktır eklenmesi

d;İnşaat Ruhsaı Hizmetlerinde Alınacak Ücretler başlığı adı alıında b)Proje kontrol ücreli
mimari,statik,elektrik ve sıhhi tesisat (bağımsız bölüm başına her proje için)alınır ibaresine otel
inşaatlarındaki ruhsal ücretleri oda başına alınır eklemesi

e)Kamuya ait binaların inşaat ruhsat aşamasında alınacak olan 100.00-TL yol kaldırım ve
yol bakım bedelinin %olO'nun alınması, 4 red (A}ımet (]ANDAN. Bayram BAYAÖZLÜ,Cenap
SEKBAN,fuza ESEN) l7 kabul oyla, oyçokluğuyla kabul edildi.

Ozer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz üYüCü
Meclis katibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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KUŞADAsl BELl]DiYESi oLAĞAN ME(]Lis KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının l.Birleşiminin 1.oturunru;
5393 Sayıh Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: 16:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
YüceI Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden: Filiı ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levent ÖĞREN. Tufan
ASRAV, Zekerye TÜNK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBİLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKEROĞLU,ZeIiha
GÖKKAYAS'ln iştirakteriyte toplandt.

Gündemin 2.2 maddesi:
Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün l0.01.20t8 tarih ve E.l3l sayılı "Plan
Değişikliği"hk.(Hacıfeyzullah Mahallesi 17l7 ada l nolu parselin güneyinde bulunan kamuya
terki yapılmış park alanı 5m x 5m doğalgaz regülatör istasyonu a}T|lmast.) İmar Komsyonu.1

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT'e söz

İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
l0.01.2018 tarih ve E.l3l sayılı "Plan Değişikliği" hk.(Hacıfeyzullah Mahallesi l7l7 ada 1 nolu
parselin güneyinde bulunan kamuya terki yapılmış park alanı 5m x 5m doğalgaz regülatör
istasyonu al.rılması.) ile ilgili Imar Komisyon raporunu okudu.

iu,ı,n xoı.risyoN LApoRU

Ilçemiz Hacıfeyzullah mahallesi l7l7 ada l no'lu parselin güneyinde kalan park
alanında doğa|gaz regülattir islasvonu vapıImasına yönelik plan değişikliği talep
edilmektedir. Mülkiyeti kamuva kazandırılmış olan 1,eşil alanda doğalgaz regülatör
istas1,onu yapılması amaçlı l3l82,89 plan işlem numaralı plan değişikliği dosl,ası imar
komisvonumuzda incelendi.Söz konusu talep edilen işlemde kamu vararr bulunması ve

mekAnsal planlar yapım 1,önetmeliğine uygun olması nedeniyle plan değişikliği talebi
komisyona katılan üyelerin oybirliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı Ozer KAYALI; Hacıfeyzullah Mahallesi l7l7 ada l nolu parselin
güneyinde bulunan kamuya terki yapılmış park alanı 5m x 5m doğa|gaz regülatör istasyonu
ayrılması için plan değişikliği talebini oyladı.

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştlr
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KARAR NUMARASl :89713695-301.05/80 :

Ilçemiz, Hacıfeyzullah mahallesi l7l1 adı l no'lu parselin güneyinde kalan park
alantnda doğalgaz regülatör istasyonu yapılmasına yönelik plan değişikliği talep edilen,
Mülkiyeti kamuya kazandırılmış olan yeşil alanda doğalgaz regülatör istasyonu yapılması amaç[ı
13182,89 plan işlem numaralı işlemde kamu yararı bulunması ve mekönsal planlar yapım
yönetmeliğine uygun olmast nedeniyle plan değişikliği, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Fitiz IJYtJC[J
Meclis katibi

Ferah SÜREKÇİ
Meclis katibi

5070 saylh kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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KUŞADASI BELEDiYESİ OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının l.Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2|- ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkaırı Özer KAYAIt'nın Başkanlığında
Üyelerden; FiıiZ ÜYÜCÜ, Hakan TURHAN, Nail Özı.zıaa.N, Levent ÖĞREN, Tufan
ASRAV, Zekerye TÜrNI( Hayati ATLI, Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ. Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rlza ESEN. Fevziye TEKERoĞLt].Ze|iha
GÖKKAYAS'tn iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 2.3 maddesi:

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar Komisyonu Muzaffer ERYİGİT'e söz verdi

Soğucak Mahallesi 2078 No'lu Parselde Plan Değ.Talebi" ile ilgili lmar Komisyon
raporunu okudu.

iıu,tn rcınrisvoN RApoRu

İlçemiz Soğucak mahallesi 2078 no'lu parsel sahipleri parsellerinde plan değişikliği
yaptrrmak istemektedirler. 13182,90 plan işlem numaralr plan değişikliği dosyasr
komisyonumuzda incelendi. Parsel mevcut onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında
Al,rık Nizam 2 kat inşaata elverişli olup,'faks:0.25 ve Kaks:0.50 olup,parselin güneyinden
gcçen kanal işlidir.Parsel ile ilgili olarak Aski ve devlet Su İşleri 2t.Bölgc Müdürlüğünün
görüşlerine istinaden hazırIanan l/l000 ölçekli plan değişikliği talebinde, Parselin
güneyinden geçen _j m genişliğindeki kanalın kaldırılması önerilmektedir.Komisyon
tarafından konunun 1,erinde incelenerek karar verilmesi için meclisimizden ek süre talep
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Soğucak Mahallesi 2078 No'lu Parselde Plan Dcğişikliği
Talebi ile ilgili ek süre talebini oyladı.

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/Sifresiz/belge?p:8oL6qHoX RC
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İmar ve Şehirci|ik Müdürlüğünün l l .0l .20 l 8 tarih ve E. l45 sayılı "Soğucak Mahallesi 2078
No'lu Parselde Plan Değ.Ta|ebi" Hk, (İmar Komisyonu}

5070 sayılı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.
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KARA,R NU MA|iASI :89713695-301.05/8l :

Ilçemiz Soğucak mahallesi 2078 no'lu parselde yapılmak istenen, l3l82,90 plan işlem
numaralı plan değişikliği parsel mevcut onaylı l/l000 ölçekli Uygulama imar planında Ayrık
Nizam 2 kat inşaata elverişli olup,Taks:0.25 ve Kaks:0-50 olup, parselin güneyinden geçen kanal
işlıdir. Parset iIe ilgıli oIarak Aski ve devleı Su İşteri 2l.Bölge Müdürlüğünün görüşlerine
istinaden hazırlanan l/l000 ölçekli plan değişikliği talebinde, Parselin güneyinden geçen 3 m
genişliğindeki kanalın kaldırılması önerildiğinden ve Komisyon tarafindan konunun yerinde
incelenerek karar verilmesi için ek süre talebi oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

piliz iiyücr-ı
Meclis katibi

Ferah SüREKÇi
Meclis I(atibi

Dogrıılama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediyei sifresiz,/tıelge.)p:{loL6qHoX RC

5070 sayılı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.

2



E

ToPLAN,tI NO

Kı.JŞADASl BELEDiYESi oLAĞAN MECLİS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yı[ı döneminin 3.toplantısının 1 .Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.2018 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Mectis Toplanı Satonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığında
Üyelerden: Filiz ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levent ÖĞREN, Tufan
ASRAV, Zekerye TÜNK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ. Mehmet GÜRBİLEK Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN. Fevziye TEKERoĞLU, Ze|iha
GÖKKAYAS'ın iştirakIeriyle toplandı.

Gündemin 2.4 maddesi:
Imar ve Şehirci|ik Müdürlüğünün l8.01.20l8 tari h ve E.236 saylı "Hacıfeyzullah Mahallesi 970
Ada |42 Parselde Plan l]cğışikliği" Hk. (Imar Komisyonu)

Meclis Başkanı Özer KAYALI; lmar Komisyonu Başkanr Muzaffer ERYİĞİT'e söz
verdi

İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT; Hacıfeyzullah Mahallesi 970 Ada I42
Parselde Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunu okudu.

İlçemiz Hacıfeyzullah mahallesi 970 ada 142 no'lu parsel sahipleri parsellerinde
ptan değişikliği yaptırmak istemektedirler. 13l82,9l plan işlem numara|ı plan değişikliği
dosvası komisvonumuzda incelendi. Parsel mevcut onayh 1/1000 ölçekli ul,gulamı imar ve

t/5000 ölçekli Nazım imar planında turizm alanı olarak planlıdır.Parsele 1,önelik
hazırlanan, turizm alanından konut alanını dönüştürülmesine yönelik plan değişikliği
talebinin l/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmesi nedeniyle bu şekliylc
komisyona katılan üyeler tarafından oybirliği ile red edilmiştir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Hacıleyzullah Mahallesi 970 Ada 142 Parselde l ] l82,9l
plan işlem nunraralı plan değişikliği talebinin reddini oyladı.

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Dogrulama Adresi: https://e-h izmet.kusadasi-bel.tr/ebelediye/silresiz/belge?p:8oL6uHoo()o

TOPLANTI TARIHI
06.03.20l8

iııın roırisyoN RApoRu

1



KARAR NUMARASI :897l3695-301.05/82 :

İlçemiz Hacıfeyzullah mahallesi 970 ada l42 no'lu parselde yapılmak istenen, l3l82,9l
plan işlem numaralr plan değişikliği dosyası; parselde mevcut onaylı l/1000 ölçekli uygulama
imar ve l/5000 ölçekli Nazım imar planında turizm alanı olarak planlıdır. Parsele yönelik
hazırlanan, furizm alanından konut alanına dönüştiirülmesine yönelik plan değişikliği talebinın
l/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmesi nedeniyle reddi oybirliği ile kabul
edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FiliZ ÜYÜCtJ
MecIis Katıbi

Ferah SÜREKÇİ
Meclis katibi

5070 sayllI kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

2

Dogrulama Adresi: https:i/c-hizmet.kusadasi.bel-tr/ebclediye/silresiz/belgc'/p:tioL6rıHoo0C)



E

T()PLAN],I No TOPLANI,I TARillİ
06.03,20l8_]

KUŞADASl BELEDiYESi OLAĞAN MECLİS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının l.Birleşiminin l. ofurumu;
5393 Saylı Belediye Kanunun 20. 2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.2018 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALl'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN, Nail ÖZAZMAN, Levent ÖĞnEN, ıufan
ASRAV. Zekerye TÜNK. Hayati ATLI. Muzaffer ERYİĞİT. Nureıtin ÖZTÜRK Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBİLEK Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKEROĞIU, Zeliha
GÖru(AYAS'ın iştirakteriyle toplandı.

Gündemin 2.5 maddesi:
Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.20l8 tarih ve E.4l0 saylı "Türkmen Mahallesi l58 ada
40 nolu parselde Plan Değişikliği" Hk. (İmar Komısyonu)

Meclis Başkanı Özer KAYALIı İmar Komisyonu Başkanı Muzafler ERYİĞİT'e söz
verdi.

İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
30.01.20.18 tarih ve E.410 sayılı "Türkmen Mahallesi l58 ada 40 nolu parselde Plan Değişikliği"
ile ilgili Imar Komisyon raporunu okudu.

iırın «oiuisyoN RApoRu
İlçemiz Türkmen mahallesi l58 ada 40 no'iu parsel sahipleri parseIlerinde plan

değlşikliği yaptırmak istemektedirler.Ancak 06.03.20l8 tarih ve ll8406 sayılı dilekçe ile
belediyemize müracaat ederek plan tadilatı talebini geri çekmesinden dolayı konu ile ilgili
komisvonumuzun almış oIduğu l6.02.2018 tarihli karar iptal edilmiştir. Konunun meclis
gündeminden düşürülmesini arz ed,eriz.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İ|çemiz Türkmen mahallesi l58 ada 40 no'[u parsel
sahipleri parsellerinde plan değişikliği yaptırmak istemektedirler.Ancak 06.03.20l8 tarih ve
l l8406 sayılı dilekçe ile belediyemize müracaat ederek plan tadilatı talebini geri çekmesinden
dolayı konu ile ilgili komisyonun almış olduğu l6.02.20l8 tarihli karar iptal edildiğinden,
konunun mec[is gündeminden düşürülmesini oyladı.

KARAR NUMARASI :897l3695-301.05/83 :

Ilçemiz Türkmen mahallesi l58 ada 40 no'lu parsel sahipleri parsellerinde plan
değişikliği yaptırmak istemektedirler.Ancak 06.03.20l8 tarih ve ll8406 sayılı dilekçe ile
belediyemize müracaat ederek plan tadilah talebini geri çekmesinden dolayı konu ile ilgili
komisyonun almış olduğu l6.02.20l8 tarihli karar iptal edildiğinden, konunun meclis
gündeminden düşürülmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FiliZ ÜYÜCü
Meclis l(atibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştır

Ferah SUREKÇI
Meclis katibi

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel. tr/ebeIediye/sitiesi/belge?p:8oLBoHoaYR

1



E

TOPLANTI NO ,toPLANTI ,tAliIHI
06.03.20l8

KUŞADASl BELED[YF]Si OLAĞAN MECLiS KARAR|

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının l.Birleşiminin l. oturumu;
5393 Saylı Belediye Kaııunuır 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Hakan TURHAN, Nail ÖZAZMAN. Levent ÖĞREN, Tufan
ASRAV. Zekerye TÜNK. Hayati ATLI. Muzaffer ERYİĞİT. Nurettin ÖZTÜRK. Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER, Ati GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rlza ESEN. Fevziye TEK ERoĞLU.Zeliha
GÖKKAYAS'tn iştirakleriyle toplandı.

Gündcmin 2.6 maddesi:
Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.0l .20l8 tarih ve E.4l l sayılı "Hacıfeyzullah Mahallesi 806
ada l40 parsel de Plan Değişikliği" Hk. (İmar Komisyonu)

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT'e söz
verdi

İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer SRYİĞİT;t{acı leyzullah Mahatlcsi 806 ada l40
parsel de Plan Değişikliği ile ilgili Kornisyon raporunu okudu-

iııı,n xoı.ıisyoN RApoRU
İlçemiz Hacıfeyzullah mahallesi 806 ada l40 no'lu parsel sahipleri parsellerinde

plan değişikliği yaptırmak istemektedirler.
13182,92 plan işlem numaralı plan değişikliği dosyası komisyonumuzda incelendi.

Parsel ile ilgili olarak Aydın Büyükşehir Belediyesinin |4.|2.20|7 tarih ve 5l2 sayılı kararı
ile l/5000 ölçekli nazrm imar planında tadilat yapılarak turizm alanı olan lejant, ticaret
aianına dönüştürülmüştür. l/l000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğl tekli{inde
parseldeki mevcut 1,apılaşma kriterleri korunarak Emsal:0.80 ve hmax:7.50 m yükseklik
değerleri iIe ticaret alanı olarak planlanmıştır.Teklif edilen plan değişikliği;parselin
bulunduğu imar adasrnrn bir katlı konut yapılabilen A-l lejanhna sahip olması,ayrıca
E:0.80 olarak verilen emsalin tek katlı ticaret yapılması durumunda tabanda inşaat
yoğunluğunu artıracak olmasr, nedeni1,le bu şekliyle komisvona katıIan üyeler tarafından
oybirliği i|e red edilmiştir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Hacıfeyzullah Mahallesi 806 ada 140 parsel de P[an

Değişikliği Talebinin reddini oyladı.

5070 sayılı kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Dogrulama Adresi:https://e-hizı,ııet.kıısadasi.bcl.tı/ebelediyeiSifrcsiz/belge'lp:8oL6oHoS5v

1



KARAR NUMARASI :897l3695-301.05/84 :

Ilçemiz Hacıfeyzullah mahallesi 806 ada l40 nolu parselde yapılmak istenen, 13l82,92
plan işlem numaralı plan değişikliği dosyası; parsel ile ilgili olarak Aydın Büyükşehir
Belediyesinin 14.12.2017 tarih ve 5l2 sayrlı kararı ile l/5000 ölçekli nazım imar planında tadilat
yapılarak turizm alanı olan Iejant, ticaret alanına dönüştiirülmüş, l/l000 ölçekli uygulama imar
plan değişikliği teklifinde parseldeki mevcut yapılaşma kriterleri korunarak Emsal:0.80 ve
hmax:7.50 m yükseklik değerleri ile ticaret alanı olarak planlaırmtştlr. Teklif edilen plan
değişikliği; parselin bulunduğu inrar adasıııın bir katlı koırut yapılabilen A-1 lejantına sahip
olması, ayrıca E:0.80 olarak verilen emsalin tek katlı ticaret yapılması durumunda tabanda inşaat
yoğunluğunu artıracak olması nedeniyle reddi oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz üYüCü
Meclis l(atibi

Ferah SÜREKÇi
Meclis l(atibi

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebeIediye/silresiz/belge?p:8oL6OHoS5v

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.

2



TOPLANTI NO ,toPLANTI TARiİIi
06.03.20l83

KUŞADASI BELEDiYEsi oLAĞAN MECLis KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin _] . toplantısınln l. Birleşiminin l. oturumu,
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğınce gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.0]-20l8 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığfnda
Üyelerden; niıiz ÜYÜCÜ, Hakan TURHAN, Nail ÖZAZMAN, Levenı ÖĞREN, Tufan
ASRAV, Zekerye TÜNl( Hayati ATLI, Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZ'[ÜRK, Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBİLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKEROĞLU,ZeIiha
GÖKKAYAS'tn iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 2.7 maddesi:
Kültiir ve Sosyal Işler Müdürlüğünün 24.01.20l8 tarih ve E.l80 sayılı "Dawtlar Spor
Kulübünün 25.000.00 TL nakdi yardım yapılmasü talebi" Hk. (Plan Bütçe Komisyonu ile Çocuk,
GençIik ve Spor Komisyonu)

Meclis Üyesi Ferah SÜREKÇİ; Daıutlar Spor Kulübünün 25.000.00 TL nakdi yardım
yapılması talebi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ile Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonu ortak
raporunu okudu.

PLAN BÜTÇE KoMisYoNU iın çocux,cENÇLiK VE SPoR KoMıSYONU
ORTAK RAPORU

06.02.20l8 tarihinde 1,apılan olağan Meclis Toplantısında komisvonlarımrzda
görüşülmek üzerc havale edilen gündemin 1.9 maddesi gercğince Kültür ve Sosyal lşler
Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve E.180 sayılı "Davutlar Spor Kulübünün 25.000
(yirmibeşbin) TL. nakdi vardım 1,apılması talebil'hk. yazısı komisyonlarrmızrn ortak
toplantısında değerlendirilerek; 5393 sayılı Belediye Kanununun l4.maddesi b bendi
gereği ve l2lll.l20l2 tarih 6360/l7 maddesindeki yapılan değişiklikle gerektiğinde "Sporu
teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verilir. Amatör spor kulüplerine nakdi ve
ayni yardım yapar" ibaresine 1,er verilmiş olup, ancak beledivelerin fikranın b bendi
uyar|nca sporu teşfik etmek amacıyla 1,apacakları nakdi yardım bir önceki yıl gelirlerinden
belediyeler için tahakkuk eden miktarın Büyükşehir Belediyeler için binde yedisi, diğer
Belediyeler için binde onikisini geçemez düzenlemesi içermektedir. Bu ibare göz önüne
alınarak Davutlar Spor Kulübüne 25.000 (1,irmibcşbin) TL. nakdi vardım yapılması uygun
bulunmuştur. Takdir Meclisimizindir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Da\utlar Spor Kulübünün 25.000.00 TL nakdi yardım
yapılması talebi ile ilgili Plan Büıçe Koııisyonu ile ()ocuk. (iençlik ve Spor Komisycınu ortak
raporunu oyladı.

KARAR NUMARASI :897l 3695-301.05/85:
Dawtlar Spor Kulübüne 25.000.00 TL nakdi yardım yapılması, oybirliği ile kabul

edildi

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FiıiZ ÜYÜCU
Meclis katibi

lerah sÜnrrcÇi
Meclis katibi

5070 saylh kanuna göre güVenli elektronik imza ile ımzalanmlştlr
1

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p=8oLFrHod 8



TOPLANTI NO ,t,oPl,AN,|,|,|,AItIl 
II

06.0].20l8]

KUŞADASI BELEDiYESİ OLAĞAN MnCLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantsının l.Birleşiminin 1. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkaırı Özer KAYAI I'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Hakan -f URHAN, Nait ÖZAZMAN, Levent ÖĞnEN, ıufan
ASRAV, Zekerye TtiNK, I{ayati ATLI. Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
sÜREKCi, Canan GÜLER, Al, GENÇ, ıvıehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN. Fevziye TEKEROĞLU, Zeliha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyte toplandı.

Gündemin 2.8 maddesi:
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Z2.0|.Z0I8 tarih vc E.70 sayılı "Park lsmi
Verilınesi"hk.(Türkmen Mahallesi Bağkur Sokakta bulunan |7O ada 27 parsel ile l69 ada l l
parsel arasında bulunan kamuya terk edilmiş alana yapılan parka Veysel TURGUT isminin
verilmesi.) Hukuk Komisyonu. İmar Komisyonu

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar Komisyonu Başkanı Muzafler ERYİĞİT'o söz

İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün
22.01-2018 tarih ve E.70 sayılı "Park İsmi Veritmesi"hk.(Türkmen Mahallesi Bağkur Sokakta
bulunan 170 ada 27 parsel ile 169 ada ll parsel arasında bulunan kamuya terk edilmiş alana
yapılan parka Veysel TURGUT isminin verilmesi.) ile ilgili Hukuk Komisyonu ve İmar
Komisyonu ortak raporunu okudu.

HUKUK KOMiSYONU VE iMAR KOMİSYONU ORTAK RAPORU
06.02.20l8 tarihli Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen

İlçemiz Türkmen mahallesi Bağkur Sokak,l70 ıda 27 parsel ile l69 ada l l parsel arasında
bulunan ve kamuya terk edilmiş alana vapılan parka Veysel TURGUT isminin verilmesi ile
ilgili konu komisyonumuzda görüşüldü. Söz konusu park alanını Bclediyemiz
çaIışanlarından olup, görev şehidi olan Veysel TURGUT isminin verilmesine komisyona

katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İlçemiz Türkmen mahallesi Bağkur Sokak,l70 ada Z7

parsel ile 169 ada ll parsel arasında bulunan ve kamrıya terk edilmiş alana yapılan park alanına
Belediyemiz çalışanlarından o[up, görev şehidi olan Veysel TURGUT isminin verilnrı-sini
oyladı.

5070 saylll kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Dogrulama Adresi:https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p:ltoL4ol{pTıT

verdi.

1



KARAR NUMARASI :89713695-301.05/86 :

İlçemiz Türkmen mahallesi Bağkur Sokak,l7l ada 27 parsel ile 169 ada ll parsel
arasında bulunan ve kamuya terk edilmiş alana yapılan park alanına Belediyemiz çalışanlarından
olup, görev şehidi olan Veysel TURGUT isnıinin verilnıesi, oybirliği ile kabul edildi.

Ozer KAYAL[
MecIis Başkanı

Filiz ÜYÜCÜ
Meclis katibi

Ferah SÜREKÇI
Meclis l(atibi

Dogrı.ılama Adresi; https://e-hjzmet.kusadasi.be1.1rlebelediye/sifıesiz/belge'lp:[loL4olJpTrT

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.

2



E

1,oPLANl,I TARiHİ
06.03.20l8

KUŞADASI BELEDiYESİ OLAĞAN MECLiS K{RARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının l . Birleşiminin l . oh]rumu]
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2I. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: 16:00'da Kuşadası Belediyesi Erkaır
Yücel Salınesi (Meclis Toplanh Salonunda); Meclis Başkaırı Özer KAYALl'nın Başkanlığlnda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, llakan TURHAN, Nail ÖZAZMAN, Levent ÖĞREN, Tufan
ASRAV, Zekerye TÜNI( Hayati ATLI. Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ. Mehmet GÜRBİLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLtl. Rıza ESEN. Fevziye TEKE RoĞLU,Zeüiha
GÖKXAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 2.9 maddesi:
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.01.2018 tarih ve E.73 sayılı "Park Ismi Verilmesi" hk
(Camiatik Mahallesi Serçe Sokak,Kanarya Sokak köşesi i|e 97l parsel l43 adanın önündeki
kamuya terk edilmiş alana yapılan parka Osman SARI isminin verilmesi.) Hukuk Komisyonu,
İmar Komisyonu

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT'e söz

İmar Komisyonu Başkanı Mrızaffer ERYİĞİT; Camiatik Mahallesi Serçe Sokak,Kanarya
Sokak k6şesi ile 97l parsel l43 adanın önündeki kamuya terk edilmiş alana yapılan parka
Osman SARI isminin verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonu ortak raporunu
okudu.

IIUKUK KOMiSYONU VE iMER KOMiSYONU ORTAK RAPORU

06.02.20l8 tarihli Belediye Meclis topIantısında komisvonumuza havale edilen
İlçemiz Camiatik mahallesi Serçe Sokak,Kanarya Sokak köşesi ile 97l parsel l43 adanın
önündeki kamuva terk edilmiş alana yapılan parka Osınan SARI isminin verilmesi ile ilgili
konu komisyonumuzda görüşüldü. Siiz konusu park alanına Belediyemiz çalışanlarından
olup,görev şehidi olan Osınan SARI isminin verilmesine komisyona katılan üyelerin
oybirliği ile karar verilmiştir.

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

)

verdi

Dogrulama Adresi: htıps://e-lıizmet.kusadasi.beI.tr/ebeIcdiye/sifresiz/heIge?p:8oL6THnrbK

0,()Pl-ANTI No

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İlçemiz Camiatik Mahallesi Serçe Sokak,Kanarya Sokak
köşesi ile 97l parsel l43 adanın önündeki kamuya terk edilrniş alana yapılan parka Belediyemiz

çalışanlarından olup, görev şehidi o1an Osman SARI isminin verilmesini oyladı.

1
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KARAR NUMARASI :897l3695-301.05/87 :

llçemiz Camiatık Mahallesi Serçe Sokak,Kanarya Sokak köşesi ile 97l parsel l43 adanın
önündeki kamuya terk edilmiş alana yapılan parka Belediyemiz çahşanlarından olup, görev
şehidi olan Osman SARI isminin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi,

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz ÜYÜCÜ
Meclis katibi

Ferah SÜREKÇi
Meclis katibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştır,
2
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ToPLANl,1 No TOPLANTI TARİlIİ
06.0].20lE]

KUŞADASI BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20|8 yılı döneminin J.toplantısının l.Birleşiminin l. ofurumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yüce[ Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda): Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden: Filiz ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levent ÖĞREN. Tulan
ASRAV. Zekerye TÜNK Hayaıi ATLI. Muzalfer ERYİĞİT. Nurettin ÖZTÜRK. Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ati GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN. Fevziye TEKFRoĞLU.Zeliha
GÖKKAYAS'tn iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 2.10 maddesi:
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.01.2018 tarih ve E.7l sayılı "Park İsmi Verilmesi"
hk.(Hacıfeyzullah Mahallesi Şehit Üsteğman Cemalettin Yılmaz Caddesinde bulunan |732 ada l
parsel ile 947 ada |33 parsel arasında bulunan kamuya terk edilmiş alana yapılan parka İsmail
DAVAS isminin verilmesi) [mar Komisyonu, Hukuk Komisyonu

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar Komisyon Başkanı Muzaffer ERYİĞİT'e söz verdi

İmar Komisyon Başkanı Muzaffer EnVİĞİT;Hacıfeyzutlah Mahattesi Şehit Üsteğmen
Cemalettin Yılmaz Caddesinde bulunan 1732 ada l parsel ile 947 ıda l33 parsel arasında
bulunan kamuya terk edilmiş alana yapılan parka İsmail DAVAS isminin verilmesi ile ilgili
İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu ortak raporunu okudu.

HUK-IJK KOMiSYONU VE İMAR KOMiSYONU ORTAK RAPORU

06.02.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısında komisvonlarrmıza havale edilen
İlçemiz Hacıfeyzullah mahalIesi Şehit Üsteğmen Cemaletlin YILMAZ caddesinde bulunan
1732 ıda l parsel ile 947 ıda l33 parsel arasında bulunan kamuva terk edilmiş alana
yapılan parka İsmail DAVAS isminin verilmesi ile ilgili konu komisyonlarrmızda
görüşüldü. Söz konusu park alanına Belediyemiz çahşanlarından olup,görev şehidi olan
İsmail DAVAS isminin verilmesine komisyon ül,elerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İlçemiz Hacıfeyzullah Mahallesi Şehit Üsteğmen
Cemalettin Y ILMAZ caddesinde bulunan 1732 ada l parsel i|e 94'l ada l33 parsel arasında
bulunan kamuya terk edilmiş alana yapılan parka Belediyemiz çalışanlarından olup, görev şehidi
olan İsmail DAVAS isminin verilmesini oyladı.

5070 sayılı kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/beIge?p=8oL6WHMUVw
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KAILA.R NUMARASI :89713695-301.05/88 :

İlçemiz Hacıfeyzullah Mahallesi Şehit Üsteğmen Cemalettin YILMAZ caddesinde
bulunan l732 ada l parsel ile 947 ada l33 parsel arasında bulunan kamuya terk edilıniş alana
yapılan parka Belediyemiz çalışanlarından olup. görev şehidi o|an İsmail DAVAS isminın
verilmesi, oybirliği i[e kabul edildi.

Özer KAYALI
Mcclis Başkanı

Fitiz ÜYÜCÜ
Mcclis l(atibi

Ferah SÜREKÇi
Meclis katibi

5070 saylll kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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TOPLANTI NO TOPLANTI TARiHi
06.03.20l8_)

KUŞADASI BELEDİYESi OLAĞAN MECLiS KARAzu

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin J.toplantısının l.Birleşiminin l. oturumu;
5393 Saylı Belediye Kanunun Z0.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.2018 günü saat: 16:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığında
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levent ÖĞREN. Tufan
ASRAV, Zekerye TÜNI( Hayati ATLI, Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ, Mehmet GÜRBİLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Balram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKEROĞLU, Zeıiha
GÖIO(AYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.0|.20|8 tarih ve E.72 sayılı "Park Ismi Verilmesi" Hk.(Ege
Mahallesi 402 sokak 925 parsel l0 ada ile 928 parsel l ada arasında bulunan kamuya terk edilmiş
alana yapılan parka Uğur APAYDIN isminin verilmesı..1 lmar Komisyonu, Hukük Komisyonu

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT'e söz
verdi.

İmar Komisyon Başkanı Muzaffer ERYİĞİT; Ege Mahallesi 402 sokak 925 parsel l0 ada
ile 928 parsel l ada arasında bulunan kamuya terk edilmiş alana yapılan parka tlğur APAYDIN
isminin verilmesi ile ilgili [mar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu ortak raporunu okudu.

HUKUK KOMİSYONU VE İMAR KOMİSVONU OnrİK RAPORU
06.02.20t8 tarihli Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen

İlçemiz Ege mahallesi 402 sokak 925 ada 10 parsel ile 928 ada 1 parsel arasında bulunan
kamuva terk edilmiş alana yapılan parka Uğur APAYDIN isminin verilmesi ile ilgiIi konu
komisyonumuzda görüşüldü. Söz konusu park alanrna Belediyemiz çalışanlarından
olup,görev şehidi olan Uğur APAYDIN isminin verilmesine komisyona katılan üyelerin
oybirIiği ile karar verilmiştir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İlçemiz Ege mahallesi 402 sokak 925 ada l0 parset ile
928 ada l parsel arasında bulunan kamuya terk edilmiş alana yapılan parka Belediyemiz

çalışanlarından olup, görev şehidi olan Uğur APAYDIN isminin verilmesini oyladı.

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Dogrulama Adresi: https://e-hiznıet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresi/belge?p=8oL6YHMXOs

Gündemin 2.1l maddesi:
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KARAR NUMARASI :897l3695_301.05/89 :

İlçemiz Ege mahallesi 402 sokak 925 ada l0 parsel ile 928 ada l parsel arasında bulunan
kamuya terk edilmiş alana yapılan parka Belediyemiz çalışanlarından o[up, görev şehidi olan
Uğur APAYDIN isminin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FitiZ üYücü
Meclis katibi

5070 sayılı kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Ferah SÜREKÇi
MecliS lfutibi
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06.03.2018:|

KUŞADASI BELEDiYESİ OLAĞAN MECLİS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20 l8 yılı döneminin 3 . toplantısünın l. Birleşiminin l . oturumui
5393 Saylı Belediye Kanunun 20. 2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.0].20t8 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkaır Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden: Filii ÜYÜCÜ. Ilakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levenı ÖĞREN. Tu l-an

ASRAV, Zekerye TÜIN{K, Hayati ATLI, Muzaffer ERYiGIT, Nurettin ÖZ'|ÜRJÇ FeraIı
SÜREKCi, Canan GÜLER. Ali GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Balram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN, Fevziye 1'EKEROGLU,ZeIiha
GÖIS(AYAS'ın iştirakteriyle toplandı.

Ozel Kalem Müdürlüğünün 0l .02.20 l 8 tarih ve E. l43 sayılı "Afet ve Acil Durum Yönetimi
Çalışma Yönetmeliği" Hk. (Hukuk Komisyonu)

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Mec[is Üyesi Ferah SÜREKÇİ'ye söz verdi.

Meclis Üyesi Ferah SÜREKÇİ; Alet ve Acil Durum Yönetimi Çalışma Yönetrrıeliği ite
ilgili Hukuk Komisyonu raporunu okudu.

HUKUK KOMiSYONU RAPORU
06.02.2018 tarihli ]lteclis Toplantısında gündemin 1.2l maddesi ilc komisyona

havale cdilen Özel Ka|em Müdürlüğünün 01.02.20"l8 larih ve E.l43 savılı 1rr,., "kind"mevcut "Afet ve Acil Durum Yiine timi Koordinasyon Merkezi (KUKOM) Görev,Yetki ve

Çalışma Yönetmeliği"komisvonumuzca incelenmiş;
5393 sayılı Belediye Kanununun S3.maddesinde Acil Durum Planlaması konusunda

belediyelerin yetki ve sorumlulukları düzenlenmiş bulunmaktadır.Buna göre belediyeler;
yangın,sanayi kazalar1 deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veva bunların
zararlarını azaltmak amacıvla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil
durum planlarını yapmak,ekip ve donanımI hazırlamak,bu planlar doğrultusunda halkın
eğitimi için gerekli önlemleri alarak ilgili bakanlık,kamu kuruluşları,meslek teşekkülleri,
üniversiteler ve diğer mahalli idarelerle ortak programlar yapacaktır.

Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanununun S3.nraddesi gereğince Afet ve Acil
f)urum Yönetimi Koordinas1,on Mcrkezi (KUKOM) Görev,Yctki ve Çalışnra
Yönetmeliğinin kabulü Komisvonumuzca kabul edilmiştir.

Takdir MecIsimizindir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; 5393 sayılı Belediye Kanrınunun 53.maddesi gereğince

Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi (KUKOM) Görev,Yetki ve Çalışma
Yönetrneliğini oyladı.

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p:8oLEqHn3tK

Gündemin 2.12 maddesi:
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KARAR NUMARASI :897l3695-301.05/90:

KUŞADASI BELıiDiYESi
AFET VE A(]iL DURUM \,ÖNETİMi KooRDiNAsYoN MERKE7-i (KUKoM)

GöREv, yEıKi vE (]ALIşNIA yöın,rıını-iĞi

BiRiNCİ BöLüM

Amaç, Kapsam ve Yasal Davanak

Amaç

MADDE l : Bu yönetmelik, Kuşadası Belediyesi sınırlan içinde oluşacak tabii alet yangın ve
sel gibi acil durumlarda, olaylara hakim olmak ve dırum tespiti yaparak. ekipler kanalı ile
müdahale etmek, Belediye sınırlan içinde oluşan panık ve kargaşay önleyerek, ortaya

çıkabilecek sorunlan en aza indinnek. al'et duruınlannda faaliyet gösterecek olan Krışadası
Belediyesi Alet ve Acil Durunr Yönetimi Koordinasyon Merkezinin (KUKOM) kurulnıası.
ça|ışma usullerini. görev ve sorum luluklarını belirleınek ve bu suretle af'ete neden olan olaylann
başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisindeı

Afet yönetiminin e*in bir şekilde ge rçekleştirilmesi amacıyla Krışadası Belediyesi Birimlerin
çalışma esaslarını belirlemek ve koordinasyonunu sağlanıak.

Aietlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılnıası için gerekli önlemlerin alınmasın:. kısa ve uzun
vadeli planların hazırlanmasını izlemek ve değer|endirmek.

Afet yönetinrine geçildiği halleıde kamrı ve özel sektiire ait her tiirlü kara. deniz ve hava
taşıtlanyla kurtarına ve yardın-ı araç gereçlerinden yararlanılınasıırda koordinasyon hizmetleri
yürütmek.

Afet dunımlarında yardım sağlayan gönüllü kuruluş ve kişilerden gelen yaıdım malzeırrelerinin
teslim alınınasını. korunmasını r,e ihtiyaç noktalarına sevk edilnıesinde koordinasyonu sağlamak
ile ilgili esasları düzenlenıek.

Şehrin uygun yerlerine Afet İstasyonları kurınak.

Kapsam

MADDE 2

Brı yönetınelik alet öncesinde. afet sırasında ve afet sonrasında Kuşadası Belediyesi ve
birimlerinin çalışma rısııl ve esaslan ile görev, yetki ve sorumlulrıklarını kapsar.

Yasal Dayanak

MADDE ]

2709 Sayıh l982 Aırayasası'nıır l24. nıaddesi, 5393 sayılı belediye kanununun 53- maddesi.
3 l94 sayılı İııar Kanuntı. 7269 Sayılı [ Imunıi Hayata Müeesir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardıınlara Dair Kaıırın, 7l26 Sayılı Sivil Savıınma Kaıruırrı, 5902 Sayılı

5070 sayl!l kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştır
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Alet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve görevleri Hakkındaki Kanun ve bu
kanrınlara göre çıkarılan yönetmeliklere göre hazırlanmıştır.

iriNci söıüN,ı

Kuruluş ve Tanımlar

Kuruluş

MADDE 4

Afet öırcesinde, afet sırasında ve afet sonrasında personel vc kaınu kaynakları etkili vc verin,ıli
bir şckilde kullanılır"

Be[ediye Başkanlığı nezdinde kunılacak olan KUKOM. belediye bünyesinden ve gerekirse diğer
kamu kurum vc kuruluşlarından ihtiyaç duyulan nitelik, unvan vt sayıda persi,ınel istihdam eder.

KUKOM bünyesinde Muhtarlar ve ilgili STK'lar ile ortak çalışma imkanı hazırlar ve yürütiir.

Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısı, KUKOM'un
Başkanıdır. İzinya da mazeret durumunda Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecek diğer
Başkan Yardımcısı sorumlu olur.

TanımIar

MADDE 5

Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye: K uşadası Belediyesıni.

KU KOlVt:Kuşadası Belediyesi ııezdinde kunılan Afet ve Acii Durum Yönetimi Koordinasyon
Merkezi olup kısa adı " KUKOI\{"dur.

Başkan:KUKOM Başkanını,

Komisyon:KUKOM Başkanı, Birim Müdürleri ve Servis Şeflerinden oluşan ekibi,

Sekretarya: KuşadasıBelediyesi, Zabıta Müdürlüğü' nü

Koordinasyon Merkezi:KUKOM için tahsis edilen yeri ifade eder.

Afet: Belediye sonımlrıluk alanı içerisinde çıkan. halkın can ve mal kaybına sebebiyct
verebi[ecek olayların norınal hizmet kapasitesini aşınasına af'et denır.

Acil Durum: Olumsuz etkilerini en aza indimıek için acil önleınler alınmasını gerektiren

beklenmedik ve ani gelişen olaylardır.

ÜÇÜNCÜ BOLÜM

Görev, yetki vc sorumluluklar

Afct Konuları

MADDE 6

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.tr/ebelediye/sifresiz/belge?p:tioLEqHn3tK

5070 saylll kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.
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KUKOM yönetıminin alet öncesinde, afet sırasında ve afet sonras|nda ilgileneceği al'et konuları
şıınlardır.

a)Deprenı

b)Yoğun yağmur ve sel baskını, yoğun kar yağması ve çığ diişmcsi

c )Toprak kaynıası r eya kaya diişnıesi

ç)Biiyük ölçcktcki kazalar

d)Diğer ııretcorolojik af'etler

e)Tehlikeli ve salgın hastalıklaı

f)Büyük yangınlar (bina ve tcsis. orman yangınlan)

g)Nükleer ve kımyasal n,ıadde ka.:ııları

h)Hava ve su kirliliği

ı)Deniz taşn,ıası , tsunami

Afet Eylem Planı

MADDE 7

KUKOM yönetimi tarafından bu yönetmeliğin 6. maddesiırde yazılı alet konularına giire belediye
ve gerektiği takdirde TÜRK TELEKoM, AYDEM , ENERYA GAZ, ASKi, LIMAN
BAŞKANLIĞI, SAHiL GÜVENLiK EMNiYET, TRAFIK ve AKUT gibi doğrudan afet
anında aktifrol alacak kurum ve kuruluşlarla ilişkili konu|arla ilgili olarak yapılacaklara yönelik
afet ve acil dunım eylem planları yapar ya da yaphnr.

Afet Yönetim EsasIarı

MADDE 8

( l ) Afet yönetinıi konusunda yapılacak çalışınalar Afeti Onlenıe. Alete Hazırlıklı Olma. Alete
Eıkin Müdahale ve İyileştiınıe çalışınalarıırı yapnıak ya da yaptırnraktır,

(2)Etkin bir alet yönetin,ıi; at'et dunııılannın zanıanında teşhisi. af'et dunıınlannda takip edilecek
usullcrin öncedeı tespiti ve bunların işler olarak ırulraf-azası ve af'ete nrüdahalenin gecikmcden
uygulamaya konnrası esasına dayaııır.

Komisyon bir af'et dunıınunun teşhisinden başlayaıak. gerekli yönlendirici kararların alınmasına,
uygulanmasına, takip ve kontrolüne kadar uzaııan bir seri fhaliyet kombinasyıınudur.

(]) KUKOM, al'ct dunıınrınrın nreydana gclmesi halindc K1.1KOM Başkanıırın talinıatı ilc
lhaliyete geçer. Ancak at'etin bülnikliiğnıre göre lalimat beklemeksizin dc, faaliyetc geçebiliı.
Topla:ıma yeri belediye tarafindan önceden belirlenen. KUKOM için tahsis edilen yer Kuşadası
Belediyesi makamınca uygun görülen alandaki yerdir. Ancak afetin yeri ve durumuna göre

KUKOM Başkanı tarafından toplanma yeri değiştirilebilir.

(4) KUKOM'un seketaryası Belediye Zabıta Müdürlüğü Amirleri tarafından yürütiilecektir.

(5) Görev çağrıları KlJKOM Başkanı adına Sekretarya tarafından yapılacaktır.
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KU KOM 'un Afet Öncesi Görevleri

MADDE 9

(l ) KUKOM 'un afeti önlenre çalışmaları şunlardır:

a) KUKOM 'un Başkanı'nın direktitleriniı ilgili belediye biıiınlerine ilctilınesi vc yerine
getirilmesi konusrında koordinasyonu sağlanıak-

b) Ulusal ve rıluslar arası diizeyde uzman kişi vc kunıluşlarla işbirliği içerisinde Belediye
sınırları içcrisinde alet önlcme çahşmalarına katkı sağlan-ıak.

c) Afet ile ilgili nrevzuatı takip edcrek, buna göre gerekli planlaınaları yapırrak ve yazılı hale
getirmek.

d) Halkın gerekli afet bilincine kavuşması için bilgilendimıe vc biliırçlendirme çalışmaları
(scminer, tatbikat, broşür, yayın vb yapınak ya da yaphnnak.

(2) KUKOM 'un afete hazırlıklı olma çalışmaları şunlardır:

a) İ|gili kurum ve kuruluşlarda alet anında görer, alacak ekiplerin kuıulması. eğitiınlerinın
yapnrı|mas: ve göreve lrazır hale getirilınesini sağlanıak.

b) Be|ediye hi:zmetlerinegönüllü kahlınıı teşvik etmek ve sivil toplunı kunıluşlarınıı

çalışmalarınıvekotırdinasyonunu yürütmek.

c) Belediye sınırları içerisinde afetle ilgili ulaşıın plaırlarını hazırlamak.

d) Sivıl Saıunma Uzn-ıanlannca hazırlanacak prcıgrama göre ilgili personelin alet eğitimini

siirekli yenilemek.

e)Risk analizi belirlenıe çalışmaları yapmak ve sürekli senaıyolar hazırlayıp müdahale planlan
geliştirmek.

0 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde jeolojik, sisnıik aktivite bilgilerini sürekli
takip etmek.

g) Kuşadası Meteoroloji Müdürlüğü'nün, nreteorolojik afbt bilgilerini takip etmek.

h) Engellilerin afet hazırlıkları konusunda çalışma yapmak ve engelli|erin afi:t öncesi adres

tespit|eıini yapn,ıak.

KUKOlvl 'un Afet Esnasındaki Görevleri

MADDE t0

KUKOM 'un afet esnasındaki yapacağı çalışınalar şunlardır:

a.) İhtiyaç duyulan birinıleri olay yerine sevk edip nrtidalralede bulunınak, afetin etki[eriıri orıadan
kaldınnak.

b) Alteınatif ulaşınr yollarını deıreye sokınak.

c) Gerekli hallerde af'ct bölgesiırdc selyaı konırıta nrerkezi olıışfurarak tüırr çalışırraları brıradarr

yönetınek.
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ç) lJlusal ve Uluslararası gönüllü kunım ve kunıluş|arın yardıınlarını, Alet Yönetim Merkezine
yönlendiımek.

d) Alet Yönetin] Merkezinin talebi ile arama ve kurtarma çalışmalanna gerekli araç_gereç ve
personel deste.ği vemek.

e)Altyapı ile ilgiIi Belediyemizdeki ıııe\cut bilgileri AFAD İl Vüdürlüğünc bitdiımek. Afeıte
zarar göıen altyapı ile ilgili onarıın ve gerekli müdahaleleri yaparak en kısa siiredc çalışır hale
getirmek, sontıcılndan ADAF il Miidiiılüğüııc bilgi vermek.

KUKON| 'un Afet Sonıası Görevleri

MADDE 11

KUKOM 'un afet soı,ırası yapacağı çalışmalar şuıılardır:

a) Afet ınahallinde gereklı incelemeleri yaparak. Belediyecc yardnn ve iyileştirmeleri acilen
tespit etnıek.

b) Afetten etkilenen vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarını sağlık|ı şartlara en uygun bir ortanıda
karşılamak.

c) Afetten etkilenen vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun yerleşim
yerlerini tespit etmek.

ç) AFAD taraijndan görev verilmesi durumunda, kurtarma çalışmalannın bittiği, uz:nanlarca
belirlenen yerlerde enkazları kaldırmak ve iş ınakinelerinin çalışııalannr koordine etmek.

d) Afet sonrası; belediyeınizi ilgilendiren afet nedenleri, sonuçları ve yapılması gerekenler
hakkında rapor düzeırlemek.

KUKOM 'un Çalrşma Programı

MADDE ı2-

Ortak [IükümIer

l) Belediye tarafindan iş nıakineleri envanterinin çıkarılarak alet duruınunda ku|lanılmak üzere
başkanlığa bildireceklerdir. İş nıakineleri envanterinde değişiklik olınası duruınunda değişikliği
en geç bir ay içinde KUKOM Başkanlığı'na bildireceklerdir.

2) Şehıinıizde olabilecek her ttirlii doğal afet[erde Kıışadası KUKOM Başkanı tarafından alarnr
verilmesi durumunda ekipte bulrınan araç ve gereçler en kısa zaınanda KUKOM merkezinin
bulrındrığu yere intikal edeceklerdir.

4) Aiet dunımlarında Belediyemizin bütün araç ve gereçleri KIJKOM emrine talısis edi[ecektir.

5)Af'et durumlannda biriınler biıeysel nıiidahale yapmayacaklardır. KUKOM tarafından
veri lecek taliınatlara göre harekeı edilecektir.

6) Birinıler daha önce gönderilen yazıya cevabeır yazdıkları personelin planlanmsıırı yapacak,

olrıştunılan ekiplere görevleri tebIiğ edilecektir.

7)Miidiirliiklerdeki personel değişikliğinde Birim Müdürlükleriııce yeni persoıreliıı
görevlendirilmesi sağlanacaktır,

8)Personellerdeır birinin izinli ol:nası duruınunda- görevlerin aksatılmadan yürütiı[nıesini
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sağlayacak personel görevleııdirılecektir.

9) Personel kadro ve pozisyonları gereği asli göreı,lerinin yanında talimat ile veriIen görer,leri
ycrıne getirmek için kendisini yetiştırecektir.

I 0)KUKOM yönetiminde bı.ılrınan birim ınüdürleri kendi :niidiirltiklcrinin ekiplcrinden sonını]rı
olup hcrhangi bir aksaklığa ıneydan vcrilncdcn hazrr olması sağlanacakhr.

l l)KUKOM Başkaırı af'et konrısrındaki çalışmaları yüıütnıek içiıı ilgili birıınleri her zaınan
toplantıya çağırabi[ir.

l2) Personel ihtiyacıırın lhzla olduğu afetler, acil durumlat ve olağanüstii ha!lerde nresai saatleri
içerisinde veya lraricinde. tiim belediye personeli çağn beklenredeıı derhal olaya nrüdahale

edecek şekilde toplanına ınerkezinde hazır bulunacak ve gereken tiim tedbirler alııacaktır.
Kuşadası Belediye Başkanlığı'na bağ|ı Zabıtı Müdiirlüğü, Fen işleri Müdürlüğü, Park Bahçeler
Miidürlüğü. Tenıızlik İşleri Miidiirlüğü. İmar ve Şehirci|ik Müdürlüğü. Özel Kaleın Müdürlüğü.
Mali Hizmetler Müdürlüğü. Yapı Kontrol Müdürlüğü, Mezarlıklar Amirliği ve olağanüsıü

durumlarda belediyemizin tiim birim ve personelleri KUKOM Başkanlığı taralından belirlenecek

çalışma progranrtna u},mak zonındadır.

KUKOM Görev Dağıhını

MADDE 13

l) KUKOM Başkanının Görevleri

. Tüm belediye çalışanları ve KUŞADASI Afet ve Acil Drırum Yönetimi Koordinasyon Merkezi
sonınılıılannı. görevlilcrini görevc çağırır.

. Alet bölgesi dunımunu konttol ederek Komisyon ile nrevcut duruın hakkında görüşiir ve

çalışına planıır:n hazırlanması için toplanh yapar.

. Koordiııasyon Merkezi olı.ıştunır ve i[giIilere dulıırur.

. Tünı Müdürlerin ve Servis Şeflerinin en kısa süre ıçinde katılacakları bir duruın ve hareket
planı toplantısı düzenler.

. KUKOM Sekretarya görevini yapacak kişileri belirler.

. Birinr Müdürleriıden r.,e Servis Şel'lerinden bölgedeki hasar duruınunrı içeren ön bilgileri ve

yapılması gerekenleri rapor halinde alarak değerlendiıme yapar.

. Geçici barınnra 1,erleri için altematif yerleri be[irler ve hazırlanınasını sağlar.

. Gelişmeler hakkında devaınlı bilgi alarak operasyonrın aksatılmadan güı.,enli bir şekilde
yüriitülmesini sağlar.

. Valilik bünyesinde olrıştunlmtış olan İl At'eı Koordinasyon Merkezi ile koordineyi sağlar.

* Afet durumuna bağl: olarak ihtıyaçları bildirerek çalışınalann kontrollii ve biliııçli bir şeki|de
sürdiirülınesinı sağlar.

. İnsan Kaynakları ve Eğitinı Müdürlüğü'yle iş birliği içerisinde tüııı belediye personeliıre belirli
aralıklarla afet öncesi ve afet esırasında yapılacak çalışııralar hakkında eğitiıır verilırıesiıri sağ[ar.
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. Bclediye imkAnlarının yeterli olmadığı durumlarda ihtiyaçların teminini sağlar.

2'1 Zabfia Müdürü'nün Görevleri

Kukonr' ınun sckretaryasını yürülür.

. Çalışına alanlarında çalışan personellerin daha rahat ça|ışacaklan ortam sağlar.

. 'I'raftk gtivenliğini organize edeı- Ulaşım yollarının açık bulıındurulınası. kapalı yolların
açılınası için gerekli çalışmalarıır planlaı,ıınası ve görevlendirilmelerinin yapılmasıırı sağlar.

.Tehlikeli alanlanır tespit edilip güvenlik ve enrniyet tedbırlerinin alrnmasıırr sağlar.

.7,abıta ve Güvenlik personellerinin görcvlendirnıesiııi yaparak sağ[ıklı bir şekilde çalışmalarını
sağlar.

. Tedavi alanlarından, KUKOM çalışma alanlarından yetkisiz kişilerin çıkartılmasını sağlar.

Taşınra sorunılusu ile aınbulans giriş. çıkış nokta|arını belirlenıek için işbirtiği yapar.

. KUKOM Başkanı ile iletişime geçerek güvenli olmayan bölgelere "Girilmez" işaretlerini
yerleştirip, güvenlik görevlilerini, ttim teh|ikeli ve güvensiz durumlann belirlenmesi konusunda

sürekli duyarlı kılar.

. Güvenlik ve trafik konularında ihtiyaç duyulrırsa Emniyet Müdürlüğü'nden destek istemek içın
KUKOMu bilgilendirir.

.Araç gereç. yiyecek, su ve tıbbi ırralzemelerin dağıtım organizasyonunu yapar.

.Giivenlik personeliyle devamlı irtibat halinde olarak giirevdeki aksaklıklar: tespil eder vc
giderir.

. (|alışnra alanlarında görevli personel ite gönüllülerin, engellilerin ve hastaların sağlık
dunımları, varsa kaygllarını belirtir raporu KI_JKOM' a bildirir

3) Fen İşleri Müdürü'nün Görevleri

. Afet Bölgesi alanı içerisinde bu}ıınan binaların, alt yapı, üst yapı olarak tehlike arz eden

alanlann belirlenmesi. KUKOM alanının hazırlanması ve fiziki o|aıak|arın en iyi düzeyde
uygulanmasını sağlar.

.Sağlık ekiplerinin alet bölgesindeki ça|ışınalarının yerine getirilebilınesi için en uygun ortamın
sağ|anıp sağlannıadığını kontrol eder.

. KIJKOM Başkanı'ndan bilgi alır ve çalışma planı geliştirınek için toplantı yapar.

.KIJKOM Başkanı'ndın alınan bilgiler doğruItustıııda acil miidahale edilmesi gereken bölgeleri
belirler ve ekibini arama kurtanna ekibiyle bir[ikte çalışınası için görevlendirir.

. Su baskınlarında iş makineleri kullanılarak sonınun gıderilmesini sağlar.

. AciI olaıak miidahale edilniesi gereken bölgeler için kuruın içi ve krırum

dışı taşeron f-ımralardan a[ınabilecek destekleri KUKOM'a bildirerek temin ediImesini sağlar.

. Görevlendirdiği ekibin çalışmalanırı yerinde konnol ederek personelin etkinliğinı denetler
faaliyetlerin düzeııli ve doğru soıruçlanmasını sağlar.

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştlr

8

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.be].trlebelediye/sifresiz/belge?p:8oLEqHn3tK



E]f]ıiiiE
Lc#jiii.ı

tit-,*,-Et:
. Acil eylem planı içerisinde yapılabilecck ve yapıla:nayacak lhaliyet|eri soııımlı.ılara bildirerek

çalışmalar hakkında KlJKOM'a bilgi verir.

. Çalışına alanlarıırda görevli personcl ilc gönüllülerin ve hastalann sağlık durrımları, varsa
kaygılarını belirtir raporu KUKOM' a bildirir.

. KUKOM Başkanlığınca istenen verlerc Alct İstasyontı kunı|un,ıunrı yapınak.

.Acil Duruın ve a|et durumlaııııda elektrik idaresi ile inibat halinde bulı.ınarak aboıre
bağlantılaııııın kesilmesini sağlar.

.Arra aı,terlerdc sinya|izasyon sistemlcrinin dunıma göre dcğcılcndireıek çalışına sistcmini
ayarlamak.

.KUKOM bünyesindc haberleşme, telekoıniinikasyon, intenıct ağı kunlnrasını r,e çalışmasının
deı.aııh[ığını sağlanrak.

. Acil Durun,ı ve afet durumlarında belediyemize ait araçların ça|ışır duıuında olına|arını
sağlamak.

.Acil Durunı ve afet dunımlaıında teknik personel ve araç gereçleri olası araç arızalarıııa karşı
hazır bulundrırur.

. Diğer biriınlerle sürekli irtibat halinde olarak takviye araç ve personel sağlamak. göreı,i
olmayan personellerini KUKOM'a yönlendirir.

. (Jahşma alanlarında görevli persi,ınel ile gönüllülerin ve hastalann sağlık clurrıınlan. varsa
kaygılarını belirtir raporu KUKOM'a bildirir.

4) Imar ve Şehircilik N{üdürü'nün Görevleri

. Yapılaıın {iziki duruınu lıakkında ön hazırlık planı hazırlar.

. Afet bölgesinde bulrınan binalaıın ve çevrelerin fiziki yapısı hakkında istenilen teknik bilgiler
hakkında KIJKOM' a bilgi verir.

. Tehlikeli bölgeler hakkında KUKOM başta olmak üzere diğer biriın miidiirIerini rıyarır.

. Çalışnıa alanlarında görevli personel ile gönüllülerin ve hastalann sağlık durunıları. varsa
kaygılarını belirtir raporu KUKOM'a bildirir.

5)Tcmiziik İşlcri Müdürü'nün Görevlcri

. Afet bölgesinde sürekli personel bulrıırdı.ırarak temizliğin sürekliliğini sağlar.

.Al'et bölgesinde bulaşıcı ve salgıır hastalıkların oluşınasını cngellenrek anracıyla ilaçlama
yapılnrasını ve af'et bölgesinin dezenfekte edilmesini sağlar

. Tehlikeli nıadde toplanıa alanlarını denetler. Zablta Müdürlüğü persoıreli yardımıyla güvensiz
zrlanlan kordon aItına alır.

. Acil olarak nıiidahale edilnıesi gerekeır bölgeler için kurunı içi ve kuruıır dışı Taşeıoı
fiıııalardan alınabilecek destekleıi KLJKOM' a bildirerek teınin edilmesini sağlar.
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. Diğcr birimlerle siirı--k|i irtibat halinde olarak takviye araç ve personcl sağlar, görevi olmayan

1ıcı,sonellerini KUKOM' a yönlcndirir.

. Acil alınınası gereken ıedbirle ri KUKOM'a bildirir.

. Çalışına alanlar:nda görcvli pcrsoncl ile gönüllülerin vc hastalanır sağlık dunımlan, varsa
kaygılarını belirtir raporu KUKOM'a bildirir.

6) Park Bahçeler Nlüdirü'nün Görevleri

. KUKOM' a görev ı,erilen bölgede gerekli hizmetlerin yapılıırasını sağlanıak.

. Miidürlükçe kullanılmakta olan araç ve malzemeleriır KUKOM tarafından görevlendirileceği
alanlarda çalışmasını sağlar.

. Acil a|ınınası gereken tedbirleri KUKOM Başkanı'na bildirir.

. Diğer birimlerle sürekli irtibat halinde olarak takviye araç ve persrınel sağlanıak.

.Çalışma alanlannda görevli perscınel ile gönülliilerin ve hastaların sağlık durumlan, varsa
kaygılarını belirtir rapoıı KUKOM'a bildirir.

7) Sosyal Yardım lşleri Nlüdürlüğünün ve Mezarhklar Amirliğinin Görevleri

. AFAD Afet Yönetim Merkezince görev verilen böIgede gerekli hizmetlerin yapılmasını
sağlan-ıak.

. Müdürlükçe kullanılnıakta olan araç ve malzemeleriıı AF'AD Afel Yönetim merkezirrce
görevlendirileceği alanlarda çalışmasını sağlar.

. Aci[ Durunr ve afet dunıııunda detlıedilen kişilerin fotoğraflı kaydını tutnıak.

. Acil alınması gereken tedbirleri Kl,JKOM Başkanı'ıa bi[dirir.

. Diğer biriınlerle sürekli irtibat halinde olarak takviye araç ve personel sağlamak.

. Çalışnıa alanlannda görevli personel ile gönüllülerin ve hastaların sağhk duruınları, varsa
kaygılarını belirtır raporu KUKOM'a bildirir.

Tünr sosyal yardım olanaklarını hazırlamak.

8) Mali Hizmetler Müdürü'niin Görevleri

.Af'et ve Acil Drırum dunnrlarında Belediyemiz iııl<inlarının yeterli olınadığı durunrlarda
K[ jKOM Başkanı' nın talebi cloğnıltusrıııda dışardan araç. gereç teıninini sağlamak.

.Müdürlük bünyesinde çalışaıı personelini KUKOM Başkanı direktifiyle AFAD Afet Yöııetiın
Merkezine yönIendirir.

jfalep edilnıesi dunımunda Belediyemiz adres kayıt sisıeıniırde kayıtlı bilgileri ' AFAD Afet
Yönetim Merkeziııe iletınek-

5070 sayllI kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştır
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.Ayrıi. nakdi ve insani yardımlara iIişkin iş ve işlemieri Sosyal Yardım İşleri Müdiiılüğü ile
yüriitınek.

9) Özel Kalem Müdiirü'nün Giirevleri

.Alet Bölgesinde birimler taraflndan yapılan çalışma[a: hakkında Kuşadası KUKOM Başkanının
imi ile Basın Yayın tenrsilcileıinin bilgileıdirilmesini sağlanıak.

. Basın Yavın tcnısilcileriııin doğnı haber yapılması için af'ct bölgesi dışında basın ıııcrkczi
olrıştııımak.

. Afet bölgesinde kamera ve fotoğraf çekinıi yaparak KUKOM Başkanına sunaı,. Başkanın onayı
ile basın ınensuplarına dağıtımını sağlanrak.

. Afet bölgesinde yaralı ve öliilerin fotoğratlarıı çekiterek ölii ve yaralı yakınlarından kiınlik
tespiti yapılınasını sağlamak.

. Afet bölgesinde bilgi ve haber kaynaklı çekiınler esnasında tespit ettikleri dunıınlar hakkında
KUKOM ve AFAD'a bilgi vemıek

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükiimler Hüküm Bulunmavan Haller

MADDE 14

Bu ytiıretmelikte hüküırr bulrıırınayaır hallerde yürürlükteki nıevzııal hükümleri ilc KLJKOM
Başkaırlığ: emir ve talimatlaıı uyguIanır.

Yürürlük

MADDE 15

Bu yönetme[ik Kuşadası Belediye Meclisi tarat'ından onaylanmasına ııliteakip Betediycnin web

sitesi veya yerel gazetede yayınlandığı tarilrten itibaren yüıürlüğe girer.

Yürütıne

MADDI 16

Bu yijnetmelik hükünılerini Kuşadası Belediye Başkanı adına KtJKOM Başkanı yürütiir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi (KUKOM) Görev,Yetki ve Çalışma
Yönetmeliği, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz üYUCü
MecIis Katibi

Ferah S(JREKÇİ
Meclis katibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştlr
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E]

ToPLAN,II No ,I,()PL.\\l,tI -1,.\liiHı

06.03.20l8_)

KUSADASI BELEDiYESi OLAĞAN MECLİS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 2018 yılı döneminin 3 . toplantısınrn l. Birleşiminin l. ofurumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkaırı Özer KAYALI'nın Başkan[ığı'nda
Üyelerden; Filiz üYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nai| ÖZıZVAN. Levent ÖĞREN. Tulan
ASRAV, Zekerye TÜNK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER, Ali GENÇ. Mehmet GÜRBILEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Rlza ESEN, Fevziye TEKERoĞLU,Zeliha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 2.13 maddesi:
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.20l8 tarih ve E.39 sayılı "20l8 Yılı Ek Tarife" Hk. (Tarile
Konrisyonu)

Meclis Başkanı Özer KAYALI:Meclis Üyesi rerah SÜnarÇİ'ye söz verdi.

Meclis Üyesi Ferah SÜREKÇİ;Ma[ı Hizmetler Müdürliiğünün 02.01.20l8 tarih ve E.39
sayıh "20l8 Yılı Ek Tarife" ile ilgili Tarile Komisyonu raporunu okudu.

TARiFE KOMİSYONU RAPORU

Belediye Meclisimizin 06.02.20l8 tarihli olağan toplantısında giindemin 1.22
maddesinde yazılan Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 02.01.20l8 tarih ve E.39 sayılı "20t8
Yılı Ek" Tarife hakkındaki konulu vazısr komisvonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz 08.02.2018 tarihinde Belediye Encümcn odasında bir aral,a gclmiş c
konu hakkında araştırma,incelemeler },apılmıştır.Komisvonumuz Zıbıtı Müdürlüğünün
de talebini göz önüne alarak 20l7 vılında 250.00-TL olan Nargile sunumunu 20l8 yılı için
275.00-TL 200m geçen umuma açık istirahat,eğlence yerlerinin içkili içkisiz gayrisıhhi
müessese işyerlerinin 2017 de 750.00 TL olan ücretlerinin 825.00 TL olarak ücret
alınmasını ve alınacak ücretlerin 20l8 ücret tarife çizelgesine eklenmesine ovbirliği ile
karar verilmiştir.

Takdir Meclisimizindir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Nargile sunumunun 2018 yıh için 275.00-TL 200m
geçen umuma açık istirahat, eğlence yerlerinin içkili içkisiz gayrisıhhi müessese işyerlerinin
ücretlerinin 825.00 TL olarak ücret alrnmasını ve alınacak ücretlerin 20l8 yılı ücret çizelgesine
eklenmesini oyladı.

Nargile sunumunun 20l8 yı[ı için 275.00-TL 200 m geçen umuma açık istirahat, eğlence
yerlerinin içkili içkisiz galrisıhhi müessese işyerlerinin ücretlerinin 825.00 TL olarak ücret
alınmasını ve alınacak ücretlerin 20l8 yılı ücret çizelgesine eklenmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
MecIis Başkanı

Ferah SÜREKÇI
Meclis katibi

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi^bel.tılebelediye/sifresiz/belge?p=8oL6dH IRSG

KARAR NUMARASI : 89713695-301.05/91 :

riliz iiyücü
Meclis katibi

5070 sayılı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr_
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ToPLAN,[t No TOPLANTI TARİHi
06.0].20l8

KUŞADASI BELEDİYESi OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının 1.Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: 16:00'da Kuşadası Belediyesi Erkaır
Yüce[ Sahnesi (Meclis Toplanh Satonunda); Meclis Başkaııı Özer KAYALI'nın Başkanlığfnda
Üyelerden: piliz ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levent ÖĞnEN, Tuı'an
ASRAV, Zekerye TÜ]NK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖzıÜRIÇ Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali GENÇ. Mehmeı GÜRBILEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN. Fevziye TEKERoĞLU,Zetiha
GÖKXAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Mali Hizmetler
Konıisyonu)

Müdürlüğünün 02.02.20l8 tarih ve E. l220 sayılı "Tarife" t{k. (Tarife

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Meclis Üyesi Ferah SÜREKÇİ'ye söz verdi.

Meclis Üyesi Ferah SÜREKÇİ; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.02.20l8 tarih ve
E.1220 saylı "Tarife" ile ilgili Tarife Komisyon raporunu okudu.

TARiFE KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 06.02.20l8 tarihli olağan Mec|is Toplantısında gündemin 1.23

maddesinde görüşülen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.02.2018 tarih ve E.l220 sayılı
tarife ile ilgili konu komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuzun 06.02.2018 tarih
ve gündemin 1.23 maddesini görüşmek üzere toplanmıştır. Encümen odasında ya.pmrş

olduğumuz toplantıda J,apıIan değerlendirmelerle; Belediyemizce 20l7 yılı Ucret
Tarifelerinde imar ruhsatlarrnda numarataj adres tespitleri için 120,00-TL ve vapt
kullanım için daire başrna numarataj için 90,00-TL olarak alınan ücretlerin 20l8 yılında
7ol0 artış yapılarak tarife çizelgesine eklenmesi uygun bulunmuştur. Takdir
Meclisimizindir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; 2Ol7 yı|ı Ücret Tarifelerinde imar ruhsatlarında
numarataj adres tespitleri için l20,00-TL ve yapı kullanım için daire başına numarataj için
90,00-TL olarak alınan ücretlerin 20l8 ylında %l0 artış yapılarak tarife çizelgesine eklenmesini
oyIadı.

KARAR NUMARASI :897l3695-301.05/92 :

20lr7 yılı [Jcret Tarifelerinde imar ruhsatlarında numarataj adres tespitleri için l20,00-TL
ve yapı kullanım için daire başına numarataj için 90,00-TL olarak alınan ücrellerin 20l8 yılında
0%l0 artış yapılarak tarife çizelgesine eklenmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Ozer KAYALl
Meclis Başkanı

Filiz üYüCü
Meclis l(atibi

Ferah S[jRI]KÇİ
Meclis katibi

5070 saylll kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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E

ToPLAN],I TARİHİ
06.0].20l83

KUŞADASI BELEDiYESİ OLAĞAN MECLiS KARAzu

Kuşadası Belediye Meclisi 20l 8 yı[ı döneminin 3 . toplantısının l . Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkaırı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden: Filiı ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Levent ÖĞnrN. Tul-an ASRAV. Zekerye TÜlNK.
Flayati ATLI, Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah SÜREKCI, Canan GÜLER, Ali
GENÇ, Mehmet GURBILEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, fuza ESEN, Fevziye TEKEROĞLU,Zeliha GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle
toplandı.

lmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.02.20l8 tarih ve E.495 sayılı "Soğucak Mah.75 No'lu
Parselde Plan Değ.Talebi" I lk. (İnıar Komisyonu)

Meclis Üyesi Nail ÖZAZMAN; Meclis Toplanhsından ayrıldı

Meclis Başkanı Özer KAYALl;İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT'e Sol
verdi.

İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT; Soğucak Mah.75 No'lu Parselde Plan
Değişikliği Talebi" ile ilgili lmar Komisyonu raporunu okudu.

iı.rnn roııisyoNu RApoRU
İtçemiz Soğucak mahallesi 75 no'lu parselde vapılması düşünülen 13182,94 plan

işlem numaralı plan değişikliği dosyası komisvonumuzda görüşüldü. Parsel, mevcut l/l000
ölçekli imar planında Ayrık Nizam 2 kat ve Taks:0.25 ve Kaks:0.50 yapıIaşma koşullarına
sahiptir. Belediye ye sunulan pIan değişikliğinde yapılaşma oranının Taks:0.30 ve
Kaks:0.45 olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.Belediye ye sunulan taslak mimari
projede,parselde yapılacak projenin Kuşadası'nda örnek proje olacağı,avrıca mevcut
yap aşma koşu|larına göre toplam inşaat alanında 7" 5lik bir azalmanın olacağı ve talebin
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine avkırı olmadığı düşünüldüğünden
belediyeye sunulan plan değişikliği talebi bu haliyle komisyon tarafindan oybirliği iIc
uygun bulunmuştur.

Meclis Başkanı Ozer KAYALI; Soğucak Mah.75 No'lu Parselde 13l82,94 plan işlem
numaralı ptan değişikliği talebini oyladı.

5070 sayılı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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KARAR NUNIARASl :897 t 3695-.301.05/93:
Ilçemiz Soğucak mahallesi 75 no'lu parselde yapılması düşünülen |3|82,94 plan işlem

numarah plan değişikliği , Parselde mevcut l/1000 ölçekli imar planında Ayrık Nizam 2 kat ve
Taks:0.25 ve Kaks:0.50 yapılaşma koşullarına sahip olup, Belediye ye sunulan plan
değişikliğinde yapılaşma orantnm Taks:0.30 ve Kaks:0.45 olarak düzenlenmesi talep
edilmektedir.Belediye ye sunulan taslak mimari projede,parse|de yapılacak pğenin
Kuşadası'nda örnek proje olacağı,aynca mevcut yapılaşma koşullanna göre toplam inşaat
alanında % 5lik bir azalmanın olacağı ve talebin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
hükümlerine aykırı olmadığından plan değişikliği tatebi, oybirliği ile kabul edildi.

Ozer KAYALI
Meclis Başkanı

FiliZ [JYÜCü
Meclis l(atibi

ıerah SüREKÇi
Meclis katibi

2
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TOPLANTt l,ARiıtİ
_) 06.03.20l8

KUŞADASI BELEDiYESi OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yı[ı dönemınin 3.toplantısının l^Birleşiminin l. oturumrı;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: 16:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplanh Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nm Başkanlığı'nda
Üyelerden; F,liı ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Levent ÖĞREN, Tul-an ASRAV. Zekerye TÜNK.
Hayati ATLI, Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZTÜRX. Ferah SÜREKCi. Canan GÜLER, Ali
GENÇ, Mehmet GÜRBİLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKERoĞLU,Zeıiha GÖKKAYAs'ln iştirakleriyle
toplandı.

Gündemin 2.16 maddesi:
Insan Kal,nakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.01.20l 8 tarih ve E. l02 say|ı "Fazla Ödeme" Hk
(Hukuk Konıisyonu)

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Meclis Üyesi Ferah SÜREKÇİ'ye söz verdi.

Meclis Üycsi Ferah SÜREK('İıOlcay ÖZ IÜRr.İlhan AKAY ve Birsen F.KMliKÇİ'yc
yapılan "Fazla Ödcme" ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunu okudu.

HUKUK KOMiSYON RAPORU
06.02.20l8 tarihli Meclis Toplantısında gündemin 1.8 maddesi ile komisyona havale

edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve E.102 sayılı "Fazla
Ödemc" r,azısı komisvonumuzca incetenmiştir. 1çiş|eri Bakanlığı Mahalli İdareler
Kontrolörlüğünce düzen|enen denetim raporunda, bir krsım personeIle ilgili Güzelçamlı
Belediyesi döneminde hatalı olarak yapılan atama işlemlerinin geri alınmasından sonra,
ilgili personelin geçmiş dönemde atamasının yapıldığı kadroya ilişkin yapılan ödemelerin
fazla ödeme olarak kabul edildiği ve vargı kararı olmaksızın tahsil edilmesi gerektiği tespit
edilmiştir. İlgili personel tarafından konu yargıya taşınmış ve Aydın 2.İdare
Mahkemesinde açılan davalar halen devam etmektedir. 5393 sayıIı Belediye Kanununun
l8.maddesinin (h) bendinde "miktarı beşbin Tl'den fazla dava konusu olan belediye
uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek" yetkisi belediye
meclisine verilmiştir. Fazla ödemeve ilişkin konu },argıva taşınmış olmakla birlikte fazla
ödemeye iIişkin bcdelin tamamının tahsilinden vazgeçilmesinin sulh voluyla tasfive olarak
kabul edilmesi mümkün görülmediğinden konunun vapılacak yargılama neticesindc
orta.r-a çıkacak vargı kararını göre neticelendirilmesi komisvonumuzca kabul edilmiştir.
Takdir Meclisimizindir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Fazla ödemeye itişkin konu yargıya taşınmış olmakla
birlikte fazla ödemeye ilişkin bedelin tamamının tahsilinden vazgeçilmesinin sulh yoluyla tasfiye
olarak kabul edilmesi mümkün görülmediğinden konunun yapılacak yargılama neticesin<le
ortaya çıkacak yargı kararına göre neticelendirilmesini oyladı.

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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KARAR NUMARASI :897l3695-301.05/94 :

Güzelçamlı Belediyesi döneminde hatalı olarak yapılan atama işlemlerinin geri
alınmasrndan sonra, ilgili personelin geçmiş dönemde atamasının yapıldığı kadroya ilişkin
yapılan ödemelerin fazla ödeme olarak kabul edildiği ve yargı kararı olmaksrzın tahsil edilmesi
gerektiği tespit edilmiş, ilgili personel tarafindan konu yargıya taşınmtş ve Aydın 2.İdare
Mahkemesinde açılan davalar halen devam etmektedir. 5393 sayıh Belediye Kanununun
l8.maddesinin (h) bendinde "miktan beşbin Tl'den taz|a dava konusu olan belediye
uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek" yetkisi belediye meclisine
verilmiştir. Fazla ödemeye ilişkin konu yargıya taşınmış olmakla birlikte lazla ödemeye ilişkin
bedelin tamamının tahsilinden vazgeçilmesinin sulh yoluyla tasfiye olarak kabul edilmesi
mümkün görülmediğinden konunun yapılacak yargılama neticesinde o(aya çıkacak yargı
kararına göre neticelendirilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Mec[is Başkanı

F,iliz üYüCü
Meclis l(atibi

5070 sayllI kanuna göre güVenlj elektronik imza ile imzalanmlştlr

Ferah SÜREKÇİ
Meclis katibi
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,I,()PLA\1,I,I NO ToPLANI,I TAR|lII
06.03.20l8-)

KUsAD.\sI BELEDİYESi OLAGAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 ylı döneminin 3.toplanhsının l.Birleşiminin 1.ofurumu;
539_} Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğiırce gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak tizere 06.03.20l8 günü saat: 'l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkaıı
Yücel Sahıresi (Meclis Toptanh Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden: Filiz ÜYÜCÜ. Ilakan TURHAN. Levenı ÖĞnpN. Tulan ASRAV. Zekerye TÜNK.
Hayati A'I'LI, Muzalfer ERYİĞiT, Nurettin ÖZTÜRK Ferah SÜREKC[, Canan GÜLER, Ali
GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN. Cenap SEKBAN, Balram
BAYAÖZLIJ, Rıza ESEN, Fevziye TEKERoĞLU, Zeliha GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle
toplandı.

Gündemin 3.1 maddesi:
Rıza ESEN, Cenap SEKBAN, Ahmet CANDAN, Bayram BAYAÖZL|'I inızalı önerse "Kira
Tespit Komisyonunun Toplanttsının Yapılması ve Kıra BedelIerinin Tespiti" Hk

Meclis Başkanı Ozer KAYALI; Rıza ESEN, Cenap SEKBAN, A}ımet CANDAN,
Bayram BAYAÖZLÜ imza|ı önerge "Kira Tespit Komisyonunun Top|antısının Yaprlması ve
Kira Bedellerinin Tespiti" ile ilgili önergeyi okudu.

RELEDiYE MECLİSi BAŞKANLıĞINA

Belediyemiz Kira Tespit Komisyonu toplantısını yapmamıştır. Bu kadar çok
gayrimenkulü olan Kuşadası Belediyesinin bir o kadarda borç içinde yüzmesi büyük bir
tezatlıktır. 2 yıldır toplanamavan Kira Tespit Komisyonunun bir an ewel toplanarak
ilçemizdeki belediye mülklerinin kira bedellerinin tespitinin yapılması ve her iki tarafı
tatmin edecek uygun kira artışlarının yapılmasını arz ederiz.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Kira Tespit Komisyonunun Toplantısının Yapılması ve
Kira Bedellerinin Tespiti ile ilgili bilgi verdi. Konu oylamaya gerek olmadığından oylanmadan
geçildi-

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz ÜYüCÜ
Meclis l(atibi

Ferah SÜREKÇi
MecIis Kalibi

5070 sayılı kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Dogrulama Adresi: https://e-hiznıet.kusadasi.bel.tr/ebelediye/sifresiz/belge?p:8oL EOHpYQk
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KuşADAsı stLsoiyrsi oı,ıĞıN ııscLis KARA,RI

Kuşadası Belediye Meclisi 2018 yılı döneminin 3 . toplanhstnrn l. Birleşiminin 1. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığlnda
Üyelerden; FiıiZ ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN, Nail ÖZAZMAN, Levent ÖĞREN, Tufan
ASRAV, Zekerye TÜNK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER, Ali GENÇ. Mehmet GÜRBILEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN,
Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN, Fevziye TEKERoĞLU.Zeliha
GÖKXAYAS'ın iştirakleriyle toplandı.

Hayati ATLI imzalı önerge "Dr- Ali ALKIŞ'ın [sminin Bir Parka Verilmcsi" Hk

Meclis Başkanı Özer KAYALl: Hayati ATLl imzalı önerge "Dr, A|i ALKlŞ'ın İsminin
Bir Parka Verilmesi" ile ilgili önergeyi okudu.

BELEDiYE MECLisi BAşKANL!ĞINA

27.02.20|8 tarihindc Kuşadasr'nın vetiştirdiği sağhk alanında özellikle divabet
konusunda ülke genelinde yaptığı çalışmalar ile bir çok hastaya şifa bulan,Türk Di;-abet
Cemiyeti'nin kurucularından,yaşamı boyunca kentin değerlerine sahip çıkmış,turizmin
gelişmesinde aktif görev almrş,vazar,havırsever biiyüğümüz Dr. Ali ALKIŞ amcamızı
kaybettik. Onun bu kente kattıklarının yanında onu her zaman hatrrlamak,gelecek
nesillere örnek göstermek adına, adınrn bir parka verilmesi konusunun Beledive
Meclisimizde Görüşülerek karara bağlanması konusunu arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;"Dr. Ali ALKIŞ'ın İsminin Bir Parka Verilmesi ile ilgili
önergenin İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesini oyladı.

ILARAR NUMAL{Sl :897l3695-301.05/95:
Dr. Ali ALKIŞ'ın İsminin Bir Parka Verilmesİile ilgili önergenin İmar Komisyonu ite

Hukuk Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Ozer KAYALI
Meclis Başkanı

_)

Filiz tjyücü
Meclis katibi

Ferah SÜREKÇİ
Meclis katibi

5070 sayılı kanuna göre güvenli elektronik imza i|e imzalanmlştlr

Dogrulama Adresi: https:/i e-hizııret.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p:tloLEaHMAgR
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KUŞADAsı BELEDiYESi oLAĞAN ME(]LiS KARARI

Gündemin 3.3 maddesi:
Hayati ATLI imzalı önerge "NLC (Beyincik Erimesi) nedeniyle hayatını kaybeden Aras
BÜYÜKTANrR'ın isminin bir parka Verilmesi" Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Hayati ATLI imzalı önerge "NLC (Beyincik Erimesi)
nedeniyle hayatını kaybeden nras BÜYÜKTANIR'ın isminin bir parka verilmesi" ile ilgili
önergeyi okudu.

KUŞADASI BELEDiYESi MECLiSiNE

04.03.2018 tarihinde Kuşadası İlçemizde yaşayan doktorların amansız hastalık dive
tanımladığı NLC (beyincik erimesi) hastalİğına vakalanan Aras SÜYÜXr,ANİn
yavrumuzu kaybettik. Ailesinin solunum cihazı almak için başIattığı kampanyaya başta
ilçemiz Kuşadasr halkı ve yurt genelinde vatandaşlarımz desteğini esirgemedi. Bu desteğin
sembol ismi Aras BUYUKTANIR vavrumuzun ad|nı yaşatmak adına adının bir parka
verilmesi konusunun Belediye Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması konusunu arz
ederim.

piliz [iyücü
Meclis katibi

Ferah SÜREKÇİ
Meclis katibi

5070 sayllı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

DogruIama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p=$61NdHMcpo

TOPLA-NITI NO TOPLANTı TARiHİ

Kuşadası Belediye Meclisi 2018 yılı döneminin 3.toplantısının l, Birleşiminin l.
oturumu; 5393 Saylı Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konuları göriişüp karara bağlamak üzere 06.0].2018 günü saat: 16:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın
Başkanlığı'nda Üyelerden; Piliz İrVÜCÜ, Hakan TURItAN, Levent ÖĞnŞN, Tufan ASRAV,
Zekerye TÜNK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah SÜRPrCİ, Canan
GÜLER, Ati GENÇ, Mehmet GÜRBİLEK Faik ALP, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN,
Bayram BAYAÖZLÜ, Rıza ESEN, Fevziye TEKEROĞLU, Zetiha GÖKKAYAS'ın
iştirakleriyle toplandı.

J

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Hayati ATLI imzalı önerge "NLC (Beyincik Erimesi)
nedeniyle hayahnı kaybeden Aras BÜYÜKTANIR'ın isminin bir parka verilmesi'' ile ilgili
önergenin İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesini oyladı.

KARAR NUMARASI :897l3695-301.05/96 :

.. .. Hayati ATLI imzah önerge "NLC (Beyincik Erimesi) nedeniyle hayatını kaybeden Aras
BUYUKTANIR'ın isminin bir parka verilmesi" ile ilgiti önergenin İmar Komisyonu ve Hukuk
Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

1
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KUŞADASl BELEDiYESi oLAĞAN ME(]LiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının l.Birleşiminin l. ohırumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.0].20l8 günü saat: 16:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden: Fiüiz ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Levent ÖĞREN. Tufan ASRAV. Zekerye TÜNK.
Hayati ATLI, Muzafler IRYIGIT, Nurettin OZTURK, Ferah SUREKCI. Canan GULER, Ali
GENÇ, Mehmet GURBILEK, Faik ALP, Ahmet CANDAN. Cenap SEKBAN, Balram
BAYAÖZLÜ, fuza ESEN, Fevziye TEK-EROĞLU, Zeıiha GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle
toplandı.

Gündemin J.4 maddcsi:
Hayati ATLI imzalı önerge "Sıtkı Başkan, Hamit, Sami, Izzet, Birgül, Niyazi, Hop Hüseyın,

Şabo, Ali Gaga, Selami, Ali, Mustafa, Orhan ve Diğerleri için Anıt Dikilmesi" Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Hayati ATLI imzah önerge "Sıtkı Başkan, Hamit, Sami,
İzzet, Birgül, Niyazi, Hop Hüsen, Şabo, Ali Gaga, Selami, Ali, Mustafa, Orhan ve Diğerleri için
Anıt Diki|mesi" ile ilgili önergesini okudu.

KUŞADASI BELEDiYE MECLiSiNE

Kentin simgesi haüne gelmiş. çarşı ve sokaklarında onlarca yıl boyunca dolaşarak
kentlinin sevgi ve sempatisini kazanmış insanlara değer vermek, onlara savgımızı
göstermek, bir sonraki nesillerinde onlarla tanışmasını sağlamak bir kentin görevidir. Bu
anlamda Kuşadamızın simgesi haline gelmiş dostlarımıza saygımrzı göstermek, sevgilerine
karşılık vermek amacıyla, kentin çarşısı içerisinde uygun bir alana değerlerimiz "Sıtkı
Başkan, Hamit, Sami, Izzet, Birgül, Niyazi, Hop Hüsen, Şabo, Ali Gaga, Selami, Ali,
Mustafa, Orhan ve diğerleri" için bir "Anü" dikilmesi konusunun Belediye Meclisimizde
görüşülerek kırara bağlanmasr konusunu arz ederim.

. Meclis Başkanı Ozer KAYALIı Hayati ATLI imzalı önerge "Sıtkı Başkan, Hamit, Sami,
Izzet, Birgül, Niyazi, Hop Hüsen, Şabo, Ali Gaga, Selami, Ali, Mustafa, Orhan ve Diğerleri için
Anıt Dıkilmesi" ile ilgili önergesinin İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna hava|esini
oyladı.

KARAR NUMARASI :89713695-301.05/97 :

Hayati ATLI imzalı önerge "Sı&ı Başkan, Hamit, Sami, İzzet, Birgül, Niyazi, Hop
Hüsen, Şabo,_ Ali Gaga, Selami, Ali, Mustafa, orhan ve Diğerleri için Anıt Dikilmesi" ile ilgili
önergesinin [mar komisyonu ve Hukıık komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
MecIis Başkanı

Filiz ıryücü
Meclis katibi

5070 sayılı kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

1

nerah Si)nırçi
Meclis katibi

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi-bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p:8oLZtJHoBcp
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KUŞADASİ BELEDiYESi OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplanhsının 1.Birleşiminin l .ohırumu;
5393 Saylı Belediye Kanunun 20. 2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat: 16:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üye|erdenı Filiz ÜYÜCÜ. Hakan TURHAN. Levent ÖĞREN. Tulan ASRAV. Zekerye TÜNK.
Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah SÜREKCİ, Canan GÜLER, Ali
GENÇ, Mehmet GÜRBiLEK, Faik ALP, Alımet CANDAN. Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, fuza ESEN, Fevziye TEKERoĞLU,Zeıiha GÖK«AYAS'ın iştirakleriyle
toplandı.

Gündemin 3.5 maddesi:
Rıza ESEN, Ahmet CANDAN. Cenap SEKBAN, Bayram BAYAOZLU imzalı önerge
"Türkmen Mah. |27 Ada 6 Parse| (İlayda Otel Arkası) Gençtık ve Spor Merkezi Çalışmalan"
Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Rıza ESEN, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN,
Bayram BAYAÖZLÜ imzalı önerge "Türkmen Mah. l27 Ada 6 Parsel 1İlayda Otel Arkası)
Gençlik ve Spor Merkezi Çahşmalan" ile ilgili önergeyi okudu.

KUŞADASI BELl]DIYE ]vll](]LIS BAŞKANLlGINA

Meclis Başkanı Özer KAYALIı Rıza ESEN, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN,
Bayram BAYAÖZLÜ ımzai.ı önerge "Türkmen Mah. l27 Ada 6 Parsel 1İlayda Otel Arkası)
Gençlik ve Spor Merkezi Çalışmalan" ile ilgili bilgi verdi. Konu oylamaya gerek olmadığından
oylanmadan geçildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz ÜYÜCÜ
Meclis I(atibi

Ferah SlJRliKÇi
Meclis katibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Dogrulama Adresi:https://e-hizıı-ıet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p:8ot_ZIHıKhT

Geçtiğimiz yıl Mart 2017 meclis toplantımızda Belediye Meclisimize §unumunu
yaptrğınız halen otopark olarak kullanılmakta olan Türkmen Mahallesi l27 ada 6
parseldeki (Ilayda Otel Arkası) Gençlik ve Spor Merkezi iIe ilgili çalışmalarınız hangi
aşamadadır. Proje finansmanı, inşaatın başlama ve bitiş süreleri ile ilgili Meclisimize
detayh bilgi verilmesini rica ederiz.

1
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KUŞADASI BELEDiYESi OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 2018 yı[ı döneminin 3.toplantısının 1. Birleşiminin l.
ohırumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.2018 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın
Başkanlığı'nda Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Hakan TURHAN, Levent ÖĞREN, Tufan ASRAV,
Zekerye TÜNI( Hayati ATLI, Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah SÜREKCi, Canan
GÜLER. Ali GENÇ, Mehmet GÜRBİLEK Faik ALP, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN,
Bayram BAYAÖzrÜ, zuza ESEN, Fevziye TEKEROĞLU, Zeliha GÖKKAYAS'In
iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 3.6.maddesi:
Rıza ESEN, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ inızalı önerge "Aydın
Büyükşehir Belediyesiyle kordineli olarak şehir merkezinde ve otopark Ihtiyacı olan bölgelerde
ne zaman ve kaç araçlık otoparklar inşa edileceği" Hk.

Meclis Başkanı Ozer KAYALl;fuza ESEN, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN,
Bayram BAYAÖZLÜ imzalı önerge "Aydın Büyükşehir Belediyesiyle kordineli olarak şehir
merkezinde ve otopark Ihtiyacı olan bölgelerde ne zaman ve kaç araçlık otoparklar inşa
edileceği" ile ilgili önergeyi okudu.

KUŞADASİ BELEDiYE MECLiS BAŞKANLIĞlNA
İlçemizdeki kavıtIı araç savısı her vıl artarak yükselmekte ve vaz avlarında da gerek iç

Turizm ve gerekse dış Turizm etkisiyle ciddi otobüs ve araç trafiği yaşanmaktadır. Son
yıllarda hepimizin hiç ahşık olmadrğımız halde kış aylarında bile şehir merkezinde ciddi
trafik sıkıntısı yaşamaya başladığımz bir gerçektir. İlçemizin Trafik koordinasvonu,inşaat
ruhsatlarından alınan otopark ücretleri ile otopark vapım işlerinin Aydın Bül,ükşehir
Belediye'sinin sorumluluğunda ve yetkisinde olduğunu biliyoruz ancak ilçe belediyesi
olarak Aydın Büyükşehir Belediyelsiyle koordineli olarak yapmakta olduğunuz herhangi
bir çalrşma var mıdır,şehir mcrkezinde ve otopark ihtiyacı olan bölgelerde ne zaman ve kaç
araçlrk otoparklar inşa edeceğinizi detaylı olarak bilgilendirmenizi rica ederim.

Meclis Başkanı Ozer KAYALI;Aydın Büyükşehir Belediyesiyle kordineli olarak şehir
merkezinde ve otopark İhtiyacı olan bölgelerde ne zaman ve kaç araçlık otoparklar inşa
edileceği" ile ilgili bilgi verdi. Konu oylamaya gerek olmadığından oylanmadan geçildi.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;06.03^20l8 tarih 3 nolu Meclis 'loplantısına 5 dakika
ara verdi. 5 dakika aradan sonra toplantıya devam edildi.

Ozer KAYALI
MecIis Başkanı

Filiz ÜYÜCÜ
Meclis katibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Ferah SÜREKÇI
Meclis lQtibi

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p:8o1-7-uHİaAL
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KUŞADASI BELEDiYESi OLAĞAN MECLİS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının l.Birleşiminin 2. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.21. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.2018 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerdenı Filiz ÜlaÜCÜ. Hakan TURHAN. Levent OĞREN. Tufan ASRAV. Zekerye TÜNK.
Hayati ATLI. Muzafler ERYiĞiT. Nurettin ÖZTÜRK. Ferah SÜREKCi. Canan GÜLER, Ali
GENÇ, Mehmet GURBILEK Faik ALP, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Balram
BAYAÖZLÜ, fuza ESEN, Fevziye TEKERoĞLU, Zeliha GÖKKAYAS'ın ıştirakleriyle
toplandı.

Malı Hizmetler Müdürlüğünün 28.02.2018 tarih ve E.2600 sayılı "Kapalı Pazar Yet'. Tahakkuku"
Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Mcclis Üyesi I'erah SÜREKÇl'yc söz verdi.

Meclis Üyesi F'erah SÜREKÇİ; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.02.2018 tarih ve
E.2600 sayh "Kapalı Pazar Yeri Tahakkuku" ile ilgili Tarife Komisyon raporunu okudu.

TARİFE KOMiSYON RAPORU
04.03.20l8 tarihinde komisvonumuz toplanarak meclis gündeminin 1.10

maddesinde yer alan ve arada görüşülmek üzerc komisyonumuza sevk edilen kapaIı
pazarverinde Salı, Çarşamba ve Cuma günleri açılan tezgahların 2886 sayılı kamu ihale
yasası gereği açık ihale usulüyle ihale edilmesi sebebiyle ihale sonuçlanıncaya kadar
t6.02.20l8 tarihinden itibaren her hafta pazara gelen pazarcı esnafindan Çarşamba günü
için yıllık 8.000-TL ödeyenlerden haftalık l54.00-TL, yıllık 7.000-TL ödeyenlerden haftalık
135.00-TL, yıliık 6.500-TL ödeyenlerden haftalık l25.00-TL, yıllık 5.000-TL ödeyenlerden
haftalık 96.00-TL, yıllık 3.000-TL ödeyenlerden haftalık 58.00-TL, yıllık 2.600-TL
ödeyenlerden haftalık 50.00-TL, yıllık 2.150-TL ödeyenlerden haftalık 4t.00-TL, Cuma ve
Salı Pazaryerlerinde yıllık 4.000-TL ödeyenlerden haftahk 77.00-TL, yıllık 2.400-TL
ödeyenlerden haftalık 46.00-TL, 1,ıllık 1.600-TL ödel,enlerden haftahk 31.00-TL, yıllık
800-TL ödeyenlerden haftalık l5.00-'tl, 1,ıllık 500-Tl, ödevenlerden haftalık 10-TL ücret
alrnması komisvonumuzca uygun görülmüştiir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Sah, Çarşamba ve Cuma günleri açılan tezgahlann 2886
sayı[ı kamu ihale yasası gereği açık ihale usulüyle ihale edilmesi sebebiyle ihale sonuçlanıncaya
kadar l6.02.20l8 tarihinden itibaren her hafta pazara gelen pazarcı esnafından Çarşamba günü
için yıllık 8.000-TL ödeyenlerden haftalık l54.00-TL, yıllık 7.000-TL ödeyenlerden haftalık
135.00_TL, yıllık 6.500_TL ödeyenlerden haftalık l25.00-TL, }ıllık 5.000-TL ödeyenlerden
haftalık 96.00-TL, yıllık 3.000-TL ödeyenlerden haftalık 58.00_TL, yılhk 2.600-TL
ödeyenlerden haftatık 50.00_TL, yllık 2.150_TL ödeyenlerden haftahk 41.00-TL, Cuma ve Salı
Pazaryerlerinde yıllık 4.000-TL ödeyenIerden haftalık 77.00-TL, yıllık 2.400-TL ödeyenlerden
haftalık 46.00_TL, yıllık 1.600-TL ödeyenlerden haftalık 31.00-TL, yıllık 800-TL ödeyenlerden
haftalık l 5.00-TL, yıllık 500-TL ödeyenlerden haftalık l0-TL ücret alınması oyladı.

5070 saylll kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzaİanmlştlr
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KARAR NUMARASI :89713695-301.05/98 :

Sah, Çarşamba ve Cuma günleri açılan tezgahların 2886 sayılı kamu ihale yasası gereği
açık ihale usulüyle ihale edilmesi sebebiyle ihale sonuçlanıncaya kadar l6.02.20l8 tarihinden
itibaren her hafta pazara gelen pazarcı esnafından Çarşamba günü için yıllık 8.000-TL
ödeyen|erden haftalık l54.00_TL, yıllık 7.000-TL ödeyenlerden haftalık 135.00-TL. yıllık
6.500-TL ödeyenlerden haftatık l25.00-TL, yılhk 5.000_TL ödeyenlerden haftalık 96.00_TL,
yıtlık 3.000-TL ödeyenlerden haftalık 58.00-TL, yıllık 2.600-TL ödeyenlerden haftalık
50.00-TL, yıllık 2.150-TL ödeyenlerden haftalık 41.00-TL, Cuma ve Salı Pazaryerlerinde yı[[ık
4.000-TL ödeyenlerden haftaltk 77.00-TL, yıllık 2.400-TL ödeyenlerden haftalık 46.00-TL,
yıllık 1.600-TL ödeyenlerden hattalık 31.00-TL, yıllık 800_TL ödeyenlerden haftalık l5.00-TL,
yllık 500-TL ödeyenlerden haftalık IO-TL ücret ahnması, 5 red (Hayati ATLI. Ahmet
CANDAN, Rıza ESEN, Bayram BAYAÖZLÜ. Cenap SEKBAN) 15 kabul oyla oyçokluğuyla
kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Fitiz üYüCü
Meclis l(atibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştır

Ferah SÜREKÇi
Meclis katibi
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TOPt.A),{TI NO ToPLANTI TARiHi
06.03.20l8

KUŞADASI BELEDiYESİ OLAĞAN MECLiS KARARl

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 3.toplantısının l.Birleşiminin 2. ohırumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 06.03.20l8 günü saat; [6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkaır
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALl'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden: Filiz üYÜCÜ. Hakan TURHAN. Nail ÖZAZMAN. Levetıt öĞR-EN. Tufaıı
ASRAV, Zekerye TÜNK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER. Ali GENÇ. Mehmet GÜRBILEK. Faik ALP, Ahmet CANDAN.
Cenap SEKBAN. Bayram BAYAÖZLÜ. Rıza ESEN. Fevziye TEKFRoĞLU. Zetiha
GÖKKAYAS'ın iştirakleriyle toplandl.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Bir Sonraki Meclis Toplantısının 03.04.20l8 tarihinde Salı
günü saat l6.00'da Kuşadası Belediyesi Erkan YÜCEL sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda)
yapılacağını bildirdi.

Özer KAYALI
MecIis Başkanı
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FiliZ ÜYüCÜ
Meclis katibi

Ferah SÜREKÇi
Meclis katıbi

5070 saylIl kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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