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KUŞADASI BELEDİYESi OLAĞAN MECLİS KARARt

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5.toplantısının l .Birleşiminin 1.ohJrumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,2|_ ve 22. maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat:l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkaır
YÜCEL sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı
'nda Üyelerden: Filiz ÜYÜCÜ. Cem ARSLAN. Hakan TURHAN. .Levent ÖGREN, Tulan
ASRAV, Zekerye TÜ\{K. Hayati ATLI. Muzaffer ERYiĞil', Nurettin ÖZTÜRIÇ Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Mehmeı GÜRBiLEI( Canan iNANÇ, Ahmet CANDAN, Cenap
SEKBAN, Bayram BAYAÖZL['I. Fevziye TEKEROĞLU, Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle
toplandı.

Meclis Başkanı ozer KAYALI; Haydar BÜYÜKDAĞ, Ali GENÇ, Faik ALP, Rıza
ESEN, Tacettin ÖZDEN'in mazeret dilekçelerini okudu. Bilgi verdi.

GÜNDEM:
l-Müdürlüklerden Gelen Konuların Görüşülmesi Hk.
1.1-Özel Kalem Müdürlüğünün 24.04.20l8 tarih ve E.497 sayılı "Meclis Karan Alınması" Hk.
(Kuşadası Belediyesi Zabıta Amirliği yapmış olan Mehmet Naci OK'un isminin uygun bir yere
verilmesi talebi)
l .2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25 -04 -20|8 tarih ve E-508 sayılı "Tahsis" Hk. (Mülkiyeti
Belediyemize ait İlçemiz Daı,utlar Mah. l l43 parselde bulunan Belediye Hizmet Binasının 1.kat
sol taraftaki 4 odanın Dawtlar Aile Sağhğı Merkezinin inşaatı halen devam etiğinden dolayı
31.12.2Ol8 tarihine kadar aylık l . l00-TL ile tahsisin uzatılması talebi)
1.3-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25.04.2018 tarih ve E.668 sayılı "Motosiklet Alımı" Hk.
(İcra Servisinde evrak dağıtımında kullanılmak üzere l adet motosiklet alımı)
1.4-İmar ve Şehircitik Müdürlüğünün 25.04.20l8 tarıh ve E.l838 sayılı "Hacıfeyzullah
Mah.Park Alanında Doğa|gaz Regülatörü Plan Değişiktiği" Hk.
1.S-Özel Kalem Müdürlüğünün 26.04.20l8 tarih ve E.513 sayıh "Meclis Kararı Alınması" Hk.
1Belediyeınizde bulunan ihtıyaç lazlası anatog telsi7lerden. İ|çe Fmniyet Müdürlüğü kuvvesine
kaydedilmek üzere tahsis edilmesi talebi)
|.6-Y azı İşleri Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve E. l 33 sayılı "Hukuk Komisyonuna Üye
Seçimi" Hk.
1.7-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2].04.2018 tarih ve E.8092 sayılı "20l7 Kesin Hesabı" Hk
2-Komis1,onlara Havale Edilen Konuların Görüşülmesi Hk.
2.1-İmar ve Şehircitik Müdürlüğünün l2.03.20l8 tarih ve E.l055 sayılı "Güzelçamlı Mah.794
Ada l Parsel" Hk. (İmar Komisyonu)
2.2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.20l8 tanh ve E.l32t sayılı "Türkmen Mah.158 Ada
40 Parselde Plan Değişikliği"Hk. (İmar Komisyonu1
2.3-Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 29.03.20l8 tarih ve Ii.428 sayılı "Şartlı Tapu Bağışı" t{k.
(Şafak RASİM'in İlçemiz Hacıfeyzullah Mah. 5 ada 59 parsel nolu taşrnmazrır 5 ve 9 nolu
bağımsız bölümleri ile Izmir Ili, Karabağlar Ilçesi Araphasan Mah. 6805 ada 7 parsel 7 nolu
taşınmazlarını belediyemize şartlı bağış yapma talebi) Hukuk Koınisyonu
2.4-Sosyat Yardım İşIer Müdürlüğünün 02.04.20t8 tarih ve E.522 sayılı "Mezar Yeri Satışı"Hk.
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Meclis Başkanı Özer KAYALI; gündem maddelerini okudu.
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(Tarife Komisyonu, Hukuk Komisyonu)
2-S-Zabıta Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve E.573 sayılı "Zabıta Müdürlüğü Görev Ve
ÇaIışına Yönetmeliği Değişikliği" Hk. (Hukuk Komisyonu)
2.6-Llayati ATLI imzah önerge "Dr, AIi ALKIŞ'ın İsminin Bir Parka Verilmesi" Hk. (İmar
Komisyonu, Ilukuk Komisyonu)
2.7 -Ilayati ATLI imzalı önerge "NLC (Beyincik Erimesi) Hayatını kaybeden Aras
BÜYÜKTANIR'ın isminin bir parka VeriImesi" Hk. 1İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu)
2.8-Hayati ATLl imzalı önerge "Sıtkı Başkan. Hamit. Sami. İzzet. Birgül. Niyazi. Hop tlüseyın.
Şabo, Ali Gaga, Selami, Ali, Mustafa, C)rhan ve Diğerleri için Anıt Dikilmesi" Hk. (İmar
Komisyonu, Hukuk Komisyonu)
3-Meclis Uyeleri Tarafindan Verilecek Onergelerin Görüşülmesi Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Ek gündem maddelerini okudu.

1.S-Emlak ve lstimlak Müdürlüğünün 02.05.20t8 tarih ve E.527 sayılı "Tahsis" Hk. (Davutlar
Mah. Menderes Cad. 63 numarada bulunan mülkiyeti belediyemize ait 1244 parsel nolu
binamızın tamil ve tadilat (boya, elektrik, su v.b) eksikliklerinin giderilerek l5 Eylül 20l8
tarihine kadar Dar,ııtlar Turizrıı Hekimliği Sağlık Birimi olarak kullanılmak üzere İlçe Sağhk
Müdürlüğü adına tahsis edilmesi talebi)
1.9-Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2018 tarih ve E.l873 sayrlı "Güzelçamlı Plan
Notlan" Hk.
1.1O-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.20 t8 tarih ve E.l874 sayılı "Daıutlar Plan Notları"
Hk.
1.1l-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.20l8 tarih ve E.l875 sayılı "Kuşadası Merkez Plan
Notlan" Hk.
l. l2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.05.201 8 tarih ve E.532 sayılı "Park Alanı Tahsis
Talebi" Hk.

Meclis
kabul edildi.

Başkanı Ozer KAYALI; Ek gündem maddelerini tek tek oyladı- Oybirliği ile

GüNDE\'I:
1-Müdürlüklerden Gelen Konuların Görüşülmesi Hk.
1.1-Özel Kalem Müdürlüğünün 24.04.20l8 tarih ve E.497 sayılı "Meclis Kararı Alınması" Hk.
(Kuşadası Belediyesi Zabıta Amirliği yapmış olan Mehmet Naci OK'un isminin uygun bir yere

verilmesi talebi)
1.2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.04.20l8 tarih ve E.508 sayılı "Tahsis" Hk. (Mülkiyeti
Belediyemize ait ilçemiz Daıııtlar Mah. 1 l43 parselde bulunan Belediye Hizmet Binasının l kat

sol taraftaki 4 odanın Daıutlar Aile Sağlığı Merkezinin inşaatı halen devam etiğinden dolayı
3 l . 12.20l8 tarihine kadar aylık l . l00-TL ile tahsisin uzahlması talebi)

1.3_Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25.04.20l8 tarih ve E.668 sayılı "Motosiklet Alımı" Hk.

(İcra Servisinde evrak dağıtımında kullanılmak üzere l adet motosiklet alımı)
i.4_i-u. ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.04.20l8 tarih ve E.l838 sayılı "Hacıleyzullah
Mah.Park Alanında Doğalgaz Regülatörü Plan Değişikliği" Hk.
1.S_Özel Kalem Müdürlüğünün 26.04.20l8 tarih ve E.5l3 sayılı "Meclis Kararı Alınması" Hk.

1Belediyemizde bulunan ihtiyaç lazlası analog ıelsızlerden. İlçe Emniyeı Müdürlüğü kuvvesine

kaydedilmek i2ere tahsis edilmesi talebi)
ı.6_y azı İşleri Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve E.l3] sayılı "Hukuk Komisyonuna Uye

Seçimi" Hk,
ı.z_ııaıı Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2ol7 tarih ve E.8092 sayılı "20l7 Kesin Hesabı" Hk

1.8_Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 02.05.20l8 tarih ve E.527 sayllı "Tahsis" Hk. (Davutlar

507O sayılı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştlr,
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Mah. Menderes Cad. 63 numarada bulunan mülkiyeti belediyemize ait 1244 parsel nolu
binamızın tamir ve tadilat (boya, elektrik, su v.b) eksikliklerinin giderilerek l5 Eylül 20l8
tarihine kadar Dar.utlar Turizm Hekimliği Sağlık Birimi olarak ku[lanılmak üzere İlçe Sağlık
Müdürliiğü adına tahsis edilmesi talebi)
1.9_İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2018 tarih ve E.1873 sayıh "Güzelçamlı Plan
Notları" Hk.
1.10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.20l8 tarih ve E.l874 sayılı "Davutlar Plan Notları"
Hk.
1.1l-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.20l8 tarih ve E.l875 sayılı "Kuşadası Merkez Plan
Notları" Hk.
1.12-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.05.20l8 tarih ve E.532 sayılı "Park Alanı Tahsis
Talebi" Hk.
2-Komisyonlara Havale Edilen Konuların Görüşülmesi Hk.
2.1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün l2.03.20l8 tarih ve E.l055 sayılı "Güzelçamlı Mah.794
Ada l Parsel" Hk. (İmar Komisyonu)
2.2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.20t8 tarih ve E.l32l sayıh "Türkmen Mah.l58 Ada
40 Parselde Plan Değişikliği"Hk. (İmar Komisyonu)
2.3-Emlak Ve Istimlak Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve E.428 sayılı "Şartlı Tapu Bağışı" Hk.
(Şafak RASİM'in İlçemiz Hacıfeyzullah Mah. 5 ada 59 parse| nolu taşınmazın ve 5 ve 9 nolu
bağımsız bölümleri ile İzrnir İli. Karabaglar İlçesi Araphasan Mah.6805 ada 7 parsel 7 nolu
taşınmazlannı belediyemize şarth bağış yapma talebi) Hukuk Komisyonu
2.4-Sosyal Yardım [şler Müdürlüğünün 02.04.20t8 tarih ve E522 sayıh "Mezar Yeri Sahşı"Hk.
(Tarife Komisyonu, Hukuk Komisyonu)
2.5-Zabıta Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve E.573 sayılı "Zabıta Müdürlüğü Görev Ve
Çalışma Yönetmeliği Değişikliği" Hk. (Hukuk Komisyonu)
2.6-Hayati ATLl ımzalı önerge "Dr. Ali ALKIŞ'ın İsminin Bir Parka Verilmesi" Hk. (lmar
Komisyonu, Hukuk Komisyonu)
2.7 -Hayati ATLI imzalı önerge "NLC (Beyincik Erirnesi) Hayatmı kaybeden Aras
BÜYÜKTANIR'ın isminin bir parka Verilmesi" Hk. 1İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu)
2.8-Hayati ATLI imzah önerge "Sıtkı Başkan, Hamit, Sami, Izzet, Birgül, Niyazi. Hop Hüseyın,

Şabo, Ali Gaga, Selami, Ali, Mustafa, Orhan ve Diğerleri için Anıt Dikitmesi" Hk. (İmar
Komisyonu, Hukuk Komisyonu)
3-Meclis Uyeleri Tarafından Verilecek Onergelerin Görüşülmesi Hk.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz ÜYUCU
MecIis Katibi

5070 saylll kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
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Meclis Başkanı Özer KAYALI; Ek gündem maddeleriyle biılikte gündemi oyladı.
Oybirliği ile kabul edildi.
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KUŞADASI BELEDiYESi OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5.toplantısının l. Birleşiminin l.
oturumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.21. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konuları görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın
Başkanlığı'nda Üyelerden; Piliz lrVÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞnnN,
Tufan ASRAV, Zekerye TÜNI( Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER, Mehmet GÜRBİLEI( Canan İNaNÇ, Ahmet CANDAN, Cenap
SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKEROĞLU, Mehmet ERDEM'in iştirakteriyle
toplandı.

Mectis Başkanı Özer KAYALt: Meclis Üyesi Nai| ÖZAZMAN'ın isıilası ve yerine
Yedek Meclis Üyesi Mehmet ERDEM'in göreve başlaması ile ilgili bilgi verdi. Konu oylanmaya
gerek olmadığından. Oylanmadan geçildi.

Özer KAYALI
Mec[is Başkanı

FiliZ üYüCü
Meclis katibi

Cem ARSLAN
Meclis l(atibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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KUŞADASt BELEDiYESi oLAĞAN MECLiS KARARı

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yıh döneminin 5.toplaırtısının 1.Birleşiminin l, ohırumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞREN, Tufan ASRAV,
Zekerye TÜNK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYiĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah SÜnErCi, Canan
GÜLER, Mehmet GÜRBiLEK. Canan iNeNÇ, nımet CANDAN. Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKERoĞLlJ, Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle toplandı.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; 03.04.2018 tarih ve 4 nolu Meclis Toplantı Tutanağı ile
ilgili bilgi verdi. Konu oylanmaya gerek olmadığından oylanmadan geçildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FiliZ üY[JCü
Meclis katibi

Ccm ARSLAN
Meclis katibi

507O sayıtı kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştır
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KUşADASI soLc»iynsi oııĞıN ıırt:ı-is KARARı

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5 . toplanhsının l. Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayıh Belediye Kanunun 20. 2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat 16:00da Kuşadası Belediyesi Erkan Yüce[
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda): Meclis Başkanı Özer KAYALt'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; piliz [rYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN,Levent ÖĞREN, Tulan ASRAV,
Zekerye TÜNI( Hayati ATLI, Muzaffer ERYiĞİT, Nurettın ÖZTÜRK, Ferah SÜREKCi, Canan
GÜLER,Mehmet GÜRBiLEK,Canan tNANÇ.41şet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLtj,Fevziye TEKEROĞLU, Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.1 maddesi:
Özel Kalem Müdürlüğünün 24-04.2018 tarih ve E.497 sayılı "Meclis Kararı Alınması" Hk.
(Kuşadası Belediyesi Zabıta Amirliği yapmış olan Mehmet Naci OK'un isminin uygun bir yere
verilmesi talebi)

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Özel Kalem Müdürlüğünün 24.04.2018 taih ve B,.497

sayılı Kuşadası Belediyesi Zabıta Amirliği yapmış olan Mehmet Naci OKun isminin uygun bir
yere verilmesi talebi ile ilgili yazısını okudu.

BELEDiYE MECLiSiNE
iıgı:zo.03.20l8 tarih ve l2l543 kayıt nolu Zihni OK'un dilckçesi.
20l5 yılında vefat eden, uzun vıllar Kuşadası Belediyesinde Zabıta Amirliği 1,apmış

Mehmet Naci OK'un verdiği hizmetler ve örnek vaşamı nedeni ile Kuşadası'nda uygun bir
yere isminin verilmesi konusunda gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınza arz
ederim.

Meclis Başkanı Ozer KAYALI;OzeI Kalenı Müdürlüğünün 24.04,20|8 tarih ve E.497
saylı Kuşadası Belediyesi Zabıta Amirliği yapmış olan Mehmet Naci OK'un isminin uygun bir
yere verilmesi talebi ile ilgili yazısını İmar Komisyonuna havalesini oyladı.

IiARAR NUMARASI :89713695-301.05/l48 :

Kuşadası Belediyesi Zabıta Amirliği yapmış olan Mehmet Naci OK'un ismınin uygun bir
yere verilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar Komisyonuna havalesi; oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FiliZ üYt]CÜ
Meclis lfutibi

Cenı ARSLAN
Meclis l(atibi

5070 sayılı kanuna göre güVenli e|ektronik imza ile imza!anmlştır
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02.05.20l8

KUŞADASI BELEDİYESİ OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5 . toplanhsının l. Birleşiminin l. oh]rumu;
5393 Say[ı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22, maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.2018 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığinda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN,Levent ÖĞREN, Tufan ASRAV,
Zekerye TÜNK Hayati ATLI. Muzaffer ERYİĞiT, Nurettin ÖZTÜRK Ferah SÜREKCi, Canan
GÜLER, Mehmet GÜRBiLEK Canan INANÇ. Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKERoĞLU, Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.2 maddesi:
Emlak ve Istimlat Müdürlüğünün 25-04.20 |8 tarih ve E.508 sayılı "Tahsis" Hk. (Mülkiyeti
Belediyemize ait Ilçemiz Daıııtlar Mah. l l43 parselde bulunan Belediye Hizmet Binasının l.kat
sol taraftaki 4 odanın Daıutlar Aile Sağlığı Merkezinin inşaah halen devam ettiğinden dolayı
3 l . l 2.20l8 tarihine kadar ay|ık l . l00-TL ile tahsisin uzatılması ta|ebi)

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.04.20l8 tarih ve
E.508 sayılı "Tahsis" Mülkiyeıi Belediyemize ait İlçemiz Daıutlar Mah. ll43 parselde bulunan
Belediye Hizmet Binasının l.kat sol taraftaki 4 odanın Dar.utlar Aile Sağlığı Merkezinin inşaah
halen devam ettiğinden dolayı 31.12.20l8 tarıhine kadar aylık 1.100-TL ile tahsisin uzatrlmasr
talebi ile ilgili yazısını okudu.

BELEDİYE MECLİSİNE
iıgi:z.ı.0l.z0 ı8 tarihli ve 42929l41-456.0L E-1222 sayılı İlçe Sağlık Müdürlüğü

yazrsı.
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Sağlık Yapıları Yıkım

Karar Komisyonu'nun 23.02.20171721-722 sayılı kararları ile llçe Sağlık Müdürlüğüne
bağlı Davutlar Aile Sağlığı Merkezi binasının vıkrlmasına karar verilmiştir. Aile Sağlığı
Merkezinde hizmetlerin aksamaması için yeni bir Aile Sağlığı Merkezi binası yapılana
kadar Mülkiyeti belediyemize ait l143 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Davutlar
hizmet binasının 1. kat sol taraftaki 4 odası 07.t1.20l7 tarih 398 sayıh Meclis Kararı ile
3t.05.20l8 tarihine kadar aylık 1.100 TL'ye tahsis edilmiştir. İlgi yazı ile hizmet
binalarının inşaatının tamamlanmaması sebebi ile 31.12.2018 tarihine kadır tahsisin
uzalılması talep edilmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Davutlar Mahallesi l l43 parselde bulunan
Belediye Hizmet Binasının l. kat sol taraftaki 4 odanın Davutlar Aile Sağlığı Merkezinin
inşaatı halen devam ettiğinden dolal,ı 3t.l2.20l8 tarihine kadar aylık 1.100 TL ile tahsisin
uzatılmasr hususundai

Gerekli Meclis kararınrn alınmasını olur'larınıza arz ederim.

Meclis Başkanı Ozer KAYALI; Mülkiyeti Belediyemize ait llçemiz Davutlar Mah. 1l43
parselde bulunan Belediye Hizmet Binasının l.kat sol taraftaki 4 odanın Daıııtlar Aile Sağlığı
Merkezinin inşaatı halen devam ettiğinden dolayı 31.12.2018 tarihine kadar aylık 1.100-TL ile
tahsisin uzatılması talebini oyladı.

5070 sayılı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Dogrulama Adresi:https://e-hizıı,ıet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p:8octSHpOvD
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KARAR NUl\{ARASI :897!3695-301.05/149:
Aile Sağlığı Merkezinde hizmetlerin aksamaması için yeni bir AiIe Sağlığı Merkezi

binası yapılana kadar Mülkiyeti belediyemize ait l l43 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan
Da,,utlar hizmet binasının l. kat sol taraftaki 4 odası 07.11.20l7 tarih 398 sayılı Meclis Karan
ile 31.05.20l8 tarihine kadar aylık 1-100 TL'ye tahsis edilmiştir.Daıutlar Aile Sağhğı
Merkezinin inşaah halen devam ettiğinden dolayı 31.12.2018 tarihine kadar ayhk 1.100-TL
bedeIle tahsisin uzatılması; oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

piliz ıjyiıcü
Meclis I(atibi

Cem ARSLAN
Meclis İ(atibi

Dogrrılama Adresi: https://e-h i zıııet. kusadas i. bel. tllebeled iyelsifresiz/be lge?p:8oct S HpOv D

5070 sayılı kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.

2



E:tjiliıE,.-rllı-:+ a.
fl_$Jıt?..:t

H$F,#
ToPLANTt No TopLANlI rıniui

02.05.20l8

KuşADASI ssLn oiynSi o ııĞı ıı ır.rıcı-is KARA Rı

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5 . toplantısının l. Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat 16:00da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Fitiz ÜYÜCÜ, Cem ARSLAN, ttakan TURHAN, Levent ÖĞREN, Tulan ASRAV.
Zekerye TÜNK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah SÜREKCi, Canan
GÜLER. Mehmet GÜRBiLEK Canan iN,rı.ıç. Ahmet CANDAN. Cenap SEKBAN, Balram
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKEROĞLU, Mehmet ERDEM'in ıştirakleriyle top!andı.

Gündemin 1.3 maddesi:
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25.04.2018 tarih ve E.668 sayılı "Motosiklet Alımı" Hk. (Icra
Servisinde ewak dağıtımında kullanılmak üzere l adet motosiklet alımı)

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Destek Llizmetlcri Müdürlüğünün 25.04.20l8 tarih ve
E.668 sayılı "Motosiklet Alımı" İcra Servisındc evrak dağıhmında kullanılmak üzere l adet
motosiklet ahmı ile ilgili yazısrnr okudu.

BELEDlYE MECLISINE
iıgı: ı7.oı.zoıs tarihli ve 3677l8l2-804.01-E.7071 sayrlı yazı.
Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı İcra Servisi İarafından verinde İcra Takip

İşlerinde ve Kuşadası banka şube|eri, Adliye, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tapu
Müdürlüğü, IIçe Emniyet Müdürlüğüne evrak dağıtımında kullanılmak üzere 2 kişiyi
taşıyabilecek özellikte l adet motosiklete ihtiyaç duyulmaktadır.

237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun l0. maddesinin "...Genel büıçeye dahil daireler, katma
büıçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olarsq olsun edinebilecekleri
taşıtların cinsi, adedi, hangi hianetıe kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T)
işareıli cenelde göslerilir. Yukanda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar ıarafından
bu Kanun gereğince ıaşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmetıe
kullanılacağı ve kaynağı gösıerilmek suretille önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına
bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, beleıliyeler ve bunların
bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşı edinirler..."
hükmü gereğince; 1 Adet motosiklet alrnmasınr ve söz konusu motorsikletin Be|edivemiz
Sosyal Yardım lşler Müdürlüğü için alınan motosiklet ile birlikte toplam 2 adet
motorsikletin 20l8 yılı Mali Bütçesinin T-l Cetveline işlenmesi konusunda gerekli meclis
kararının alrnmasınr olurlarrnza arz e derim.

Meclis Başkanı Özer KAYALl;Mali Hizn-ıetler Müdürlüğüne bağlı icra servisinde evrak
dağıhmında kullanılmak üzere 1 adet motosiklet alınmasına ve söz konusu motosiklet ilc Sosyal
Yardım İşler Müdürlüğünde kullanılmak üzere daha önce alınmasına karar verilen motosikletle
birlikte toplam 2 adet motosikletin 20l 8 yılı Ma[i Bütçesinin T- l Cetveline işlcnmesini oyladı.

5070 sayıll kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p:8octcHopc4
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KARAR NU]IIARASI :897l3695-301.05/1 50:
Meclis Başkanı Ozer KAYALI;MaIi Hizmetler Müdürlüğüne bağlı icra servisinde evrak

dağıtımında kullanılmak üzere l adet motosiklet alınmasına ve söz konusu motosiklet ile Sosyal
Yardım İşler Müdürlüğünde kullanılmak üzere daha önce alınmasına karar verilen motosikletle
birlikte toplam 2 adet motosikletin 20l8 ylı Mali Bütçesinin T-l C]etveline işlenmesi; oybirliği
ile kabul edildi.

Özer KAYALI
MecIis Başkanı

Filiz ÜYÜCIJ
Meclis I(atibi

Cem ARSLAN
Meclis I(atibi

5070 sayüll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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KUŞADASI BELEDİYESi OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5 . toplantısının l . Birleşiminin l . ofurumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.21. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Mectis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanhğı'nda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞREN, Tufan ASRAV,
Zekerye TÜNI( t{ayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah SÜREKCİ, Canan
GÜLER, Mehmet GÜRBİLEK. Canan iNnNÇ, Ahmet CANDAN. Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKEROĞLU. Mehmet ERDE M'in iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 1.4 maddesi:
Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.04.2018 tarih ve E.l838 sayılı "Hacıfeyzullah Mah.Park
Alanında Doğalgaz Regülatörü Plan Değişikliği" Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.04.20 l8 tarih ve
E. l838 sayıh "Hacıfeyzullah Mah.Park Alanında Doğalgaz Regülatörü Plan Değişikliği"ile ilgili
yazısını okudu.

BELEDiYE MECLİSİNE
İlgl: l7.0.1.ZOlt tarih ve l25763-11394 sayılı başuru dilekçesi.
Ilçemiz Hacıfeyzullah mahallesi l8K IV no'lu paftada planda yeşil alan görülen

kısımda Enerya Aydın Gaz Dağıtrm A.Ş. tarafından l6.04.20t8 tarih ve 114 sayılı yazı ile
belediyemize müracaat edilerek plan değişikliği talebinde bulunulmuştur.l3l82,96 plan
işlem numaralı tadilat teklifi dosyasının belediye mecllsinde görüşülmesi hususunu
olurlarınıza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;İmar ve Şehırcilik Müdürlüğünün 25.04.20l8 tarih ve
E.l838 sayı[ı "Hacıfeyzullah Mah.Park Alanında Doğalgaz Regülatörü Plan Değişikliği"ile ilgili
yazısını İmar Komisyonuna havalesini oyladı.

KARAR NUMARASI :89713695-301.05/15l :

Özer KAYALl
Meclis Başkanı

5

Filiz üYüCü
Meclis katibi

Cem ARSLAN
Meclis kaıibi

5070 sayılı kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Dogrulama Adresi:https://e_hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p:8octgHlLSY
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İlçemiz Hacıfeyzullah mahallesi l8K IV no'lu paftada planda yeşil alan görülen kısımda,
l3l82,96 plan işlem numaralr tadilat teklifi dosyasının; İmar Komisyonuna havalesi, oybirliği ile
kabul edildi.
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KUŞADASI BELEDiYESİ OLAĞAN MECLİS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5 . toplantısının l. Birleşiminin l. oturumu;
5393 Saylı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yiicel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda)l Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyeterden; Filiz trYÜCÜ, Ccnı ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞnlll, Tufan ASRAV,
Zekerye TÜNK. Hayaıi ATLl. Mıızafler ERYİĞİT. Nureııin ÖZTÜRK. Ferah SÜREKCİ. Canan
GÜLER. Mehmet GÜRBiLEK Canaıı nıa.Nç. Rhmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLtr, Fevziye TEKERoĞLU, Mehmer ERDEM'in iştirakleriyle toplandı,

Gündemin 1.5 maddesi:
Ozel Kalem Müdürlüğünün 26.04.2018 tarih ve E.5l3 sayılı "Meclis Karan Alınması" Hk.
1Belediyemizde bulunan ihıiyaç lazlası analog telsizlerden. İlçe Fnıniyet Müdürlüğü kuwesine
kaydedilmek üzere tahsis edilmesi talebi)

Meclis Başkanı Ozer KAYALl;Ozel Kalem Müdürlüğünün 26.04.20|8 tarih ve E.513
sayıh "Mec|is Karan Alınmasf'Belediyemizde bulunan ihtiyaç fazlası analog telsizlerden, İlçe
Emniyet Müdürlüğü kulvesine kaydedilmek üzere tahsis edilmesi talebi ile ilgi[i yazısını okudu.

BELEDiYE MECLisİNE
İlgi:İlçe Emniyet Nlüdürlüğünün 26.03.20l8 tarih ve 8t720 sayılı yazısı.
Ilçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemizde bulunan

ihtiyaç fazlası analog telsizIerden, İlçe Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kaydedilmek üzere
tahsis edilmesi konusunda gerekli meclis kararının alınmasını olurlarrnza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYAll;Belediyemizde bulunan ihtiyaç fazlası analog telsizlerin,
İlçe Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kaydedilmek üzere tahsis edi[mesini oyladı.

KARı\R NU}IAILASI :89713695-3() 1.05/l 52:

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

5

Fiıiz üYüC[J
Meclis katibi

5o7O saylh kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Ccm ARSLAN
Meclis katibi

Dognılama Adresi: https:l/e_hiznıet. kusadasi.bel. tri ebelediyc/sifresiz/bclge?p:8odAR H MiZg
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İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kulIanılmak üzere Belediyemizde bulunan ihıiyaç
fazlası analog telsizlerin, İlçe Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kaydedilmek üzere tahsis edilmesi;
oybirliği ile kabul edildi.
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KUşADAsı sBınniyssi oınĞnN nrn«:ı,is KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5.toplantısının l.Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konulan
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.2018 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahııesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkaııı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCtj, Cem ARSLAN, I{akan TLJRHAN. Levent ÖĞREN, Tufan ASRAV,
Zekerye TÜNI( l1ayati ATLI, Muzaffer ERYiĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah SÜnErCİ, Canan
GÜLER, Mehmet GÜRBİLEK. Canaıı NANÇ. Rhmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, Fevziye T'EKERoĞLU, Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle toplandl.

Gündemin 1.6 maddesi:
Yazı Işleri Müdürlüğünün 27.01.2018 tarih ve E.l33 saylı "}Iukuk Komisyonuna Üye Seçimi"
Hk.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve E. t33
sayıh "Hukuk Komisyonuna Üye Seçimi" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDIYE MECLISINE
Belediye Meclis Üyesi :\,Iail ÖZAZMAN. CHP Mec[s Üyefiği görevinden istifa

etmiştir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 2l.maddesinde "Bağlı olduğu partiden
istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği sona erer, süreyi tamamlamak üzere ilk
toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır" dendiğinden. Hukuk Komisyonuna üye
seçilmesini arz ederim.

Meclis Başkanı Özer I(AYALI; Tufan ASRAV. Muzaffer ERYİĞİT ve Filiz ÜYÜCÜ
imzalı önergeyi okudu.

öNERGE

Belediye Meclisi Hukuk Komisyonuna, Meclis Üyelerinden Canan GÜLER'in
seçilmesini öneriyoruz. Saygılarımızla.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Hukuk Komisyonuna Canan G[JLER'in seçilmesini
oyladı.

Hukuk Komisyonuna Canan GULER'in seçilmesi oybirliği ile kabul edildi

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz UYtJCU
Meclis I(atibi

Cem ARSLAN
Meclis I(aıibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştİr

Dogrulama Adresi: https:/i e_hizııet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge,lp=8octoHobQP
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KUŞADASI BELEDİYESi OLAĞAN MECLİS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5.toplantısının l. Birleşiminin l.
oturumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.2018 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclıs Başkanı Özer KAYALI'nın
Başkanlığı'nda Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ. Cem ARSLAN. Hakan TURHAN. Levent ÖĞnPN.
Tufan ASRAV, Zekerye TÜNK Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞiT, Nurettin ÖZTÜRI( Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Mehmet GÜRBiLEK,Canan iNANÇ, Ahmet CANDAN. Cenap
SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKEROĞLU, Mehmet ERDEM'in iştirakteriyle
toplandı.

Gündemin 1.7.maddesi:
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve E.8092 saylı "20l7 Mali Yılı Kesin Hesabı"
Hk

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.20l8 tarih ve
E.8092 sayrh "20l 7 Mali Yılına Ait Kesin Hesabı" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDiYE MECLiSİNE
Belediye encümenince incelenen 27.04.2018 tarih ve 1847 say ı encümen kararı ile

karara bağlanan 20l7 Mali Yılı Kesin Hesabının Belediye Meclisince görüşülmek üzere
havalesini olurlarınza arz ederim.

2017 MALi YILI BÜTÇ E GiDER KESİN HESAP CETVELi AÇIKLAMALAR:

GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖOnNİ«
BUTÇE ILE VERILEN ODENEK
EK ODENEK
AKTARMA SU RETİYLE EKLENEN
AKTARMA SU RETİYLE DÜŞÜLEN
NET BÜTÇE ÖnnNıĞi TOPLAMl
BüTÇE GİDERi TOPLAMI
önrNoı< üsrü H.q.nc.{N{A,
iprıı- nniı,nı ö»oııx
SONRAKi YILA DEVREDEN ÖDENEK

l28.000.000,00_,tL
16.775.000,00-TL
14.703.078.53-TL
l4.703.078,53-TL

144.775.000-1,L
l09. ı 05.475,60-Tl,

35.669.524,40_TL

2017 MALi YtL! GiDER EKoNoMiK KoD I.DÜZEY DAĞILIMI

: 33.199.363.09-TL
: 5.984.478.64-'tL
: 55.060.587.00-TL
: 2.223.472.39:IL
: 5.395.076.64-TL

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
1
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SOSYAL GÜVENLiK KU RUN{LARtNA
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FAİZ GiDERLERi
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SERN,tAYE GIDERLERI
BoR(] vERNlE
YEDEK ÖDENEKLER

7.242.497.u-TL

20l7 MALI YILI BUTÇE GIDERLERI'I'OPLAMI: l09.105.47 5,60TL

20l? MALi YILI NET BÜTÇE ÖnENgĞi : l44.775.000-,l,L
20l7_ MALi YILI BÜTÇE GİDERLERi : l09.105.,175,60TL
20l7 MALI YILI NET BUTÇE GERÇEKLEŞME ORAN|:%75

20l7 MALi YILI BÜTÇ E GELiR KESiN ılESAP CE],VELi AÇIKLAMALAR:

BüTÇE iı.g rıuı.riN EDiLEN : l32.275.000,00-TL
iııBn nnışxı,Sl BoRçLANMA :

BÜTÇE ToPLAMI: : l32.275.000,00_TL
2016 DEVREDEN GELİR TAIIAKKUKU ; 52.425.141,22:lL
2017 MALi YILI TAHAKKUKU : l00.080.008,37_TL
TOPLAM TAHAKKUK : l52.505.149,59-TL
2017 MALi Y|LI TAHSiLATI : t01.763.486,68-TL
TAHSiLATTAN RED vE İanırpn : 883.797,12_TL
20l7 MALi YlLI NET TAHSiLATI : t00.879.689,56
GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK ARTIĞI:50.741.662,9l-"tL

20l7 MALi YıLt GELiR TAHSİLAT DAĞıLıMI

VERGİGELiRLERİ :

TEŞEBBÜS VE MÜLKiYET GELiRLERİ :

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR :

DiĞER GELiRLER :

SERMAYEGELİRLERİ :

REDVEinnBınn :

44.597.178,24.-,|L
22.259.660.02-TL

65.2l9,74.-TL
33. t74.945.68-TL

1.666.483,00_TL
883.797,12-TL

20t7 MAI-İ YILI TOPLAM BÜTÇE GEt.iRl.ERi 1,oPLAMI : l01.763.486,68-TL

20l7 MALİ YILI TAHMİNİ cnı,in BÜTÇESi : l32.275.000,00-,tL
20l7 MALi YILI TAHsit, EDİLEN NET BÜTÇE GELİRi: l01.763.486,68_Tı.
20l7 MAt.i YlLı BÜTÇE GERÇEKI.EŞME ORANI :"h77

KURUMUN ADl:KU ADASIBELEDİYEsi YlLl:2017
B LAN(]O AYI :OCAK_AR{LIK

.\K'I'l }'LER:

I-DÖNEN \lARLIKLAR : 70.991.893,62 Tt

II_DURAN VARLIKLAR : l47.0l8.375.72:IL
AktifToplam :2t8.0t0.269,34-TL.

5070 saylll kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.
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lx-NAZI]\t llESAPLAR
Genel Toplam

:9.685.917.22
:227.696.186,56 -TL

PASiı.,ı.l.]R

ıIl_KtSA VADELi YABANCI KAYNAKLAR : 90.171.360,3GTL

IV-UZUN VADELi YABANCI KAYNAKLAR : 63.192.000,39_TL

V_ÖZKAYNAKLAR : 64.646.908.59-TL

Pasif Toplamı : 218.010.269,34-TL

IX_ NAZIM HESAPLAR 9.685.917,22

Genel Toplam : 227.696.186,56 -TL

Meclis Başkanı Özer KAYALI; 20l 7 Mali Yılı Kesin Hesabının aradan sonra
görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oyladı.

KARAR NUMARASI :89713695-301.05/l54 :

20l7 Mali Yıh Kesin llesabının aradan soırra
Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi.

görüşülmek üzere Plan Bütçe

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

l'iliz LJYL.l(]tJ
Mcclis katibi

Cem ARSLAN
Meclis katibi

5070 sayıIı kanuna göre güVenli eleKronik amza ile imzalanmüştlr
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TOPLANTI NO

5

KUŞADASI BELEDiYESi oLAĞAN ME(]LİS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yı[ı döneminin 5,toplantısınrn l. Birleşiminin l.
ohırumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere 02,05.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Mec|is Başkanı Özer KAYALI'nın
Başkanlığlnda Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞrcN.
Tufan ASRAV, Zekerye TÜNI( Hayati ATLI, Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZT[JRIÇ Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Mehmet GÜRBiLEK, Canan iııa.NÇ, Ahmet CANDAN, Cenap
SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ. Fevziye TEKEROĞLU. Mehmet ERDEM'in iştlrakleriyle
toplandı.

Gündemin 1.8 maddesi:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.05.20l8 tarih ve E.527 sayılı "Tahsis" Hk. (Dawtlar
Mahallesi. Menderes Cad, 63 numarada bulunan mülkiyeti belediyemize ait 1244 parsel nolu
binamızın tamir ve tadilat (boya, elektrik, su v.b) eksikliklerinin gideri|erek l5 Eylül 20l8
tarihine kadar Dawtlar 'l-urizm Hekimliği Sağlık Birimi olarak kullanılmak üzerc İlçe Sağlık
Müdürlüğü adına tahsis edilmesi talebi)

Meclis Başkanı Özer KAYALl;Daıırtlar Mahallesi Menderes Cad. 63 numarada
bulunan mülkiyeti belediyemize ait l244 parsel nolu binamızın tamir ve tadilat (boya, elektrik, su
v.b) eksikliklerinin giderilerek l5 Eylül 20l8 tarihine kadar Daıutlar Turizm Hekimliği Sağlık
Birimi olarak kullanılmak üzere [[çe Sağlık Müdür|üğü adına tahsis edilmesi ile ılgili yazısını
okudu.

BELEDİYE MECLİSiNE
hgi: l9.04.2018 tarihli ve 42929141-756.0l-E.l200 sayılı İlçe Sağlık Müdürlüğü

yazısl.
Ilgi yazı ile; Ilçemizde yaz a1,1arında vaşanan nüfus artışı nedeniyle, ilçe Sağlık

Müdürlüğü bünyesinde her yıl yaz sezonunda münhal yerlerde 'I'urizm Hekimliği Sağlık
birimleri hizmeti sunulduğu belirtilmekte olup SağIık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü, Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyon kararı ile hizmet binalarınrn vaprmı
devam ettiğinden, söz konusu sağlık hizmeti verilemediği belirtilmektedir. Bu nedenle
sağlık hizmetlerini aksatmadan kaliteli, verimli, ulaşrlabilir ve sürdürülebilir şekilde
hizmet verebilmek amacı ile Davutlar Mahallesi Menderes (]addesi 63 numarada bulunan
mülkil*eti beledivemize ıit 1244 parsel nolu binamzın tamir ve tadilat (bo_v-a, elektrik, su
vb.) eksikliklerin giderilerek 15 Eylül 20l8 tarihine kadar Davutlar Turizm Hekimliği
Sağlık Birimi olarak kullanılmak üzere İlçe Sağlık Müdiirlüğü adına tahsis edilmesi tatğ
edilmektedir.

Mülkil,eti Beledivemizc ait İlçemiz Davutlar Mahallesi Menderes Caddesi 1244
parsel nolu taşınmazda 4 adet daire (63ll -6312 - 63/3 ve 63/4) bulunmaktadır. İlgi talebin
Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda1

Gerekli Meclis kararrnın alınmasrnı oIur'larınıza arz ederim.

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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Meclis Başkanı Özer KAYALI; Davutlar Mahallesi Menderes Caddesi 63/1-63/2
numarada bulunan mülkiyeti belediyemize ait l244 parsel nolu binamızın tamir r.,e tadilat (boya,
elektrik, su v.b) eksikliklerinin giderilerek l5 Eylül 2018 tarihine kadar Dar,utlar Turizm
Hekimliği Sağlık Birimi olarak kullanı|mak üzere İlçe Saghk Müdürlüğü adına ücretsiz tahsis
edilmesini oyladı.

KARAR NUMARASI :89713695-30t.05/l55 :

Darrıtlar Mahallesi Menderes Caddesi 63/ 1-63/2 ııumarada bulunan mülkiyeti
belediyemize ait |Z44 parsel nolu binamızın tamir ve tadilat (boya, elektrik, su v.b)
eksikliklerinin giderilerek l5 Eyliil 20l8 tarihine kadar Daıutlar Turizm Hekimliği Sağlık Birimi
olarak kullanılınak üzere llçe Sağlık Miidürlüğü adına ücretsiz tahsis edilmesi. oybirliği ile kabuI
edildi.

Özer KAYALI
MecIis Başkanı

Filiz üYUCü
Meclis l(atibi

Cem ARSLAN
Meclis katibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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,İOPLANTI NO ,I,OPLANTI TARiIli
02.05.20l8

KUŞADASI BELEDiYESi OLAĞAN MECLİS KARARl

Kuşadası Belediye Meclisi 2018 yıh döneminin 5.toplantıslntn l.Birleşiminin l. ofurumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20- 21. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığlnda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ. Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞREN, Tufan ASRAV,
Zekerye TÜNK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞiT, Nurettin ÖZTÜRK. Ferah SÜREKC], Canan
GÜLER, Mehmet GÜRBİLEK, Canan iNANÇ, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Balram
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKEROĞLU, Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle toplaırdı.

Gündemin 1.9 maddesi:

Meclis Başkanı Ozer KAYALI; Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.20l8 tarih ve
E. l873 saylı "Güzelçamlı Plan Notlan" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDIYE MECLISINE
Kuşadası Belediyesince onanan ve yürürlükte olan plan notlarının günümüz

koşullarında yetersiz kalması nedeniyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Kuşadası
Merkez,Davutlar ve Güzelçamlı bölgelerini kapsayan alan için plan notları hazırlatrlmış
olup Aydın Büyükşehir Belediyesince l2.04.20t8 tarih ve 174 sayıIı karara istinaden
"Farklı onamalara sahip planların bir bütin gibi değerlendirilerek değiştirilmesinin usule
uygun olmadığı değerlendirilerek mevcut planların devamına oy birliğiyle uygun
bulunmuştur." denilerek talep reddedilmiştir.

İmar İşleri Müdürlüğünce hazırlatılan Güzelçamh l/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı bölgesini kapsayan l3l83,1t Plan İşlem Numaralı PIan Notları ve Paftasının Beledive
Meclisimizde görüşülmesi hususunu olurlarrnıza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Güzelçamlı l/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
bölgesini kapsayan l]l8].ll Plan İşIem Numaralı Plan Notlan ve Paltasının İmar Komisyonuna
havalesini oyladı.

Güzelçamlı l/ l 000 Ö[çek[i Uygulama lınar Planı bölgesini kapsayan l3l83,1l Plan
İşlem Numaralı Plan Notları ve Paftasının İınar Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

5

FiliZ üYüCü
Meclis katibi

Cem ARSLAN
Meclis katibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.20l8 tarih ve E.l873 sayılı "Güzelçamlı Plan Notları"
Hk.

KARAR NUMARASl :89713695-301.05/156 :



TOPLANTI NO ,toPLANTI TARIHI
02.05.20l85

KUŞADASI BELEDİYESi OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 ylı döneminin 5.toplantısının l.Birleşiminin l. oturumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.21. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konulan
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücet Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYAll'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞREN, Tufan ASRAV,
Zekerye TLINK. Hayati ATLI. Muzaffer ERYİĞİT. Nuretıin ÖZTÜRK. Ferah SÜREKCİ. Canan
GÜLER. Mehmet GÜRBİLEK, Canan iNANÇ. Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKERoĞLU, Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle toplandı.

Imar ve Şehircili k Müdürlüğünün 02.05.20l8 tarih ve E.l874 saylı "Davutlar Plan Notlan" Hk

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2018 tarih ve
E.l874 saylı "Daıutlar Plan Notları" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDİYE MECLiSiNE
Kuşadası Belediyesince onanan ve yürürlükte olan plan notlarının günümüz

koşullarında yctersiz kalması nedeniyle lmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafindan Kuşadası
Merkez ,Davutlar ve Güzelçamlı böIgelerini kapsayan alan için plan notları hazırlatrlmış
olup Aydın Büyükşehir Belediyesince l2.04.20l8 tarih ve l74 sayılı karara istinaden
"Farkiı onamalara sahip planların bir bütün gibi değerlendirilerek değiştirilmesinin usuie
uygun olmadığı değerlendirilerek mevcut planların devamına oy birliğiyle uygun
bulunmuştur." denilerek talep reddedilmiştir.

İmar İşleri Müdürlüğünce hazırlatılan Davutlar l/l000 Ö\ekli Uygulama İmar
Planı bölgesini kapsayan l3405,14 Plan lşlem Numaralı Plan Notları ve Paftasının BeIediye
Meclisimizde görüşülmesi hususunu olurlarrnıza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Dawtlar l/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bölgesini
kapsayan 13405,14 Plan İş|em Numaralı Plan Notlan ve Paftasının İmar Komisyonuna
havalesini oyladı.

KARAR NUMARASI :89713695-301.05/l57 :

Dar.ııtlar l/ l000 Otçekli Uygulama Imar Planı bölgesini kapsayan l3405,14 Plan İşlem
Numaralı Plan Notları ve Paftasınrn lmar Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi

Ozer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz ÜyÜCü
Meclis katibi

Cem ARSLAN
Meclıs l(atibi

5070 sayılı kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
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TOPLANTI NO 1,oPLAN,|,l TARlIll
02.05.20 t 85

KUŞADASI BELEDiYEsi oLAĞAN MECLis KARARl

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5.toplanhsının l.Birleşiminin l. oturumu;
5393 Saylı Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplanh Salonunda)i Meclis Başkanı Özer KAYALl'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Filiz tjYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURIlAN, Levent ÖĞnSN, Tulan ASRAV,
Zekerye'tÜNK, Hayati ATLI, Miızaffer ERYiĞİT, Nurettin ÖZTIJRK, Ferah S[-ınprC'i. Canan
GÜLER. Mehmet GÜRBiLEK. Canan INRNÇ. e,hmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Balraın
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKEROĞLU, Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle toplandı.

imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.20l8 tarih ve E.l875 sayıh "Kuşadası Merkez Plan
Notları" Hk

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.20l8 tarih ve
E.1875 sayılı "Kuşadasr Merkez Plan Notları" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDiYE MECLİsiNE
Kuşadası Belediyesince onanan ve 1,ürürlükte olan plan notlarrnın günümüz

koşuIlarında vetersiz kalması nedeniyle Imar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Kuşadası
Merkez ,Davutlar ve Güzelçamlı bölgelerini kapsayan alan için plan notları hazırlat mış
olup Aydın Biiyükşehir Belediyesince l2.04.2018 tarih ve l74 sayılı karara istinaden
"Farklı onamalara sahip planların bir bütün gitıi değerlendirilerek değiştirilmesinin usule
utgun olmadığı değerlendirilerek mevcut planların devamına oy birliğiyle uygun
bulunmuştur." denilerek talep reddedilmiştir.

Imar lşleri Müdürlüğünce hazırlatılan Kuşadası l/l000 Olçekli Uygulama Imar
Planı biilgesini kapsayan l3l82,97 Plan İşlem Numara|ı Plan Notları ve Paftasının Beledive
Meclisimizde görüşülmesi hususunu olurIarınıza arz ederim.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Kuşadası l/l000 Ölçekti Uygulama İmar Planı bölgesini
kapsayan |3|82,9'7 Plan İşlem Numaralı Plan Notları ve Paltasının İmar Komisyonuna
havalesini oyladı.

KARAR NUMARASI :897l3695-301.05/158 :

Kuşadası l / 1000 Ö lçekli Uygulaına hnar Planı bölgesini kapsayan l ] l 82,97 Plan işlem
Numaralı Plan Notları ve Paftasının lmar Komisyonuna havalesi, oybirliği ile kabul edildi

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FiliZ ÜY[]CÜ
Meclis katibi

Cem ARSLAN
Meclis katibi

5070 saylll kanuna göre güVenla elektronik imza ile imzalanmıştlr
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TOPLANI,ı No TOPLANTI TARiHi
02.05-20185

KUŞADASI BELEDİYESi OLAĞAN MECLiS KARARt

Kuşadası Belediye Meçlisi 20l8 yılı döneminin 5.toplantısınln l.Birleşiminin l. oturumu]
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02-05.2018 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Piliz ljYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞREN, Tufan ASRAV,
Zekerye TÜNK" Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞiT, Nurettin ÖZTÜRK. Ferah SÜR-EKCi, Canan
GÜLER. Mehmet GÜRBİLEK, Canan iNANÇ. Alımet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKEROĞIU, lı,lehmet ERDEM'in iştirakteriyte toplandt.

Gündemin 1.1 2 maddesi:
Emlak ve lstimlak Müdürlüğünün 02.05.20l8 tari h ve E.532 saylı "Park Alanı Tahsis Talebi"
IIk

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.05.20l8 tarih ve
E.532 saylı "Park Alanı Tahsis Talebi" ile ilgili yazısını okudu.

BELEDIYE MECLISINE

iıgi: z6.0ı.zOı8 tarihli ve 5926l85l -755ll4590 sal,ılı Aydın Büyükşehir Su ve
Kanalizasvon Idaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve Inşaat Dairesi Başkan|ığı yazısr.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydın Su ve Kanalizasyon ldaresi Genel
Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığının ilgi yazısı ile; İller Bankası 3. Bölge
Müdürlüğü tarafindan 20l0 yılında başlahlan 20l4 yılından itibaren ASKİ Genel
Müdürlüğü müşterek kontrollüğünde vapımı devam eden Davutlar Güzelçamlı grup
kanalizasyon ve kollektör hattı çalışmasınrn son aşamasrna gelindiği belirtilmiş olup
Davutlar T3 terfi merkezinde biriken atık sular Q9O0HDPE boru ile arrtmaya iletilecektir.
Boru döşeme çalışması tamamlanmış olup bu yerin projesinde belirtiIen noktada yere
gömülü olarak 5*-l0m ölçülerinde hava kazanı vapılması gerekdiği belirtiImektedir. Yer
mülkiyeti Beiediyemize ait Hacıfeyzullah Mahallesi t972ll parsel kuzeyinde bulunan elit
Sitesi önündeki park içerisine gelmekte olup; gerekli miisaadenin verilmesi talep
edilmektedir.

İlgi yazı ile talep edilen alan kamuya terk işlemi yapılmış park alanı olup,
belediyemiz yetki ve sorumluluk alanrnda kaimaktadır. (2.260m2) Park içerisine gömülü
olarak 5*l0m2 iilçülerindeki hava kazanı vapılması ile ilgili 1,er tahsis talebinin 539.1 sayılı
belediye kanunun 75ld maddesi kapsamında amacı dışında kullanılmamak üzere ve 25 vılı
geçmemek kaydıyla mu_vafakat ediımesine, tahsis ile ilgili bilgi ve betgeleri imzaIamak
üzere Belediye Başkanı Özer KAYALI 'va imza yetkisi vJrilmesİ-hususun"daı

Gerekli Meclis kararının alınmasrnr olur'larrnrza arz ederim.

Meclis Başkanı. Özer KAYALI; Aydın Büyükşehir Su ve Kanalizasyon idaresi Genel
Müdürlüğü Yatırım ve inşaat Dairesi Başkan[ığının Parİ< Alanı Tahsisi iı" lıgiİi İaı"bini;yLa,.

5070 saylll kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlşt|r.

Dogrulama Adresi: https://e_hizmet.kusadasi.bel. trlebelediye/sifresiz/belge?p=$6d9oHnSNK



KARAR NUMARASI :897l3695-301.05/l59 :

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydın Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel
Müdürlüğü Yatrrım ve [nşaat Dairesi Başkanlığının; Iller Bankası 3. Bölge Müdürtüğü tarafindan
20lO yılında başlatılan 2014 yılından itibaren ASKİ Genel Müdürlüğü müşterek kontrollüğünde
yapımr devam eden Davutlar Güzelçamlı grup kanalizasyon ve kollektör hattı çalışmasının son
aşamasına gelindiği belirtilmiş olup Daıı.ıtlar T3 terfi merkezinde biriken atık sular Q9OOHDPE
boru ile arıtmaya iletileceğinden, boru döşeme çalışması tamamlanmış o[up, bu yerin projesinde
belirtilen noktada yere gömülü olarak 5* l0 m' ölçülerinde hava kazanı yapılması gerektiğinden,
yer mülkiyeti Belediyemize ait Hacıfeyzullah Mahallesi |972lI parse| kuzeyinde bulunan elit
Sitesi önündeki park içerisine gelmekte o[up; kamuya terk işlemi yapılmış park alanı o[up,
belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında kalmaktadır. (2.260 m2) Park içerisine gömülü olarak
5+l0 m2 ölçülerindeki hava kazanı yapılması ile ilgili yer tahsis talebinin; 5393 sayılı belediye
kanunun 75ld maddesi kapsamında amacı dışında kullanılmamak üzere ve 25 yılı geçmemek
kaydıyla muvafakat edilmesine, tahsis ile ilgili bilgi ve belgeleri imzalamak üzere Belediye
Başkanı Özer KAYALI 'ya imza yetkisi verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FiliZ üYüC[j
Meclis katibi

507o saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Cem ARSLAN
Meclis kaıibi

2

Dogırılama Adrcsi: https://e_hiznıet.kusadısi.be].trlcbeledi},e/sifiesiz/belge'lp:ltod9ollnSNK



TOPLANTI NO
02.05.20l 8

Gündemin 2.1 maddesi:
Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün l 2.03.20 l8 tarih ve E. l055 saylı "Güzelçamlı Mah.794 Ada l
Parsel" Hk. (Imar Komisyonu)

Meclis Başkanı Özer KAYALI;İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİGİT'e söz verdi

İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer tnVİĞİl;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
l2.03.20l8 tarih ve E.1055 sayh "Güzelçamlı Mah.794 Ada l no'lu Parsel"ile ilgi|i İmar
Komisyon raporunu okudu.

iı.ıan xoııisyoN RApoRu
İlçemiz,Güzelçamlı mahallesi 794 ada l no'lu parsel sahibi tarafından parselinde

plan değişikliği yaptırılmak istenmektedir.
13l83,t0 plan işlem numaralı plan değişikliği dosyası komisyonumuzda incelendi.

Parsel mevcut planlarda Ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmakta olup,Aydın
Büyükşehir Belediye Meclisinin t1.01.20l8 tarih ve 33 savrIı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Plan Değişikliği ona1,lanarak parselin konut otan lejantı.licaret+konu t (TİCK)
lejantına diinüştürülmüştür.l /5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak
hazırlanan 13183,10 Plan İşlem Numarah plan değişikliği teklifinde parsel ayrık nizım 2

ka(,Emsal:0.40 ticaret+konut alanı olarak planlanmıştır. Parselde yapılan plan
değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun hazırlandığr
düşünüldüğünden tadilat teklifınin bu haliyle kabulüne komisyona katılan üyelerin
ovbirliği ile karar verilmiştir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Güzelçamlı Mah.794 Ada l no'lu Parsel ile ilgili l3l83,10
plan işlem numaralı plan değişikliğini oyladı,

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

5

KUŞADASI BELEDİYESİ OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5 . toplanhsının l. Birleşiminin l. oturumu;
5393 Saylı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.2018 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYAlI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; riliz ljYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞREN, Tufan ASRAV.
Zekerye TÜNI( Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK Ferah SÜREKCİ, Canan
GÜLER, Mehmet GÜRBiLEK, Canan INANÇ, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKEROĞlU, Mehmet ERDEM'in iştirakteriyle topIandt.

Dogrulama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel. trlebelediye/sifresiz/beIge?p=8odl{R tIMtAq

T()Pl,ANTI ,IARIl{I

T



KARAR NU MARASl :897t3695-301.05/l60:
Güzelçamlı Mahallesi 794 Ada l no'lu Parsel ile ilgili l3l83,10 plan işlem numaralı plan

değişikliği dosyası; Parsel mevcut planlarda Aynk nizam 2 kat konut alanında kalmakta
olup,Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin l1.01.20l8 tarih ve 3] sayıh kararı ile l/5000
ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği onaylanarak parselin konut olan lejantı,ticaret+konut
(TİCK) lejantına dönüştiirülmüştiir.l /5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak
hazırlanan l3l83,10 P[an İşlem Numaralı plan değişikliği teklifinde parsel ayrık nizam 2

kat,Emsal:0.40 ticaret+konut alanı olarak planlanmıştır.Parselde yapılan plan değişikliğinin
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun hazırlandığından tadilat teklifinin
kabulü; oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYAL]
Meclis Başkanı

Filiz ÜYÜcÜ
Meclis I(atibi

5O70 saylll kanUna göre güVenli elektronik imza iIe imzalanmlştlr

Cem ARSLAN
Meclis I(atibi

,)

Dogrrılama Adresi: https://e_hizmet.kusadasi.bel.tr/ebelediye/sifresiz/belge?p=8od8RHMtAq



I,OPLANTI No TOPLANTI TARiHi
02.05.20l8

KUŞADASI BELEDİYl]Si oLAĞAN MECLiS KARARI

Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.20l8 tarih ve E.l32l saylı "Türkmen Mah.l58 Ada 40
Parselde Ptan Değişiktiği"Hk. (İmar Komisyonu1

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT'e söz verdi

İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
28.03.20l8 tarih ve E.l32l sayı[ı "Türkmen Mah.l58 Ada 40 Parselde Plan Değişikliği"ile ilgili
İmar Komisyon raporunu okudu.

IMAR KOMISYON RAPORU
İlçemiz,Türkmen mahallesi l58 ada 40 no'lu parsel sahibi tarafından parselinde

plan değişikliği yaphrılmak istenmektedir.

t 3l82,93 plan işlem numaralr plan değişikliği dosyası komisyonumuzda incelendi.
Parsel.,l /l000 ölçekli uygulama imar planlarında Blok nizam 4 kat turizm alanında
kalmaktadır, l/5000 ölçekli nazrm imar planında da ticaret alanında kaldığı tespit
edilmiştir.Teklif edilen plan değişikliğinde;Parsel bitişik nizam 4 kat ticaret alanına
dönüştürülmek istenmektedir.Yapı|an inceleme de,parselin bulunduğu imar adasının
İniinü Caddesi cephesinin bitişik nizam 5 kat kalan kısrmlarrn tamamrnın ve çevresinin
bitişik nizam 4 katlı olduğu,parselin ölçüIerinin küçük olduğu,ayrıca parselin karşısında
bulunan yine aynı özelliğe sahip parselin plan değişikliği yapılarak bitişik nlzam 4 kat
ticaret alanına dönüştürüldüğü tespit ediImiştir. Teklif edilen plan değişikliğinin N{ekansal
Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun hazırlandığı düşünüldüğünden tadilat
teklifinin bu hali1,Ie kabulüne komisyona katılan üyelerin o1,birliği ile karar verilmiştir.

Mcclis Başkanı Özer KAYAL]; Türkmeır Mahallesi 158 Ada 40 Parselde; l 3 l 82,93 plan

işlem numaralı plan değişikliğini oyladı.

5

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5 . toplantısınln l . Birleşiminin l . oh,ırumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığfnda
Üyelerden; riliz [lYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞREN, Tufİn eSRaV,
Zekerye TÜNK, Hayati ATLI. Muzaffer ERYİĞiT, Nurettin ÖZTÜRIi Ferah SÜREKCi, Canan
GÜLER, Mehmet GÜRBİLEK. Canan INANÇ, Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKEROCLU. Mehmet ER DEM' in iştirakleriyte toplandı.

Dogrulama Adresi:https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p=8odSYlInG4k

Gündemin 2.2 maddesi:

5070 saylll kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.
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KARAR NUMARASI :89713695-301.05/16l:

Türkmen Mahallesi l58 Ada 40 Parselde Plan Değişikliği; l3182,93 plan işlem numaralı
dosyası. ParseI,1/l000 ölçekli uygulama imar planlarında Blok nizam 4 kat h:rizm alanında
kalmaktadır, l/5000 ölçekli nazım imar planında da ticaret alanında kaldığı tespit
edilmiştir.Teklif edilen plan değişikliğinde;Parsel bitişik nizam 4 kat ticaret alanına
dönüştiirülmek istenmekıedir.Yapı tan inceleme de.parselin bulunduğu imar adasının İnönü

Caddesi cephesinin bitişik nizam 5 kat kalan kısımların tamamının ve çewesinin bitişik nizam 4

katlı olduğu,parselin ölçülerinin küçük olduğu,ayrıca parselin karşısında bulunan yine al,rıı
özelliğe sahip parselin plan değişikliği yapılarak bitişik nizam 4 kat ticaret alanına
dönüştiirüldüğü tespit edilmiştir. Teklif edilen plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım
Yönetıneliği hükümlerine uygun hazırlandığından tadilat teklifinin kabulü, oybirliği ile kabul
edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FiliZ ÜYIJCIJ
Meclis katibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr-

Cem ARSLAN
Meclis l(atibi

2

Dogrıılama Adresi:htlps:/ic_hizmet.kusadasi.bel,trlcbelediye/Sifresizlbelge,?çı:8od8YIInG4k
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ToPLANT| No
02.05.20l8

KUŞADASI BELEDİYESİ OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5.toplantısının l. Birleşiminin l.
ohrrumu; 5393 Sayı[ı Belediye Kanunun 20. 2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konulan görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.2018 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın
Başkanlığı'nda Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levenı ÖĞREN,
Tufan ASRAV, Zekerye TÜt{K, Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER, Mehmet GÜRBiLEK, Canan INANÇ. Ahmet CANDAN, Cenap
SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, F evziye TEKEROĞLU, Mehmet ERDEM'in iştirakleriyte
toplandı.

Gündemin 2.3 maddesi:
Emlak Ve Istimlak Müdürlüğünün 29.03.20l8 tarih ve E.428 sayılı "Şartlı Tapu Bağışı" Hk.
(Şafak RASİM'in İlçemiz Hacıfeyzullah Mah. 5 ada 59 parsel nolu taşınmazın 5 ve 9 nolu
bağımsız bölümleri ile İzmir İli, Karabağlar İlçesi Araphasan Mah. 6805 ada 7 parsel 7 no|u
taşınmazlannı belediyemize şartlı bağış yapma talebi) Hukuk Komisyonu

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Meclis Üyesi Ferah SÜntrÇİ'ye söz verdi.

Meclis Üyesi Ferah SÜREKÇİ: Emlak Ve İstimtak Müdürlüğünün 29.03.2Ol8 tarih ve
E.428 saylı "Şartlı Tapu Bağışı" Hk. (Şafak RASİM'in İlçemiz Hacıfeyzullah Mah. 5 ada 59
parsel nolu ıaşırunaz ın 5 ve 9 nolu bağımsıu bötümteri ile İzmir İli. Karabaglar İlçesi Araphasan
Mah.6805 ada 7 parsel 7 nolu taşınmazlannı belediyemize şartlı bağış yapma talebi) ile ilgili
Hukuk Komisyon raporunu okudu.

t|UKUK KoMiSYoN RAPORU

03.04.20l8 tarihli meclis toplantısında gündemin l.t5 maddesinde belirtilen ve
Belediye Meclisinin l l7 sayıh kararı ile komisyona havalc edilen Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünün 29.03.20l8 tarih ve 428 sayılı yazısı ile talep edilen "şartlı bağış'l konusu
komisyonumuzca incelenmiş; Bağımsız bölüm taşınmazın bağışlanması için öne sürülen
şartlar değerlendirilmiş ve taş|nmazın yerinde görülerek yapılacak masraf tespiti, talep
edilen tadilatların zorunlu olup, olmadığının tespiti, tahsilatın mümkün olup olmadığının
araştırılması, apartman yönetiminin oluşturulması şartı ile tıağış yönetiıninin
vasivetnamemi yoksa tapuda bağış şeklinde olacağı konularının talepçi ile görüşülmesi
gerektiği tespit edilrniştir, Bu konuların belediyece yerinde tespiti vapıldıktan sonra
konunun yeniden beledive meclisin€ sunulması komisyonumuzca kabul cdilmiştir. Takdir
Meclisimizindir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Emlak Ve lstimlak Müdürlüğünün 29,03.20l8 tarih ve
E.428 salrlı "Şartlı Tapu Bağışı" Hk. (Şafak RASİM'in İlçemiz Hacıfeyzullah Mah.5 ada 59

parsel nolu taşınmazın 5 ve 9 nolu bağımsız bötümteri ile İzmir İti, Karabağlar İlçesi Araphasan
Mah. 6805 ada 7 parsel 7 nolu taşınmazlarını belediyemize şartlı bağış yapma talebi) ile ilgili
Hukuk Komisyonrın ek süre talebini oyladı.

5070 sayılı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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Dogrulama Adresi: https://e-hizmet. kusadasi.bel.trlebelediye/siflesiz/belge?p:8odtlcHp7lH

l,oPLANTI TARiHi
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KARAR NUMARASI :89713695_301.05/162 :

Ilçemiz Hacıfeyzullah Mahallesi 5 ada 59 parsel nolu taşınmazın 5 ve 9 nolu bağımsız
bölümleri ile İzmir İli, Karabaglar İlçesi Araphasan Mahallesi 6805 ada 7 parsel 7 nolu
taşınmazlann yerinde görülerek yapılacak masrafların tespiti, talep edilen tadi|atlann zorunlu
olup, olmadığı, tahsilatın mümkün olup olmadığının araştrrılması, apartman yönetiminin
oluşturulması şartı ile bağış yönteminin vasiyetnamemi yoksa tapuda bağış şeklinde mi olacağı
konularının Şafak RASİM ile görüşülmesi için Hukuk Komisyonuna ek süre verilmesi, oybirliği
ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Mcclis Başkanı

Filiz üyücij
Meclis katibi

Cem ARSl-AN
Meclis l(atibi

5070 sayllI kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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TOPLAN,II No ToPLANI,I TAIriHi
5 02.05.2018

KUŞADASl BELEDiYESi oLAĞAN MECLiS I(ARARt

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5.toplantısının l. Birleşiminin l.
oturumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan
konuları görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi
Erkan Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALl'nın
Başkanlığı'nda Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞnrN.
Tufan ASRAV, Zekerye TÜNÇ Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞiT, Nurettin ÖZTÜR4 Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Mehmet GÜRBiLEK Canan iNANç, Ahmet CANDAN. Cenap
SEKBAN, Bayram BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKEROĞLU, Ali ERDEM'in iştirakleriyle
toplandı.

Gündemin 2.4 maddesi:
Sosyal Yardım Işler Müdürlüğünün 02.04.20l8 tarih ve E.522 sayılı "Mezar Yeri Sahşı"Hk.
(Tarife Komisyonu, Hukuk Komisyonu)

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Meclis Üyesi l,'erah SÜREKÇİ'ye söz verdi.

Meclis Üyesi Ferah SÜREKÇİ; Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve
F,.522 sayılı "Mezar Yeri Satışı" ile ilgili Tarife Komisyonu ve Hukuk Komisyonu ortak
raporunu okudu.

TARiFE VE HUKUK KOMİSYONU ORTAK RAPORU

Kuşadası Belediye N,Ieclis olağan toplantısının 03.04.2018 tarih ve gündemin 2.26
bendinde görüşülerek komisyonlarımıza havale edilen Yeniköy Mahallesi yolu üzerinde
bulunan Yeni Asri Mezarlık ile ilgili konu komisyonlarrmızca incelenmiş oIup, at rıca
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve E.522 savılı Mezarlrk Yeri Satışı
Hk. yazısı ve llçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yoğun talep istekleri üzerine vakınları
defnedilen vatandaşların ısrarı üzerine bedelini ödemek koşuluyla defnedilenin haricinde
yakınlarına 2 adet daha mezarlık verinin tanesi 2.000-TL olmak üzere sıtışının
vapılmasına, satılan mezırlık yerleri ücretininde en geç 3 a1- içinde Belcdiyenrize makbuz
karşılığında iidenmesine yaprlan inceleme ve araştrrmalar neticesinde komisyonlarımızca
vasal ve Beledil"e Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda herhangi bir engelin
olmadığına ovbirliği ile karar verildi. Takdir MecIisimizindir.

Meclis Başkanı Ozer KAYALI; İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yoğun talepleri
üzerine bedelini ödemek koşuluyla defnedilenin haricinde yakınlanna 2 adet daha mezarlık
yerinin tanesi 2.000-TL olmak üzere sahşının yapılmasını oyladı.
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Ilçemizde yaşayan vatandaşlanmızın yoğun talepleri üzerine bedelini ödemek koşuluyla
defnedilenin harıcinde yakınlanna 2 adet daha mezarlık yerinin tanesi 2.000-TL olmak üzere
satrşının yaprlması, oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz ÜYÜCÜ
Meclis katibi

Cem ARSLAN
Meclis katibi

Dogrulama Adresi: https:,ı/e-hizmet.kusadasi.bel.tılebelediye/sifresiz/belge?p=8od8eHopdI
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KuşADASI BELEDiyESi oı,rĞıx nrpr:ı-iS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5.toplantısının l. Birleşiminin l.
oturumu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.21. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulrınan
konulan göriişüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesı
Erkan Yücel Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın
Başkanlığı'nda Üyelerden: Filiz ÜY['lCÜ. Cem ARSLAN. Hakan l'l lRHAN. Lerent ÖĞnEN.
Tufan ASRAV, Zekerye TÜNI! Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCİ, Canan GÜLER, Mehmet GÜRBİLEK, Canan iNANÇ, Ahmet CANDAN, Cenap
SEKBAN, Balram BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKEROĞLU, Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle
toplandı.

Gündemin 2.5 maddesi:
Zabıta Müdürlüğünün 26.02.20l8 tarih ve E.573 sayılı "Zabıta Müdürlüğü Görev Ve Çalışma
Yönetmeliği Değişikliği" Hk. Hukuk Komisyonu

Mec|is Başkanı Özer KAYALI; Meclis Üyesi Ferah SÜREKÇİ'ye söz verdi

Meclis Üyesi Ferah SÜREKÇi; Zabıta Müdürlüğünün 26.02.20l8 tarih Ve E.573 sayılı
"Zabıta Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği" ile ilgili Hukuk Komisyon
raporunu okudu.

HUKL, K Ko\,IİSYON RAP()RU

06.03.2018 tarihli meclis toplantısında gündcmin 1.9 maddesinde belirtilen ve
Belediye Meclisinin 65 sayılr kararı ile komisvona havale edilen Zabıta Müdürlüğünün
26.02.20|8 tarih ve 573 sayılı vazısı ekinde mevcut "Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma
Yönetmeliği" komisyonumuzca incelenmiş; Belediyemizin teşkilat yapısı, 5393 sayılı
Belediye Kanunu ile tanınmış yetki ve sorumluluklar, genel Belediye Zabıtı
Yönetmeliğinde düzenlenen yetki ve görevler gözetilerek taslak yönetmelikte
komisyonumuzca bir kısım düzeltmeler 1,apılmış ve raporumuzun ekinde sunulan Kuşadası
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü (iörev ve Çalışma Yönetmeliğinin bu haliyle kabulü
komisyonumuzca kabul edilmiştir.'takdir Meclisimizindir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Zabıta Müdürlüğü Görev Ve Çahşma Yönetmeliği
Değişikliğini oyladı.

I(ARAR NU lVtARASI :897 l3695-30 1.05/164 :

,ı,.c.

KUŞADASı BELEDiYESi
Z.ABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GöREV vE ÇALIŞMA YöNETMELİĞi
BiRiNci KISIM Geneı Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

Amaç

Madde l Bu yönetmeIiğin aınacl Belediye Zablta Teşkilatuın kuruluş, giirev. yetki ve soruırluluklarını, Zabıta
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memurlartıtn niteliklerini, görevde yükselnıe ve mesleki eğitimlerini kıyafetleri ile çalışama üsul ve esaslannı

düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmclik Kuşadası Belediycsi ZabıtaTcşkilatrnr kapsar.

Dayanak

Madde 3- 0].07.2005 tarih ve 539] Sayılı Belediye Kanununun lS.madde ve fikraları ile a]mü kanünun 5l.maddesi.

l t.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazelede ya)anlanan Belediye Zabıta Yönctmeliği, l608 salrIı Kanunun 5728

sayılı kanunla değişik t -maddesi ilc 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar.
'fanımlar

Mıdde 4- Bu Yönetmeliktegeçen,

Belediye : Kuşadası Belediyesi'ni

Belediye Başkanı : Kuşadası BelediyeBaşkanlnı

Belediye Meclisi : Kuşadası Belediye Meclisi'ni

Belediye Encümeni : Kuşadası BeIediye Encümeni'ni

Belediye Zabılası : Kuşadası Belediye Zabıtası'nı

BelediyeZabıta Peısoneli : Kuşadası Belediye Zabıla Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri

ve zabıta Memurlannı ifade eder.

Madde 5- Belediye Zabıtasl nın bağlı olduğu emi. ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir- Belediye Zabıta Teşkilatı

doğrudan Belediye Başkanınınemri altrndadır. Gerekıiğinde Belediye Başkanı, Zabıta Müdürlüğündeki iş ve iş|emleıin

takibi için bir başkan yardımcısı görevlendirebilir ve bu görcvlendirme ile itgili olarak Zabıta Müdürlüğü De yazı ile

bildiıir. Mahalti Mütki Amir Betediye Zabıtasının da Amiridir.

iKiN(]i KISIM
( Teşkilat Yapısı )

İt<iNCi Böı.iJM

(Kuruluş, Unvanlar, Tanlm)

Zabıta Müdürlüğünün Kuruluşu

Madde 6- a) Kuşadası Belediyesi Zabıta Teşkilah 22.02-2007 tanh ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Belediye ve bağlı kuruluştan ile Maha|li idare Bir|ikleri Norm Kadro ve Standartlanna Dair Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde Belediye Meclisi Karan ile oluşfurulu.- Teşkilat oluşfunı|urkenkaynaklaıın etkili ve verimli kulIanılması,

zabtta hizmetlerinin kalitesininarttlrılmasl, ihtiyaç duyulan nitelik, Unvaır ve sayda personel istihdamlnın sağlanması

gözetilir.

b) İlçenin nüfusu. fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme poıansiyeli dikkate a|ınarak, Zabıh Teşki|at! için ihtiyaç

duyılacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir.

c) Kuşadası Belediyç Zabıtast hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, rurizm, büro hizmetleri,

motorize vc sivil zabıta gibi kısımlara ayıılabilir.

d) Zabıta birim amirliklçrinde Amirlik, Komiserlik adı alında kaıakol kurulması vcya mevcut karakollardan biriniıı

veya bütiinün kaldırılmast Zabıta Müdürünün önerisi üzcrine Belediyc Başkanınınonayı ile olur.

zabıta uıvınları
Maddc 7- Beledıyc Zahııa Kadro§u.

Norm Kadroya göre; Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zab,ta Komiseri ve Zabıta Memuru şeklinde oluşur.

Bclediyc zabıta personcli, hiçbir şckilde belediye zabıta hizmctleri dışında görcvlcndirilemezler-

Zabıta Müdürlüğü -I'anımı

Madde & Belediye zabıta müdürlüğü, yasa, K.H.K., tiizük ve yönetmeliklerinverdiği yetkiler doğrultusuııda, Kuşadası

Belediyesi sınırları içinde beldenin düzeninibelde halkınııı sağhk ve huzuru ve yetkili organların bu amaçla alacakları
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kaıarların yürütiilmesini sağlamak ve belediye suçlannın işlenmesiıi önleyici tedbir|er almakla ve işlenen belediye

suçlannın takip ve araşlırmaklayükiimlüdür.

üÇüNcü BöLüM
( Müdüılük ve Birimlerinin Görev, Yetki ve sorumluluğu )

Zabıta N,Iüdürlüğünün (iörev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 9- Zabıta Müdürlüğü, personelini;

l) Kanun, tiizİk. yönctrnelik. yöncrgc vc emirlere görc görevlendirmck,

2) Hizmetle pcrsonclinp[anlanmasınıve koordincsiniyapmak,

3) Personel özlük işlerinitakip ve yürüterek disiplini sağlamak,

4) Belediye sınırları ve miicavira|aDlan içinde beldenin diizenini korumak,

5) Belde halkının sağl* ve huzuıunu sağlamak için ye&ili organlaıın bu amaçla alacakları kararları

uygulamak,

6) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirle. almak, ü§t makama önerilerde bulunmak. takip etmek ve

haklarında kanuni işlemleri yapmakla. görevlendirir.

7) Mesteki kurslar açtırmak personelin eğitimlerini yaphraı"k hizmetin kusursuz ve veıimli şekilde

yürütiilmesini sağlamakla göıevlidir.

Madde l0- Zabıta müdürlüğü; kanun Ve yönetmeliklerin verdiği kontİol. cczalandlrma, sanat vç ıicaretıen mcn,

yktırma ve bilumum men ile ilgiti yetkili mercilerin kararlarınıuygulamailagörevlidir-

Madde l1- Zabıta müdürlüğü amir ve memuılan, göıevlerindendola}.ı Belediyç Başkanlnakarşı sorumludurlar.

zabıta Müdürıüğü Birimleri

Madde 12- Hizmetin gereğine göre, zabıta amirlik ve karakollan, Zabıta Müdürünün teklifi Kuşadası Belediye

Başkanınınoluru ile kurulur veya kaldırılır. Zabıta Müdürlüğü Birimleri;

" l inci " Bölge Zabıta Amirliği, "2 inci" Bö|ge Zabıta Amiıliği."3 üncü " Bö|ge Zabıta Amirliği, " "4 üncü " Bölge

Zabıta Amirliği " ve günüD şafilanna göre hizmet gereği kurulan ekipler "Gecekondu, Motorize, Turizm, Sivil. Büro

Hizmetleri, Pazar Ekipleri ve Selryar Ekipleri" amirliklerindenoluşur.

DöRDÜN(]ü BöLÜM
( Personelin vc Birimlerin Görcv, Yctki, Sorumluluk ve Görev A!anları )

zabıta l\lüdürünün Giircv yetki yc sorumlulukları

Madde l3- Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlu|ukları şuıılardır:

l) Birim yöneticileriırinonak nitelikteki yönetim göreVlerini yerine geıirmek,

2) il8iIi Me,,Zuaı. Başkantık. iıgili aakanııkıaı vc Kuşadası Belcdiyc Başkanlığı. Gcnc|8c. Bildiri. Prensip

Kararlan ve Talimatlann vcrdiği görev vc yetkileri kullaııarak Zablta Müdürlüğüıü yö.emek.

3) Müdürlük faa|iyetlerini ilgilendircnmevzuatı takip etmck ve mahiyetine ilehnek, duyurmak.

4) Müdürlüğün görev vc çalışma usullerini giizdcn geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görcvlcfinin

ctkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dahilindeki tedbirleri atmak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şckillerini

belirlcmck. yetkisiniaşan konularda Kuşadasl Belediye başkanltğlnaintikal ettirmek.

5) Müdürlüğün işlevleıi ile ilgili Belediye Başkanlığının istediği raporları incelemc ve araştırmalar yaparak

hazırlamak.

6) Belediye Başkanlığı tarafından istenilen biIgileritemin için birimlerinde iş bölümü gerçekleştirmek,
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7) Gerekıiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplannlaı düzenleyip, enrrindeki personele açıklamalardabulunrnak,

8) Belediye Başkantığı tarafından düzenlenecek toplanıılaraiştirak etmek, istenilen bilgileri vermek ve verilen

talimatları almak, uygulamak ve uygulamıak

9) Müdürlüğüııdcyapılan işlemlerde kullarulaır formlarııı geliştirilmcsi için iırccleme vc araşıırmalaryapmak.

l0) Müdürlüğünçalışma csaslarrnı gözden geçirmek, plan vc programla-r yaparak çalışmalann hu prognmlar

uyannca yürütiilmesini sağlamak.

ll) Yasa tiizük ve yönctmelikle.le bclediyeye verilen görcvlerden yctkisi içinde olanlann yapılrnasını

sağlamak.

l2) Belediye Başkanının talimatlarını, Meclis ve Encümen kararlannıuygulamak.

13) EmIi altında görev yapan, disiplin ve ita amiri o[duğu bütiin memurların, maaş ve rütbe terfi tekliflerini

yapmak. özlük haklannı gerçekleştirmek, gizli tezkiye varak|arını düzenlemek, oıraylanmış yıllık izinlerini ve mazeret

izinlerini vermek, personelinhizmet içi eğitimini yaptırmak.

l4) PersoneIi ihtisas ve becerilerine göıe, uygun gördüğü birim ve görevde çahştırmak, iz[enim vç gözetimini

yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabrta amir ve memurlarııı geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek.

l5) Belediye sınırlan içindeki zabıta hizmetlerinin kanun ve yönttıne|iklere uygun biçimde yüıütiilmesini

sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldlrmak-

16) Kuşadası Belediyesinin yetkisi dahilin de kamuya açık o|an yerlerin temizliğini, düzenini ve sağ|ık

koşullannı denetlemek,gerektiğinde bunla.tn sağlanması amacıylaher tiirlü yasal önlemleıi almak ve aldırmak.

l7) Yasalara göre hükme bağlanması gerekli ve lakibi Belediye yetkisi içinde bulunan suçlan takip ettirerek,

suç[uları adli organlara sevk ettirmek,

18) Gerekliğin de denetim ve gözeıimi altında, görev vc yetkileriniıı devredilebilir olanlan gerekli

göIdüğündc, kendi takip Ve kontlolünde olanlannı müdür yardımcılanna devreımek (Zabtıa Müdürüne yasalarda

tanlnan onama rıiteliğinde oıan imza yetkisi zabıta amirlerine blrakılamaz.) zabıta amirleri tarafından yürütiilecek

birimlerin, görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev böliimü emri çıkararak

saptamak,

19' Zabta Müdürlüğüne ait yıltık tas|ak bütçc hazırlamak ve bütçe doğrulfusünda uygulamaları yapmak.

Tahakkuk Amifliği görevini yerine geti.mek, yattnm program taslaklannı hazırlamak ve kesinleşmiş yatııım

programlarıırın uyguIalrması sırasında takip ve kontrolü sağlamak.

20) Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili hususlarda Belediye Başkanınabilgi vermek.

2l) PersoneIininçalışmalannıdenetlemek ve gerekli yaptınmt uygulamak.

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

cihazlarııın yeııilenmesinive takviye edilmesini sağlamak için Belediye BaşkanIığı'natalepte bulunmak,

23) MüdürIük görevlerinin yürütü|mesinde ihtiyaç duyrı|an yeni tedbir|eİin ve yetkilerin alınmasl için,

Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.

24) Müdürlük yazışmalarındabiıinci derece imza yetkisini kullanmak,

25) Müdürlük görevle.inin zamanında ve eksiksiz yeriııe getirilmesi için geıek|i tedbirleri almak, bağlı

birimlcrin görevlen ilc ilgili mevzuat dcğişikliklerini izlcycrek, işlemlcrde uygulanmasrnı sağlanıak,

26) Disiplin Amiri olarak memur disipliır suçu işleyen pcrsoııeline, mevııuatta öngörülcn disipliD cezalannl

vermek vc ye*iIı mcrcilcre biIdirmck.

27) Müdürlük göıevlerinin zarnanında ve eksiksiz olarak yerine geıi.ilmesi için. gerekli koordinasyonu

sağ|amak.

28) Afetlerdc, Mülki idari Amiıinin cmriyle, gerck kcndi görcv sahası içinde gereksc diğer il, ilçc, belde vc

köylerdc kurta.ma hizmctlerinde bulunmak. afctzedelere yardımcı olmak.

29) Müdürlüktc görcv yapan personclle itgili olarak, sicil raporlan düzenlemek. mazcretlerini binaen bir

günden faz|a özür izni vermek. bunların ödül, takdimame, yer değiştirmegibi personel işlemleri için Kuşadası Belediye
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Başkanlığına önerilerde bulunmak, personelinyllık izin kullanış zamanlarını tespit ederek izin vermek,

30) ilgili mevzuat ve bu yönetrnelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesiıden,

ye&ilerin zamanında ve geıeğiııce kullanılmamasındanKuşadası Belediye Başkanınakarşı sorunıludur.

Madd€ 14

Belediye Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumluluklırı:

l) Zabııa Amiri belediyc zabıta hizmeıi veren birimin başıdır. Birimin sevk ve idaıesinden, disiplininden, hcr

tüılü hal ve hareketindensorurnludur.

2) Amiri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmcliklerle belirlenen görcvlerle Belediye Başkanlığl ve üst

mercilerin vermiş olduğu emirleri, yctkileri dahilin de icra etmck ve ettirmekten sorumludur,

3) Biriminin görevlerini icra etmesi için her tiirlü tedbiri alıp planlamasınl yaparak- Zabıta Müdüılüğüne

sunup, icra ettirir,

4) Görevin en etkin ve zamantırda icrası için birimindeki personelin aylık çahşma ve yıllık izin programını

hazırlayarak Müdüılük Makamına sunar,

5) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden, bulunduğu amirliğin görevlerini

öncelikle icn etmek.

6)Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleıi takip ve sonuçlandıımak.

Madde l5
Belediye Zabıtı Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

t) Zabıtabirim amirinin verdiği görevi yürütmek,

2) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeyi ilgilendiren kaııun, tiizük ve yönetmelikle üst

makamlann vt.diği yazılı ve söz|ü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve eminde çahştudığı
peısonelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur.

3) Karakol amiri olarak görevlendirildiğinde; belediyeyi ilgilendiren kanun tiizük ve yönetmelikle üst

makamlann verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek, ernıinde çahşhrdığt

peısonelin disiplininden, hal ve hareketinden sonımludur.

4) Büro Amiri olarak görevlendirildiğinde, hizmetle ilgiti otarak büroya başıı.ıran kişilerin merci ve

muhatabıdır. Büıodaki iş ve işlemlcrin. iş akımına uygun olarak, sü(atli, verimli ve güvenli yürütiilmesini sağlamakla

görevli, yükümlü ve sorumludur. Bürodaki diğer görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi. disiplin cezalan

hakkında zabıta amirine görüş ve tekIifsunar. Büronun yürütiilmesinde gerekli iş bö|ümünü yapar. Bürodaki personelin

görev dağılımında geçici olarak değişik|ikler yapabilir. Büro içinde koordinasyonu sağlar. Ekiplere verilen ewakların

zamanında yapıhp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve söz|ü bilgi verir.

Madde lG Belediye Zabıta MemuruGörev, Yetki ve Sorumlulukları:

Belediyeyi ilgilendiren kanun, tiizük ve yönetmelikleüst makamların verdiği yazlIl ve sözlü emirlerin zamanlnda ve en

etkin biçimde yerine getirmektir.

Madde l7- Zıbıta Müdürlüğü Amirlikl€rinin Kuıuluş, Görev, Yeiki ve SorumluluklarıŞunlardır;

1.2.3.4.Bölge Zıbıtı Amirliği, Gecekondu Ekibi,Pazır Ekibi ve Selaar Bölge Zabıaa Ekibi,Motorize Ekibi,

Turizm Zıbıta Ekibi ve Büro Hizmealeri Amirliklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

l inci Bölge Zabıta Amırliği; Camikebir Mah Alacame scit Mah. Dağ Mah. llaclfcyzullah Mah. Vc cumhuriyet

maha[lcsinden oluşup. kadrosu Amir veya Komiser, Şikayet ve Gccckondu ckibi, Ewak qkiple.i. büro memuru

ckiplcrinden oluşur.

2 inci Bölge Zabıta Amirliği; Türkmen Mah, Balıaklıdede Mah- Egc Mah. İkiçcşme lik Mah Yeniköy Mah. Kirazlı

Mah_ Ve Çınar mahallesinden oluşup, kadrosu Amir vcya Korniser. Şikdyet ve Gccckondu ekibi. Eırak ckipleri, büro

memuru ckiplerindcn oluşur,

3 üncü Bölg€ zabıta Amirliği; Kadlnlar Denizi Mah, Yavansu Mah. Karaova Mah. Kadıkalesi Mah. ve Değirmendere

mahallesinden oluşup kadıosu Amir veya Komiser, Şikiyet ve Gecekondu ekibi, Eırak ekipleri, büro memuru
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ekiplerinden oluşur.

4 üncü Bölge Zabıta Amirliğii Soğucak Mah. Caferli Mah. Yaylaköy Mah. Da,\,utlar Mah. Ve Güzelçamlı

mahallesinden oluşup kadrosu Amir veya Komiser, Şikayet ve Gecekondu ekibi, Eırak ekiplcri, büro memuru

ekipleriırden oluşur.

5 " Gecekondu Ekibi " Amirıiği ve Görev Bölgesi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sınırlannda bulunan Tüm Mahallelerde çalrşma mevcut personel sayısına göre

iki ekip halinde olup; her ekip kendi tiilgesinden sorumlu olacakhr. Gecekondu tespitı halinde imar ve Şehircilik
Müdürlüğü ile müştereken yıkaçaklardı.. Tcspitler ve yirm rcsimleüdirile.ek futanak allna alınarak Belediye

Başkantığına bildirilccektir.

6 ' Seyyar Ekip' Amirliği ve Görev Bölgesi

Kuşadası Belediyesi sorumluluk alanlarında ekipler halinde her ekip kendi bölgesinden sonımlu olacaktır. Çalışma

saatleri yaz ve kış aylarına göre ayarlanacaktır. Alınan seyyar mal|an cezai işlem karşı|ığında se}yar §atıcı ve

işportacılar, kimlik tespiti ve cezai iş|em uygulamak izere Zablta Merkezi veya karakollarına gelirildiği zaman

hakkında yapılan işteme müteakip, ta|ızim edilen futanağın biı nüshası iştem yapılan kişiye verilir. İşlem yapılan kişi

para cezasını ödedikıen sonra el konulan mallar geri iade edilir. 5393 sayıh Belediye Kanununun l5/m maddesine göre

gıda dışı selyar mallan alımından ]0 gün sonra sahibi çıkmayan malzemeleı TUTANAK karşılığında yoksullara

dağınlır.

7 "Pazar Ekip " Amirliği ve Görev Bölgesi

Kuşadası Belediyesi sınırlan içinde kurulan tüm semt pazarlanndan oluşur. Pazarda işgaller, ortalar, baş ve sondaki

seyyar faaliyetlerine mani olup. I lava karardığı zaman pazan kaldırm4 çöpleri poşete koydurma, bağırtılı sahşlara mani

olma, sağlık muayene cüzdanı aldırmak, iş gömteği giydirmek, veteriner ile kontroller yapmak, etiket kontıolleri

yapmak, tezgdh kurma belgesini aldırmak, tarife asılacak yerlere astırmak, faaliyetten menleri sağlaytp kontıol

etmektiİ.

8 Motorize Ekipler Amirliği ve Görev Bölgesi;

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Motorize Ekiplerinin gö.ev, yctki ile çahşma usul ve esaslarınl düzenler.

Kuşadası Belediyesi Zab,ta Müdüdüğü bünyesindeki Motorize Ekiplerinin görev, yetki ve sorumluluklan ilc çalışma

usul ve esaslarını kap§ar. 539:l sayıIı Belediye Kanunri nun 15 inci maddesinin (b) fıkrası ile Belediye Zabıta

Yönetmeliğinin 44 üncü ve 52 inci maddelerinegöre hazırlanmıştır.

Motorize ekiplerin görevleri aşağıdaki gibidir.

a) Keşif ve Kontrol Göfevi: Motorıze ekipler, Zabıta Müdürlüğü nün görev ve sorumluluk alanlanııda plan dihilinde

rutin veya arazi keşif ve kontrol görevi ifa eder|er. GüzeıgAhta bulunan ve ilgili mevzuata a},kın duıumları Motorize

Ekipler Amirine süratle bildirirler_ Bisiklet yollanndaki işgalIerin kontrol edilerek giderilmesi de motorize ekip

tarafından gerçekIeştiıilir.

b) Desıek Ekip GErevi: zabtta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı faaliyetlerde karşllaşı|an uygunsuzluklarııı

giderilmesinde mevcut personelin yetersiz olup destek ekibe ihtiyaç dululduğunda; Bölge Amirinin çağ.ısı. Motorize

Ekipler Amirinin scvk vc idaıcsinde bahse konu mahaline intikal edip sahadaki zabıla ekiplerine destek sağ|arlar.

c)Belediye Mahaberaıı: Motorizc Ekipler Amirinin sevk ve idaresinde Belediyemize aiı evraklann ilgili yerlerc

tcslimini yapar.

oÖnleyici Zab.ıq. Hİzıneıleri Görevi: Motorize ekipler kçşif vc kontrol görevleri dışında Motorize Ekipler Amirinin

vereccği program dahilindc önleyici zabıta hizmetleıinin yürütiitmesi amaclyla rutin devriyc görcvi yapar- Belcdiyc

malrna verilen zararla ilgili tcspittc bulunurlar.

d)Yol Tarirt Öncü Ekip Görevi: Motorizc Ekipler Amirinin tatimatıyla yol tarifine esas olmak üzere esko.t görcvinde

bulunur.

Motorize Ekiplerin görevleri Motorize Ekipler Amiri tarafından personele yazılı veya sözlü olarak bildirilir,

e) Motorize Ekiplerin çahşma esasları;
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Ekipler iki kişiden oluşur, Motorize Ekipler Amiri tarafindan bi. personel sorumIu olarak belirlenir. İkıli veya dörtlü

çalışmalardabir peısonel Motorize Ekipler Amiri tarafindaıı bütiin ekipten sorum|u olarak belirlenir. Ekip sorumluları

halıalık görcvlendirme çizelgelcrinde bclinilir. Rulin devriye görcvi azami 30 Kn hızla gcrçekleştirilir. Keşif vc

koııtrol görevlcriııde hrz yasal mevzuatta bclirtilen hlz limitlcrinilı üzcrine çıkamaz. Persoırelin trafik kurallarııa riayet

ctmesi esasnr. Yaya yürüyüş yoltarı, parklar ve meydanlarda icra edilen görcvlerde pcrsone1 azami dikkati göstermeli,

yayalaıa zarar veııncmek adrna hcr tiirlü ön|emi almalıdır.

Ekiplerin görev saatleri, Karayollan Trafik Kanundnda bclirtilen taşıt kullanma süresinc uygun olarak Motonze

Ekiplcr Amiri tarafindan düzenlenir. En fazla 8 saat gö.ev, l6 saat istirahat yapılmasına özen göstcrilir. 8 saatlik görev

kapsamında20 dakikalık süreler halinde en az ] en fazla 5 defa olmak iizcrc personclin istirahat etmesi sağlanır.

f) Günlük bakım, tertip ve düzen: Görcve çlkllmadan önce Motorize Ekipler Amiri tarafindan ıekmil alınır, kılık

kıyafet kontrolü ve görev|er ile ilgili bilgilendirmeyapıhr.

Motorize Ekip'te görev alacakpersonelin .A2 sınıfı sürücü belgesi olması zorunludur. Motorize Ekipte görev alacaklaı

Zabıta Müdürlüğünce düzenlençn 8 saatlik Moto§iklet HAkimiyet Eğitimi ile Motosiklet ilcri Sürüş Teknikleri vc

Yol Eğitimi (Gözlemli Yol Sürüş Eğtimi) kuıslarında başan[ı olmak zorundadrr, Eğitimde başanlı olanlara Zabıta

Müdürlüğü taraindan Katılım Be lgesi düzenlenir.

Moıosikleı Hi*imiyeı Eğilimi ile Moıosiklet ileri Sürüş Tektlıklerive Yot EğitımiıGözlem|ı Yol sürüş Fgitimiü ekipte

göreve başlayan personele veıilir, Motorize ekiplerde göıev alanlar, idarçce belirleneır ve kendisine tesIim edilen kask,

korumalı mont, korumalı pantolon ve korumalı ayakkabı, kınlmayı önleyici plastik deslekli eldivenlerden oluşan

ktyafeti sürüş esnasında eksiksiz olaıak giymek zoruırdadır. Kryafetlerin usulüne uygun olarak giyilip giyilmediğiniı

dcnetimi Motorize tkipler Amirinin sonımluluğundadır. Amir kıyaĞt konusunda ihmali bulunan, gerekli güvenlik

öıılemlerini almayaıı personeli ilgili Zabıta Müdürüııebitdirir, Müdürün oırayıyla persoııelin motorize ekipteki görevine

son verilir- Motosikletle. Zabıta Müdürlüğünce temin edilir. Her motosiklette azami güvcnlik önlemleri allnlr ve

yangrn söndürme tiipü bulundurulur. Araçların usulüne uygun olarak temizliği yapılır. Araçtaki etektrik aksamt ve

telsizlerin günlük kontrol ve bakımlan personel tarafindan yapllır. Teçhizann uygunluğunu ve aracın temizliğini

dcnetlemek Motorize Ekipler Amirinin görevidir. Araçların baklmlan Motorize Ekipler Amiri tarafindan araçların

kullanım kılavuzlannda belirtilen esasla.a göıe yctkiti servise yaptınlrr. Görev bittikten sonra personel motosikletin

günlük bakımını yapar ve idarece belirlenmiş alana park eder. Kıyafetlerini idarece gösterilen dolaplara uygun şekilde

tenipli bir biçimde yerleştirir.

Personel, motosik|et kullanmanın sağlığına vereceği zararlan takip etmek zorundadır. Motosiklet kullanması sağlığını

olumsuz etkiliyorsa. Motoıize Ekipler Amirine durumu biIdirir ve Zabıta Müdürü nün onaylyla görev yeri değiştirilir.

Motosikletli personel yağışlı havalarda kesinlikle motosiklet kullanmaz. Görev esnasındayağışa yaka|andıysa en yaknr

Zabıta Amir|iğine vçya uyguır bir yere geçerek yağışın dinmesini bekler. Uzun süreli yağışlarda personel motorize ekip

dışında ilgili Zabıta Müdürü nün uyguır göıeceği başka bir birimde geçici olarak görev|endiıilir. Molorize ekiplerin

görevlerini yasa| mevzuata uygun bir şekilde yapıp yapmadıklarının denetlenmesi birinci derecede Motorize Ekipler

Amiri tarafindan yapıiır, Motorize Ekipler Amiıionayıyla Zabıta Müdürüne suDuIur.

Ekipleriıı kilometre yakıt denetimleri ile belinilen güzergaha sadık kalarak görev yaplp yapmadıklanna yönelik

dcnetimlcr Motorizc Ekipler Amiri ile İdari Büro Amıri koordinesindc yapılır.

Madde l& Turizm Zabıta Ekipler Amirüği ve görev bölgesi

Kuşaüsı BetediycsiZabıta Müdürlüğü Turizm Zabıta Ekiplcrinin görcv. yetki ile çalışma usul ve esaslannı düzcn|er

Kuşadasl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünycsindeki Tlrizfi z"bia Ekiplcrinin görev. yetki ve sorumlulrtklan ilc

çalışma usul vc csas|annı kapsar.

5 393 sayılı Belediyc Kanunü nun l5 inci maddesinin (b) fıkası ile Belediyc Zabıta Yönetmcliğl nin 44 üncü vc 52 inc i

maddelcrine göre haztrlanmıştrr.

'furizm Zabııa ekiplerin görevleri aşağıdaki gibidir;

l) Turizm Zabıta Görevi: Ekipler, Zabıta Müdürlüğü nün görev ve sorum|uluk alanlannda plan dihilinde rutin veya
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aIazi keşif ve kontro| görevi ila edeı,ler. Güzergehh bulunan ve ilgili mevzuata aykırı durumları Ekipler Aınirine

süratle bildirirler, Bisik|et yollarındaki işgallerin koırtrol edilerek olumsuzluğun gideriImesi sağlanır. Du}ulduğunda;

Bölge Amiriniıı çağnsı, Ekiplcr Amirinin sevk ve idaresiırde bahse konu mahallinc intikal cdip sahadaki zabıta

ekipleritıc destek sağlarlar. ilçcmize geleıı ycrli ve yabaırcı furistlcıe yardrmcl olurlar yabancı dil bilnıesi gerckir,

2-Turizm Zabıta ckiplerin görcvlerini yasal nıevzuata uygun bir şekildc yapıp yapmadıklannın dcnetlenmcsi birinci

dereccdc Turizm Zabıta ekiPler Amiri taratindan yapılrr. 1-urizm Zabıta ckipler Arniri onayıyla Zablta Müdürüne

sunulur.

Ekiplerin kilometrc yakıt denctimleri ile beliniten güzergaha sadık kala.ak görev yapıp yapmadıklanna yönelik

denetimler Turizm Zabıtaekiplcr ile İdari Büro Amiri koordinesindeyapılır.

Madde l9- Zabıta Büro Amirliği Görev, Yetki ve sorumıulukları:

Amir. Koıniser.genel yazışmalaı memuru. bilgisayarda ewak yazım memuru. evrak kayıt ve dosyalama memuru, Maaş

ve Personel Şubesi ( İzin, İstirahat takibi, disiplin cezalan rakibi, maaş işleri ve özlük hakların takibi, ay|ık, haftalık ve

günlük programyazımı ve takibi memurundan ) oluşmaktadır.

İhtiyaç duruınunda hizmet gereği yeni masalar kuru!abiliI.

Görev. Yetki ve Sorumlulukları:

1) Personelin bö[ge dosyaslnı tutmak,

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

3) Ceza ve ödül iş|emleriniyapmak,

4) Zabıta Müdürlüğü, amirlik ve komiserlik elı"ak kayıtlannı rutmak.

5) Personel şikAyetlerinde gcrckli araşnrma, soruşfurma ve inceleme yapmak.

6) Personel arşiviıri düzenlemek,

7) Birimlerdengelen ayhk puantajman (senelik izin, istirahal m^z eret izni v.s. ) kontrol ctmek,

8) Standan dosya planına uygun olarak gelcn ve giden belgelerinkayıtlannı futmak vc dosyalamak,

9) Müdürlük tahmini bütçesini hazırlamak.

10) Sarf malzemelerinin( büro malzemeleridahil ) temini sağlayıp, dağıhmını yapmak.

ll) krl,nıeıliewak niteliğinde olan her tiirlü elraktn tcminini sağlamak. zimmetle dağıinak. ( I(abahatler kanununu.

peşin para ceza makbuzlannınalımı, dağıtımı, takibi vc tahsili iIe ciltlerinin iadcsi),

l 2) Zabıta Müdürünün yazışmaIarınıyürütmek.

l3) Müdürlük demirbaş ve tiiketim mallarının temini, muhafazası ve dağllımını sağlamak.

l4) Makfu, matbu ceza zabltlannlnVe tüm kıü.,rnetli evrak ikmalini yapmak. Tahsil olunaır paıa cezalarını

merkez veznesine yatıımak,

15) Be!irlenengörev ve yetkiIeı dışında, ıabıtahizmetleri ilgili görülen hususlarda ilgili makamIarla yazışma

yapmak ve müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

l6) Zabıta Müdürlüğü ayhk ve yıllık faa|iyet raporlan hazırlamak ve Belediye Başkanlı Makamına arz etmek,

l7) Müdürıüğe ge|en ewakIan kayda alarak, ilgili Zabıta Birimlerİrezimmetlio|arak dağıtmak Müdürlükten

çıkışı yapıları evraklann kayıt defteriıden çıkışlannı yapmak.

l8) Zabıtayı ilgilendirenkaırun, tüzük. karamame, yönctmeliklcrlc ilgili olarak değişikIiklcri takip edcrek,

zabıta Müdürlüğü birimleriııc tebliğ ennek.

l9) Belcdiye'Zabıtasınınmcmur giyim vc kuşam vb. ilc ilgili malzemelerinin talebini yapıp hak sahiplerinc

dağlttmınl sağlamak,

2) Zabıtı Müdürlüğü Görev Yetki v€ Sorumlulukları: Belediyc Zabıtasının Görevlcri şunlardır.

İlçenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevler;

l. Kuşadası Belediycsinin sınırları içinde beldenin düzeni. belde halkının huzurunu ve sağlığtnt

sağlayıp korumak amacı i[e Kanun Tüzük vc Yönetmcliklcrde. BelediyoZabıtasınca yerinc gctirileccği

belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
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2. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcul diğel

birimlerini ilgileııdirmeyen ve belediyezabıta kuruluşunca yerine getiıilmesi tabiiolan görevleri yapmak.

3- Belcdiye karar organla_n tara fından alrrrnıış kararlan, enrir ve yasaklan uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4. IJIusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşlyaı güıılerde yapılacak törcnlerin gerektirdiği

hizmctlcri görmek.

5. Cunüuriyet Ba}Tamrnda ve diğer ulusal bayramlarda iş yerleri vc evlere balnak asılması ile ilgili
gerekli uyarılan yapaıak, bayrak asılmasıru sağlamak.

6. Kanuıılann belediyelerc görev olarak verdiğitakip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususlanyerinc getirmek.

7. Belediyecezaları ile ilgili olarak kanunlal uyannca belcdiye meclisi ve encümenininkolınuş

olduğu yasaklaraaykın hareketedenlerhakkındagerekli işlemleri yapmak.

8. Bu|unmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve beIediye idaresinin bu konudaki kaıar ve işlemlerine

göre korumak; sahipleri anlaşıldığındaonlara teslim etınek; sahipleri çıkmayan eşya ve malIarın, mevzuatta

a}Tıca özel hükiim yok§a bakım ve gözetimmasrafı allndıktan sonrabulana verilmesinisağlamak.

9.2514/2006 tarlht,i ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kaırunu ve bu Knnuna göre çıkanlan 3l/7/2006 tarihli

ve 25245 sayth Resmi Gazetd de yayımlanaır Adres ve Numaralamaya İlişkın Yöneımelik çerçevesınde binalara

veıilen numaralann ve sokaklara verilen isimlere ait levhalann sökü[mesine. bozulmasına mani olmak.

l0.23/2/|995larlhlive4077sayılıTüketicininKorunmasıHakkındaKanunhükümleriçerçevesindeetiketsiz

maı, ayıplt mal ve hizmetlel, satıştan kaçlnma, taksitli ve kampanya|ı satışlar ve deıretim konulannda

belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

l l . Kanunen bclediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın

yapılan işleri tespitetınek, bunlann yapılmasında, işletilmesiııde, kullanılmasındaveya satılmasında

saklnca varsa dçrhal men emek ve kanuni işlemyapmak.

l2. ı t/8/l94 ı tarihti ve 4109 saylı Asker Ailelerinden Muhtaç c)lanlaİa Yardım Hakkrnda Kanuna göre,

yardıma muhtaç olduğunubeyanla rnüracaat edenleı hakkında muhtaçltkdurumu araştırmasr yapmak,

l3.2615/l98ttarihtive2464salılıBelediyeGelirleriKanununagöre,izinverilmeyenyerlerinişgaline

engel olmak, işgaller itc ilgili tahsilat görevlilerine yaıdımcıolmak.

|4.3l/8/l956tarihlive683lsayılıOrmanKanunuhükümlerincebelediyesınırlaniçindekaçakormanemvalinin

tespiti haIinde orman memurlanna yardımçı olmak,

l5/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla AIınacak Tedbirlerle Yapı[acak

Yardım|araDair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye

kadaİ gerekli tedbirleri almak.

l5. Illl/1989tarihIive35I6sayılıÖlçülerve Ayaı Kanuıruna ve ilgili yönetmeliklerinegöre, ölçü ve tartl

aletleıinin damgalarını kontTol etmek, damgasız ölçü aletle.iyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin

yetki belgelerini kontTol etmek, damgalanmamlşhileli. ayan bozuk terazi, kanıar, baskül, litre gibi ö|çü

aletlerini kullandırmamak,l,ullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

l6. |4/'7/2005 lrlrihlive 2005/92O7 sayılı Bakanlaı Kurutu Kararı ile yürürliiğe konuIan. İşyeri Açmave

Çalışnra Ruhsatlanna ilişkin Yönctmelik hükümlcri gereğincc, işyerinin açma ruhsatı allp almadığını

kontrol cırnck, yetkili mercilerçe vcrilen işyeri kapatma cczasını uygulamak ve geıeken iş|cmlcri yapmak,

|'1.5/l2ll95ltarihlive5846saylllFikirveSanatEscrlcriKanunukapsamındakorunaneser.icraveyapımlann

tespit edildiği kitap, kaset, cD, VCD Ve DVDgibi taşılıcı materyallerin yol, meydan, pazar. kaldınm, iskele,

köprü vc benzeri yerlcrde sahşına izin vermemek ve satışına tcşebbüs edilen materyalleri toplayarak yctkililere

teslim etmek,

18. 2|l7l1951 tarihli ve 6l83 salrlı Amme A[acaklarının Tahsil tJsulü Hakkındaki Kanuna göre bclcdiyc

alacaklanndan dolayı haciz yo|uyla yapılacak tahsilatlarda yardınıcı olmak.

l9. l3/3/2005 tarihIi ve 5326 saglı KabahatlerKanuDu ile verilen görevleri yerine getirmek-
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20- Korunnrası belediyeleıe ait tarihi ve fu.istik te§isleri muhalaza etmek, kirletilmesine, çaltnmalalın4 Iah.ip

edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğrahImalanna meydaır vemremek.

2 t. Mülki idare anriri. lıelcdiye başkaııı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getiımck.

İmar ile ilgili görevleri;

l. Fcn elcmanlarıyla birliktc yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

]/5/t985 tarihli ve 3l94 sayılı tmar Kanunu ve ilgili imar yönetıncliklerinegöre belediye ve

mücavir alan sınırlan içinde güvenlik tcdbirleri allnması gcrckli görülen arsaların çevrilmesini
sağlamak, açıkta bulunan kuyu, malızen gibi yerleri kapattırarak zaratlarrnı ve tehlikelcrini gidermek.

hafriyat ahklarının müsaadc edilcn yerler dışına dökülmcsini önlcmek, ykıIacak derccedeki

binalan boşalttırmak, yıkım kararlannııı uygulanmasındagerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan

inşaatlan tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlanyla

birlikb nıtanak düzenlemek ve haklannda kanuni işlem yapmak belediyenin yetki alanlannda

yapılacak çaltşmalarda gerekli güvenlik tedbirlerini almak aldırmak.

20/'7l1966 tar|hli ye 7 75 sayılı Gecekondu Kaırununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan veıTnemek,

izinsiz yaplların tespitini yapmak ve fen elemanlannıngözetiminde ykllmasını sağlamakVe gtrekli

diğer tedbirleri almak.

2ll7/ l983 tarihli ve 286] saylı Kültiir ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanununa göre, sit ve

koruma alanlannda ruhsatsız yapı, izinsizkazr vc sondaj yaptıranlan, izinsiz define arayanlan ilgiti

merçiIere bi[dirmek.

Sağlık ile ilgiü görevleri;

|.2414/l93o|6rihl.ive1593sayılıUmumiHıfzıssıhhaKanu..!ve2'l/5l20o4t^l1hliVe5l79.sa},rh

Gıdalann [jretimi Tüketimi ve DenetlenmesineDair Kanun Hükmünde Karamamenin Değiştiriterek

Kabutü Hakkında Kanun, ilgili tiizük ve yönetrneliğin uygulanmasındave alınması gerekli kararlann

yerine gctirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2. Ruhsatslz olarak açılan veya ruhsata aykın olarak işletilen işyerteriylc i|gi|i o|arak İşycri Açma ve

Ça|lşma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik hükümleriııe göre işlem yapmak.

3. İ|gili L,uruluşlaıla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun l5 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi

uyannca galri sıhhi müeşseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup

olmadığını denetlemek.

4. Ev, apartman Ve her tiiılü işyerleıinin çöplerinin sokağa atllmasına mani olmak, çöp kutu ve

atıklarının eşelenmesini önIemek.

5. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevaülta ve sağlık şart|anna aykırı olaıak satış yapan seyyar sancıları

men etmek, bü hüsusta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafindan yerine getirilmesi istenen

hizmetleri yapmak.

6. Gıdalann Üretimi Tüketiıni vç Denctlenmesine Dair Kanuıı tlülonünde Kaİamamenin Dcğiştirilerek

Kabulü Hakkrıda Kanuıı, ilgili tüzük ve yöıretrnelikler gcrcğince ykanmadan, solırlmadan vcya

pişirilmedcn yenen gıda maddelerinin açıkta saülmasına mani olmak, karıştınldıklanndan şüphc

edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek. yetkili

personelin bulunmaması halinde ttizük ve yönetmeliklcrde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi

bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlü olduklan tcspil edilenlcri yetkililerin kararı ile

inrha etmck.

7_ Yctkili mcrcilerin kararları doğrultusundabelirlcnenycrlcr dışında kurban kesilmcsiniönlcınck.

8. 9/8/l98] tarihli ve 2872 sayıll Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çel.re ve insan sağhğına zarar
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veren, kişilerin hu,.ur ve sükünunu, beden ve ruh sağhğını bozacak şeki|de gürültü yapan fabrika, işyeri,

atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri nıtanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu koıruda

kendisine verilen görcvleri ycrinc getirmck-

9.8/5/l986tarihlivc3285sayılı[IalwaııSağlığıveZabıtasıKanunuııavcilgiliyönetmeliğcgörebiryc.dehastalık

çıkmasıveya sebcbi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilcrc haber vcrmck. bu yerleri

gcçici kordon altına alrnak, yetkililere bu konuda hcr türlü yardımı yapmak. imhası gerekcn ha}.vanların itlalina

yardımcı olmak, bunlann insan sağhğına zaraı vermcyccek şekildc imhasını yapnrmak.

t0. 3285 sayılı Hayvan sağlığt ve Zabıtası Kanununa ve Yönctmeliğine göre halvan ve halvansal ürünlerin

nakliyeciliğini yapanların ruhsatlannt vc haywanların menşe şahadctnamelçrini kontrol ctmek, mczbaha ve et

kombinası dışı kcsimleıi önlemek, bunlann hakkında kanuni işlcmler yapmak.

I1.24/6/2004tatihlive5l99sayılıHayvanlarıKorumaKaırunuilebelediyelere.zabıtanıngörevleriiçerisiıdeverilen

yetkileri kuIlanmak.

l2, ilgili kuruluş|ar ile işbirliği halinde firınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üıetim yerleriııin sağlık

şartlanna uygunluğunun deııetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekınek ve pide gramajını

kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

YardIm göreyleri;

l. Beldenin yabancısı buIunan kimselere yardımcıolmak.

2, Savaş ve savaşa hazırlık gabi olağanüstü hallerde sivil saııınma hizınetleriniD gerektirdiği ve kendisine verilen

görevleri yerinc getirmek,

3, Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklan, özürlüleri, yaşlılan ve yardıına muhtaç kişileri tespit halinde sosyal

hizmet kurumlaıına bi[dirmek,

BEŞiNCİ BÖLÜM
Mıdde 20_ ( Hizmetin Sürekliliği ve Süresi )

Ça|rşma Düzeni

l ) Belcdiye Zabıta Hizmetleri resmi tatil günleri de dihil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta

Personelinin çalışma süresi ve saatleri l4.07. l965 tarihli ve 657 Sayı lı Devlet Memurlan Kanununda be|irtilen çalışma

süre ve saatlerine bağIı olmaksızın, Belediye Zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve Belediye Başkanının

onay ile tespito[unur. ZabıtaPersone|inin çahşma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş, 48 saat

istiİahat veya l2 saat iş, 24 saat istirah şeklinde düzenlenebilir. Belediye Zabıta memullannln haftalık o|ağan çallşma

saatleri48 saati geçmeyecek şeki|de düzenlenir. Ancak, personel sayısl az olan zabltalarda l2 saat iş, l2 saat istinhat

şeklinde düzenleme yapılabilir, olağanüstii hallerde göıev süıesi müdürlükçe belirlenir. Bu süre 60 saati geçemez. Bu

uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydı ile bir sıra dahilinde peısonele 657 Sar,ıIı Kanunun 99-

maddesigöz öııünde bulundurularak alrıca haftada bir gün ilave izin verilebiliı.

2) Rutin Günlük IIizmeı Süresı, Belediye zabıtası hizmeti, karakol, devriye, motorize ekip, büro hizmçtleri ve diğer

hianetleı olarai şınıflandrnlır. Gcrekli görülnıesi halinde gece nöbctlcıi günlük, haftalık ve ayhk olarak personclc

periyodik olarak tutturulur. Persoıre!iır isteği dışında bir aydaı fazla gcce ııöbeti tutturulamaz.

3)Zablta Müdürlüğü birimleri büro hizmeti kadrosu büro amiri, Maaş ve personcl mcmuru. cvrak kayıt ve dosyalama

memunr. bilgisayardaelaak yazım mcmuru, cvrak takip memuru ve diğcr memurlaıdan oluşur.

4)Bürolarda Tutulacak Defterler ve Dosyalama

BüIo hizmctlerinin görülmesinde gcrckli oIan, ekiplerin görcv[eri aşağıda sıralanmıştır,

ı(ayıı Masası

Zablta Müdürlüğü vc birimleri hizmetlerinc göre fufulmasl zorunlu olan deflerler ilc gelcn, giden, zimmct, genelgc.

bitdiri, kozmik defteıleri ile ceza kayıt defteri, tiiketici cezalan defteri. kabahatlerkanunu görev icmal ve hizmet defteri.
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nöbet defteri, ceza sicil fiş'ine ait kayıtlann tutulduğu masadır

Zablta Müdüılüğü veya birimlere gelen yazılar bu masadan geçer. Zablta Müdüİlüğü ve birimleri dışandan kendi

adlarına enıir yada yazı kabul edemezler ve dışarıya kendi adlaııııa yazı göndeıenrczler.

Evrak kayıtlarn1 Bclediye geiıel evrak birimi, geııel evıak masasıııdaki kaytlara bc[zer biçimde futarlar.

Kayıt deftcrlcrinin hcr sayfa birleşim ycrleri, takvim ylllnın ilk iş gününde, Zabıta Müdürlüğünce mühürlcnir. en son

sayfalarına kaç sayl'adan ibaıct olduğu yazıldıktan sorıra yine Zabtta Müdürlüğüncconaylama mahiyetinde olmak üzcrc

mühürlenmiş ve imzalanmış olması gerekiı.

Kayıt masaslnda gelen gidcn evrak defterleri ile zimmet defteri, genelgc ve bildiri ile kozmik defteri adl verilen

defterlerle diğer defterler tufu lur.

Ceza Masası

Ceza masası, ceza işlerinin yürütiildüğü masadır. Ceza masasında Müdürlüğün I608 Sayılı Kanuna göre fufulan ceza

zabıtları ile ceza karar|arının kaydedildiği defter ,5326 saylı Kabahatler Kanununun işlendiği defter , belediye cezalan

defteri şube dışında l608 Sayılı Kanun'agöre hıfulan ceza zabıtları ile, ceza kararlannın kaydedildiği defter ) v€ diğer

kanunlara göre verilen cezaların kaydedildiği defte.Ie. fufulur. l608 Sayıh Kanuna göre müdürlükçe verilen ceza[ann

kaydeditdiği belediye ceza|arı defleri üç kısımdan oluşur.

Ceza fulanaklannın sıra numarası, düzen[eme tarihi, cilt varak numarası, tebliğ tarihi. geliş tarihi b<ilümleri birinci,

Suçlunuıradı ve soyadı, yaşı, baba ad!, işi, oturduğu ytrin adresi, suç yeri ve suç nevi bölümleri ikinci, Verilen ceza,

ceza karar tarihi, ceza kararının tebliğ tarihi, mahkemeye gönderme tarihi ve numatası, malüemenin karar numarası,

tarihi, gördüğü öteki işlemler, tahsil şefliğine ve cezanın verine getirilmesi için zabıtaya gönderme ıarihi tiilümleri ise

üçüncü kısmı oluşturur.

Ceza masasınca imza kaışıhğında kıymetli evrak olank alınan ve ciltlerdeki yaprak numaıaları düzenli bir biçimde

birbirini izleyen ceza zapn ciltlerinin yapraklan (ceza zabıtları), sıIa numamstna göre belediye cezalan defterinin

cilt-varak numarası btilümüne işlenir. Deftere işlenme ve defter sıra numarasınagöre kaytt alrnışceza zabıt ciltleri daha

sonra, ihtiyaç adedi kadar olmak üzere beiediye zabltastnın sorumlu memunrna özeI deftere imzası alınarak veri[iı.

Belediye zabıtasınca düzenlenerek ceza masasına gönderilen ceza zabıüları kaydedildiği betediye cezalan defterinde

kendi bölümlerine düzenleme taıihi. tebtiğ tarihi, giriş ıarihi suçlunun adı soyadı, yaşı, baba adı. işi, ofurduğu yor.

suçun yeri. suçun nevi yazılarak işleniı.

İtiraz süresi dolduktaıı sonm, ceza masast tarafından karar ve tebliğ ilmühaberi, itiraz varsa, itiraz dilekçesi eklenerek

ceza tayini için Belediye Encümeni 'ne sunulur. Belediye cezalan defterindeki ceza miktan, nuınara tarihi, bölümleri

doldurularak ceza kaıarlan. usulüne göre hemen tebliğ edilir. Tebliğ edilen ceza kararlan cez: kesinleştikten ve cezanın

uygulama tarihi Zabıta Müdürünce saptandlktan sonr4 uygulama için Be|ediye Zabıtasına pa.a cezasının tahsili için de

Geliıler Müdür!üğü'ne gönderilir ve göndeıilme larihleri deftere işlenir.

Ceza karaıları için süresi içinde adli mercie itiraz edilmişse, ilgili mahkemenin isteği üzerine ceza dosyası Mahkemeye

göndeıilerek ceza infazı mahkeme sonuna kadar durdurularak durum defte.itr (Mahkemeye gönderme larihi ve

ııumarası) bölümlerine işlenir. Kaıar, mahtemeceoııay|anıısa,ceza uygulaması ve tahsil işlemteri yüıütülüı. Karaı iptal

edilmişse, iptal gerekçesine göre iş|em yapılır ya da kayıt defterine kaytt tarih ve numaras! yazılarak dosya işlemden

kaldın[ır. Mükemcce bir karara bağ!anması gcciken dosyalanndurumu mahkemcden sorulur.

Müdürlük dışıııda funılan ceza zabıtlan da, birbirini düzenli bir hiçimdc izleyen soüa numaıaları yazılmış başka bir

bclediye cczalan dcfterine kaydedilir. Yapılan işlemlcr, müdürlükçe l608 Sayıll Kanun'a göre fufulan ceza zabltlannın

vc cezakararlan için yapılan işlemlerle ayrııdır.

Zabıta Müdürlüğünce 5393, 4077. 5326 Sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre verilen cezalaı için ceza masaslnda

aynca bir zirnmetdefteİi fufulur. Zab(a Müdürüıün ilgili kanunlaragörc tayin edileceği ccza, ceza masasl memunınca

kıü..rnetli cwak olaıak imza karşılığında alnmış olan boş ceza karan ciltlerine büro peısoncli taralindan yazılıp Zabıta

Müdürürıe imza cttirilir Vc ccza kararları sözü edilcn zimmet defterinc işlenerek ceza uygulaması ve par,! cezaslnln

tahsili için ilgili yerlere gönderilir.
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Müdürlük dı şından gelen kesinleşmiş öteki ceza kararları, genel evrak masasında gelen ewak gibi kaydediIir ve gereği

yapılmak üzere ceza masası taraflndan ilgili yere göııderilir. Ceza tutanaklanndaki suçun niteliği, izlenmesini

gerektiriyorsa, ceza masası taraftndan ilgili yerlere gönderilir. Ceza irsaliyeleri. tcbligaı t]arihindcn on bcş gün sonra

Belediye Tahsil Şcfliğine göııderilir ve bir ay sonra" göııdcrilmiş olan irsaliyelcr ile ilgili olaıak yapılaıı işlemler

sorulur.

Personel işlemleri masası, şikayet masast ve diğer işlemlergibi masalar oluşturularak iş bölümünü sağlar,

Bürolarda TutulmaslGereken Deflerler

Bürolarda fufulması gcreken defterler ve bu defterlerinnasıl işleneceği aşağıya çıkanlmıştır;
Gelen Evrak Defteri

Gelen Ewak Defteri, Zabüia Müdürlüğüne gelen emir vc yazılann kaydedildiği deftcrdir. "Sıra numarası "ile defterin

müdürlüğüne ait olmayan kesimden ge|en ewkın "Nereden Geldiği " geliş numarası ve tarihi", "ilişiği" ve "özüııün"

işleneceği bö|ümler vardır- Ewak memuru, imza karşılığında aldığı emir ve yazıları slr:ı numarasına göre defterin

belirtilen bölümlerine kaydedip üzerlerine kayıt tarih ve numamlarını yazdıktan sonra büro amirine ı,erir

kaydeditmeyenhiçbir eırak işleme konulmaz. Büro amiri gelen ewakı inceleyerek niteliğinegöre tasnifeder.

Tasnifsonunda havale için Zabııa Müdürüne sunulması gerekeıılerZabıta Müdürüne sunulur. Havalesi yapılmış olarak

eı,rak memurluğuna gelen yazılar. El,rak defteıinin Müdür|üğe ait olan kesimindeki "hangi eıraka karşılık olduğg

başlığı altında bulunan. numara. ıarih, kilümün, adlaılnı laşıyan yerlerde neıeye verildiği başlığı altındaki numara,

tarih, verildiği yer adlannın taşıyan bölümlere" kaydedilir. Gidecekleri yerlere gönderilmek üzere imza karşılığıııda

verilir

Giden Evrak Defteri

Giden ewak defteri, Müdüılük ve birimlerinden yazılaır evveliyatsız emir vc yazılann kaydedildiği defterdir. "Sua

numaıası, ewaktn tarihi. ilişiği, özü ve nereye gönderildiği, açıklama" kilümleri vardır. Ewak mçmuru gidecek olan

emfu ve yazılan belirten defler bölümlerinekaydeder, Bu işlemden soııra evrakı gideceği yere gönderilmek üzere imza

karşılığındaverir. Yazının bir surçti de cwakı düzenleyen birimde giden eııak klasöründe muhafaza edilir.

zimmet Defteri

Gönderilen ewakın sıra numata§ı, nevi! eki. verilen yer, tarihi alanın imzası bölümlerınden oluşıır. İlgi|i memur

tara6ndan tanzim edilerek ewakı alması gereken sorumlu memunın imzası a|ınarak tes|im işlemi yapılır.

Belediye Cezaları Kayıt Defteri

Belediye Cezalan Kaytt defter|eri Belediye ceza zabıtIannın kaydedildiği defterdir. Ceza masasında belirtilen

bölümlerden o|uşur. Belediye Zabıtası sorumlu memuru, imza karşı[ığında aldığı boş ceza ciltlerini, "Sıra ırumarası, cilt

valak numarası" bölümlerine ceza futanak ciltlerinin daha önce ceza masaşında kaydedildiği sıra düzenine uygun

biçimde işler. İügili memuruna imza karşılığında verilecek boş ceza zabıllan, görevlilerince doldurulup, masaya

geldiğinde. defterdeki kendi yer|erine "düzenleme tarihi, tebliğ tarihi, geliş tarihi, suçlunun adı ve soyadı, yaşl, baba

adı, işi, oturduğuyer, suç nevi " yazılarak işlenir.

Kesinleşmiş ceza karar|arı için ayıca "ceza karar tarihi ve mikta.ı" bölümleri ceza memurlan ile ilişki kunılup, aylık

olaıak doldurulur. "Düşünceler" bölümüne uygun uygulama ile ilgiIi bilgiler yazı lır.

Ceza kayllarının düzenli bir biçimdc fufulması için ceza masası rnemuru ile işbirliği yapılır.

Görev İcmal ve Hizmet De fteri

Özel olarak basılmış olan vc iki kcsimden oluşan göıev icmal vc hizmet deflcıi usulüne göre doldurulur. Nöbct dcfteri,

Belediye Başkanlığı Gcnclgcsinc göre fufulan nöbetlerle ilgili olarak işlenen del'lcrdir Nöbet sırasında çıkan olaylar

deftere alnıntılaııyla yazılır. O[ay çıkmadıysaolay çıkmadığı bclirtilir ve ifadcnin alh ıöbetçi amirincc. tarih atllarak

imzalanıı,

ALTINCI BÖLÜM
Madde 22- Arşivleme

Evraka Yapılan İşlem ve Arşivleme

5070 saylll kanUna göre güVenla elektronik imza ile imzalanmlştIr.
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zabıta Müdürlüğüne gelen ve birimlerince muamele gören e!,raklara yapllacak işlemler şunlardır;

l) Zabıta Müdürlüğüne gelen evraklara yapılacak işlemler

a) flmumi cvrak, "Gelen Giden Ewak Dcfterine " kaydolunurve numaralaıur.

b) Başkaılık ttalkla İlişkilcr vc Değerlendirme Merkeziııden gelen ewaL aynca özel defter fufuluyor§a. bu deftere

kaydedilerek numaıalanır,

c) E\,Tak. "Umumi Ewak Bürosunca" değerlendirilip, işlem yapacak bölüm ewak üzerinde belirlcnir,

d) Havaleye hazırhale gelenewak, Zabıla Müdürü veya yetki verdiği Zabıta Amiri tarafindan havale edilir.

e) Ewak bürosu kaydolan ve havale olan cvrakı işlem için acil olaıak, alakalı şubeye zirrımetlc teslim eder,

f) Gelen giden cwak defterindenher ewakın sonuçlandırrlrp, sonuçlandınlmadığı kontol cdilerck her ay s<ınuıda açık

görülen elTaklartn müdürlük yazısıylasonucu ilgili birimlerden istenir,

2) Zabıta Amirlerine Gelen Evraklara yapılan işleml€r:

a) Gelen ewaklaramirce ekiplere havale edilir,

b) İcrayı yapacak ekip amirine zimmetle verilir,

c) Eırakın gereği yapılır, cezalandırma gerekiyorsa. ceza zaptı vey" peşin para tanzim edilir.

d) Ewak muamelesi,üst makamlann karannı icap ettiriyorsa gerekli rapor, zabıt, t€spit zaptı yapılaıak kanuni işlemin

başlaması sağlanır,

e) Üst makamlara ve ewakın geldiği makama yapılan işlemin bildirilmesi,cevap hazırlanır, imzaya çıkarılır.
f) Şikayetçiye yapılan işlem hakkında,cevap hazırlanııve imzaya çıkarılıı
g) Gelen evrak, genelge, prensip emri, disiplin emri gibi birçok üniaeleri alakadar eden eırak Genel Eı,rak ve Personel

Zablta Amirliği tarafından hazırlanarak ilgilileıe dağıtılmak üere imzaya çıkanlır,
h) Bakanlık ve Valilik eıraklan öncelikli ve acil olarak değeılendirilip, en geç oıı beş gün içinde, şikiyetler en geç iki

ay içinde, diğer eıraklar aciliyel ve önceliğinegöre cevap veıilir.3) Giden evraka yapılan işlem:

a) Zabıta müdürü Ve zabıta müdürü adına, zabıta amirleri tarafından işlemi tamamlanan evrak[ar imzalanır. Yazı, ımza

ve parafl ar konusunda Başkanlık Genelgesine hassasiyetle riayet edilir.

b) Birimlerde kay,rttan düşüldükten sonra evrak, genel evrak bürosuna zimmetle teslim ediliı c) GeneI Ewak Bürosu

ilgili yerlere zimmetle, dilekçe sahiplerineposta yolu ile ewaklaıı dağıtılır.

4) Arşivteme İşlemi aşağıdıki sıralama ile 1,apılır:

a) Zabıta müdü.lüğüve amirlikleri güncelliğini kaybetmemiş olan dosya ve eııaklar önce birim arşivIerinde saklanır.

Güncelliğinikaybeden ewaklar bir liste ha|inde müdürlük arşivinegönderilir,

b) Birim arşivlerinde de güncelliğinikaybeden dosya ve eırakIaı bir liste halinde Müdürlük ana arşivine gönderilerek

saklanır,

c) Kişiye öze| ve gizli ewaklarınarşivi personel şubesince yapılııve Arşiv Yönetme[iğiuyaıınca saklanır,

d) Sivil saırrnmave sabotajlara karşı korunmadosyası Daire Zabl!a Amirliğinde sakIanlr.

e) Adi ewaklar 5 sene müddetle arşivlenir. Güncelliğini ytirmiş olan ewaklar 5. Senenin sonunda Arşiv

Müdürlüğünün himayesinde tufulacak bir tutanakla imhası için gönderilir,

§ Birim Amirtiklerince süresi biten dosyalar, Arşiv Yönelmeliğine göre teslim alınır,

g) Mati kıymcti olan evrak, gizli ve zata mahsus evraklar, gö|ge sicil dosyalar. agıiyat makbuzlan, demirbaş liste ve

defterleri scırc kaydına tabi olmadan saklanır, h)Kapan[an birimlcrin Zabıta Müdürlügüncc tüm dosya vc klasör|eri

Müdürlük oııayı ile Müdürlükarşivine intikal ettirilir.

Madde 23- Faaliyetten Men ile Sanat ve Ticareııen Men Kararının Uygulanması

Kuşadasl Bclediye Başkanlığlnca verilcn faaliyettcn men ile yctkili mercilerce verilen saıı'at ve ticarettcn mcn kararı

belediye zabıtasl tarafından işyerindc mühürlemc yapmak sureliyle uygulanır. infazm tarih vc saati l'aaliyetten men

kararı vercn merci veya ihbtta Müdü.ü tarafından layin edilir. Belediyenin faaliyetten men ile sanat ve ticarcttcn men

ettiği iş yerIcrinin kontrolü belediye zabıtasınca yapılarak, karara ulmayarak faaliyet göstcrcnlc. tcspit cdildiğindc,

tekar işyeri mühüraltına alınıp, mühür fekki zabtı tanzim edilerek kanuııi işlem başlatılır.

507O saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr
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Madde 24- Beıediye Zabıta§| tırafrndan yapılacak Tebligatlar

Belediye Zabıta personeline tebligat görevi, ancak acele durumlarda ve gecikmesinde zaraı görülen konularda ve

Tcbligat Yasası ile tiizük hükümtcrine göre yaptınlır.

YEDİNCiBÖLÜM
Mıdde 25- Hizmetin Planlanmasıve Yürüaülmesi

Belediyemizinünifo.malı bi. aeşkilatı olması sebebiyle her davraıuşı ile zabıta müdürlüğü zabıta amir ve memurlannın

hizmetleri ifa ederken en uç noktada görev yapmaları nedcniylc halkımıza karşı her zaman belediyemizi tcmsil

etrnektedir. Bu ncdenle belediye hizmetlerinin, planlı bir şekildc, en krsa zamanda nasıl ve hangi müdürlük taralindan

yapılması gerektiğini bilmesi vc buna göre halkı yönlendirmesi gerekiı, İtçemizdc belcdıye zabttasıntn yapmakla

müke|lef olduğu hizmct, mevcut kadro ile yürütiilcmcyece k kadar ağır bulunmaktadır. Plansız çalışma, memurun

hizmet saatlerinin tam değerlendirilmemesi, sevk ve idare kusurları başarı nispetini önemli dereçede azalmaktadır.

Teşkilatın daha verimli çalışmasın sağlamak maksadı iIe bilhassa şu üç hususa önem verilecektir.

l) Hizmct Yönünden Bölgenindeğerlendirilmcsi

Hizmetin planlı olarak yürütülebilmesi için ilk esas, yapılması gereken işin ne olduğunun tam ve doğru olarak

değerlendirilmesidir. İlçemizde her mahalle belediye hizmetleri yönünden a}Tı ayn özelIikIere mevcutfu.. Sorumluluk

alanlan ile halkın kesif olarak gelip geçtiği çaışı Pazar avm gibi yerler ilk planda turulacak bu gibi yerlerde temizlik,

intizam ve halkın hıızurunu aemin edecek tedbirler öncelikle alınacaktır.

2) HizmetinPlanlanması

Hizmetin planlanması personel gücünü iş hacmine göıe üanzimi şeklinde olacaktır- Bu bakımdan mevcul personelin

senelik izin, haftalık izin gibi durumlan dikkate ahnarak personelin ayhk çalışma p|anı düzenlencccktir. Çalışma
planlaruıınbir nüshası her ayn en geç 28'inde zabtta Müdürlüğü'negönderilecektir- Balram tatili ve hafta tatili günleri

içeren çalışıma planlarının tanziminde birimlerde göıevi aksatmayacak sayıda yeteri kadar görevli teftik edilecektir.

Aylık çalışma planında tayin ve hastalft gibi sebepter[e husuIe gelecek değişiklikleri hizınetin aksamaması yönünden

yapılacak personel planlaması ve diğer tedbirlere gidilecektir

Günlük hizmetter bir gün önce bizzat amirler tarafindan belirlcnecek, bir program ıanzim cdilecektir.

3) Günlükhizmellerin tanzimindeaşağıdaki hususlaradikkat edilecektir

l ) Her memura günlük mesaisini boş geçirmeyecek şekilde görev veriIecek.

2) toplumun kullaııımına açık sokaklardaki yerleriır kontrolü ön p|anda futulacak.

3) Acele ve günlü ewaklar ile halk şikAyetlerininönceIikle takibi ile değerlendirilip sonuçlandırılacaktı:,

4) Hizmet defterleri ve hizmet vesikaları bir gün önceden yazılarak hazırlanacak, ertesi günü hizmetin başlama

saatinde herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir,

5) Ewaklar amirin nezaretinde bulunacak, eırakçı memur ihdas edilerek havale suretiyle memurlara verilmeyecektir.

Her ewak amirler taralından birer biıer incelenecek, acelelik ve ehemmiyet derecelerine göre yapılma günleri layin

edilecek, her ewakın üzerine eklenecek kulaklara memüra yapacağı işi açıklayacak kısa nol halinde ta|imat

yazılacakür.

6) Personelin zamanım boşa harcamaması, yollarda vakit israfına ıneydan vermemesi için Zaruret olmadıkça birbinne

uzak bölgelerdeki işler ayu ckibc verilmeyccektir.

4 ) Hizmetin Yürütülme§inde Dikkat Edilecek Hususlaı:

l-) Ekiplerin göreve gönderilmesi:

a) Ekiplere hizmeı bizzat amir tarafindan, amir izinli iken yardlmcısı durumundaki rütbcli taraftndan verilecekti.,

b) Hizmeteçıkanlmadanönce bütiin personelinkıyafcti kontrol edilecektir

c) Hizmet vesikalannda yazılı giircvlcr şifahcn de tekar edilecek. izahına lüzum görülen hususlarda gerckli

açıklamalaı yapılacaktır,

d) Hizmete çıkanlan ekipte hizmeti noksansız yapabilmelcri için kağıt, kalem, karbon kağıdı. makfu ceza makbuzu,

ceza zaptı Ve BelediyeZabıta Yönehneliğigibilİzumlu araç ve gereçlerin mevcut olup oImadığı araştınlacaktlr,
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e) Müessese kontrollerinde memuılara kolaylık sağlarnak, esnafa uymaya mecbur olduğu Be|ediye emir ve yasaklarını

öğretmek, yapılan kontrollerin noksansız ve etkili olmasına temin maksadıyla sual şeklinde hazırlanmış olan teftiş

deftcrlcrinin, dcfter kapaklaıında yazı h talimata uygun olarak yapılması doldurulması sağlanacakhr,

Q Evraklarıır takibi ile görevleııdirilen persoııele o güır acileır yaprlması gerekeır evraklar hizmet vesikasına numaralan

yazılmak sureıiyle verilccektir,

g) Ekipterin görev dönüşlerinde, bilgilerimüdür, amir ve tomiserler tarafındao alınacaktlr. t lcr ekip yaptlğı işleıtc ilgili

tcker teker amirine izah edecek. tanzim cttiği rapor, zabıt varakası ve ewakları tcslim edcçektir, Ekiplerin bildirdikleri

günlük hizmetlerinirı hizınet saatiyle uygun olup olmadığı değerlendirilecekvaktini israf ctmiş olan[ar ikaz edilecek, bu

hataların tckcrrür etrnemesi sağlanacaktır.

2-) Vazifenin Alınması (Kabulü):

Belediye zabıta amir ve memurlan kanun, nizamname, yönetmelikleı talimatların kendisine doğrudan doğuya görev

verdiği durumlarda hiçbir merciden emir a|madan görevini yerine getirir, Zabıta amir ve memurlan, belediye suçlannı

koııışfu rmak ve araştırmaklayükiimlüdürler,

a) Başkanllk Makamlnın kararlannı icap ettiren durumlarda deıhal durumu tespit eden ekip tutanakla amirliğine

bildirerek BelediyeBaşkan[ığındanyazılı karar ve emiı alınarak görev yerine getirilir.

b) Emirler şifahi ve yazılı olarak alınabilir. Şifahi emirlerle görev kabulü telsiz, telefon veya yüz yüze olabilir.

Bu emirlerdaha sonra emıi veren makamın onayı ile yazılı hale getiıilir.

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

veriIir, Yazılı emrin alınması göıevin kabulüdür.

d)Yaztlı ve sözlü emir ve şikayetalınması ile vazife kabulü oluşmuş olur.

3-) Görevin Yürütülmesi:

a) Alınan, planlanan ve koordineedilen vazife, görevlendirilenzabıta amir ve memurlan tarafından icra edilir.

b) Görev yerine geti.ildikten sonıa üst makama tekmilve şikayetçiye malumat verilir.

c) Görevlendirilenekip, gittiği görevdegörevin icrasına mani olan unsurlar olması halinde vc görevi kendi kuweti ile

icra edemcyeceği durumunü tespiti ile üst makamdan yaıdım tatep edebilir.

Kanunsuzemir hakkurda Anayasa ve DevIeı Memurlaıı Hakkındaki Kanun hükiimleri saklıdır.

Madde 2G İşbirliği ve Koordinasyon

l) Müdürlük birimleri arasındaki koordinasyon için haftalık ve aciı durumIarda görev|e i!gili toplanfi|a. Zablta Müdür

ve Zablta Amir|efi tarafından diizenIenir.

2) Müdürlük Koordinatiirlüğünü icap ettirmeyen aci| ve üst karar gerekmeyen durum|aıda Birim amirleri kendi

aralarında işbirliği yapabilirler,

3) Zablta Amirliklerinin görevlerinde personel. lakviye ve işbirliğini icap ettiren hallerde görevin durumuna göre,

Zabtıa Müdürü ve Zabıüa Amiri işbirliğini sağlar.

4) Birimler arası koordinatörlüğü icap eıtirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda kısım amiıleli doğrudan

doğruya Zabıta Müdüriüğünden yardtm isteyebil iı|er,

5) Görevin kapasitesi ve büyüklüğü araç. gereç, üst düzeyde teknik eleman ve sağlık persone|i takviyesini öngö.üyorsa,

bızzaı Zabııa Müdürü işbidiğini sağ|ar.

6) Belcdiye Başkanhğınrııkoordiııatörlüğünü icap ettirmeyeır, acil ve üst karaf gcrcktirmeyeı görevde Zabıta Müdürü,

bclcdiycnin diğer müdürtükleri ilc doğrudan işbirliği yapar,

7) tter an çöküp ctrafi tehlikeye sokacak durumda olan yapılar için zabıtanın her ünitcsi doğıüdan doğruya Yapı

Kontİol Müdü.lüğü teknik elemaırlarınamüracaat ederek gerekli tekıik elemanıgirrevç acilcn daveteder.

Madde 27- Emrin Personele Duyurulması

l ) Vcrilen emirler Zabıta Birim Amirlerincamirler de kcndilerine bağlı tüm personclc duyuracaklaıdır.

2) Emrin tiim pcrsonele duyurulduğunadair a|ınacak imza listesi Zabıta Müdürlüğüncgönderilecektir,

_j) Tüm menrurlaı amirliklerindeki emirler panosunda asılı bulunan yazılan göreve geldiklerinde ve mesai bitiminde
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okumak ve ıakip etmekten sorumludur. D) Paıroya asılan yazılar. memurlara şahsen tebliğ edilmiş sayılır ve asılan

emirleri bilmeınek okumamak mazeret saylmaz.

sEKiziNcı BÖLüM
Madde 2& Disiplin
Bclcdiyemizin üniformalı bir teşkilan olması sebebiyle, her dawanışı ile halkımrza karşı Belediyemizi temsil cdcn

Zabıta Müdür, Amir. Komiser ve memuru kryafet, disiplin. selamlaşma, müracaat usulleri, esnafa muamclc tarzı ve

benzcri gibi aşağıda beIirtilen hususlara titizlikle uüınalan zorunludur.

A) Kıyafet;

l-) Hizmet esnasında hiçbir zabıta Amir ve nemuıu sivil kıyafet giyemez. Hizmetin özeltiği icabı sivil clbisc

giyilmesi gerekli hallerde Zabıta Müdürlüğünden izin alınarak, özel halin devamı müddetince ve hizmct vesikalarına

amiri tarafından "hizmet sivil yapılacaktır. " Kaydı konulmak suretiyle sivil elbise giyilebilir. Giyilen sivil elbise

memura yakışacak ciddiyene olacakıır.

2-) Üniformanın üerine ceket, pardösü veya palto giyiImek suretiyle hizmete gelip gitmek veya hizmete çıkmak çok

çirkin, laubali ve üniformaya karşı işlenebileceği tasavwr edilen hakaretlerin en büyüğüdü.. Bu kl|lkta görülen

memurlar mutlaka soruşfurma göreceği gibibağlı bulunduğu amirleıide sorumlu funılur,

3-) Mesaiye geliş ve gidişleraşağdaki şartlar sağ|anmak suretiyle sivil elbise ile olabilir.

a) Sivil kıyafetin temiz ve muntazamolması,

b) Merkezlerde elbiselerinmuntazam bir şekilde asılması için vtstiyer veya dolap temin edilmesi,

c) Memurun mesai saati başlamamış olsa dahi buıalaıda sivil elbise ile onırmaması,

,l-) Hizmete gidiş geliş bariç vazife dışında zabıta amir ve memuru resmi üniforma giymesi yasaktır, Bilhassa izinli

buluııduğu zarnanlardaüııiforrna ile kahvehane, pastane. gazino,lokanta. sinema, tiyatro, plaj stadyum ve emsaliyerlere

gidilmesi yasaktır.

a) Dışarıda şapkasızgezmek, şapkayı elde taşımak,

b) Ellercepte dolaşmak, zincir, tespih sallamak,

c) Ütiisüz, lekeli, çamurlu, kirli elbise boyasu ayakkabıgiymek,

d) Sokakta umumi yerlerde sigaıa" puıo, pipo içmek, çiklet çiğnemck,

e) Hanım persone|için; etekleri normalden fazla kısaltmak, aşırı makyaj yapnıak takı takmak ve farklı ayakkabı giyrnek

yasaknr. Saçlar toplu ve kısa olacaknr,

f) Laubali ıavır ve hareketlerdebulunmak, şakalaşmak

g) Rütbe işaretleri, isimlik ve düğmeleri noksan bulunmak,

h) Her sabah saka| tıraşl olmamak, saçlan ve sakal başlannı normalden daha faz|a uzatmak, yasaktıı.

B) Disiplin:

Disiplin anlayışı bir itaatin alışkanlık haline gelmesidir. Disiplin resmi üniformalı teşkilatlannın en önemli faktörüdüı.

Disiplin amir ve memurlannbirbirlerine karşı sevgi ve saygı dulına!arı ve bu an|ayş içinde emirlerin süıatle, i§tekle,

hevesle yapılmasını sağlar_ Bir teşkilatta disiplin mevcudiyeti amirlerin liyakatli kimseler olduğunu, disiplinsiz

hareketleriır mevcudiyeti ise amirlerin liyakatsiz kiınseler olduğu şeklinde yorumlanır, Bu bakımdan bütiin amir|erin

disiplin hususunda son dereçe hassas darı-anmaları, en küçük disiplin tecavüzlerine dahi müsamaha göstermemclcri

şarttrr.

C) §elamlaşmı:

Selam, belcdiye zabıta meosuplannın birbirlerine ve vazifeyc karşı hü.met, muhabbet ve bağlılığıdır. Kaide olarak

astlar üstle.den cwcl selam ve.meğe mecburdurlar, üst'c selam vermemekcezai işlemi gerektirir.

Görmediğiniiddia mazeİet teşkil etmez. Aş.nı rütbede olanlaı, birbirlerinin rütbesini tefrik edcmeyenler, beklemeksizln

selam verirlcr,

Selamlamada hareketleri usule aykırı yapmak, laubalilik göstermek. eli yarım veya ağır kaldırmak, so| eli ceple
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bulundurmak, sağ eli ile selamlaıken baş ve göz ile başka tarafa bakmak doğru değildir. Böyle hareket edenler seIam

vermemiş addedilerek ceza!aırdınlır.

Aşağıdaki hallerde durup cephe almak sureıiyle selam veri!ir:

a) Devlct Rcislcriıre,

b) Sancağa.

c) Baynk çekiliş ve indirilişlerinde,

d) Cenazeye,

Konferans salonu, gazino, kütiipbane, dershane, yemek salonu gibi kapah yerlcre baş açık olarak girilir ve mukabele

bek[emeksizin içerdckilcr selamlanır.

Selamlama her zaman vc her yerde, her vaziyette yapllır. SiviI kıyafetleı buna mani değildir. Bclediye erkönı. ordu ve

mülki erkinların selamlanmasıbelediyezabıta teşkilatı için sempati yaratacaktır.

Aynca her belediye zabıtası mensubu. dışaııda kendisine müıacaat edildiğinde elle selamlamak suretiyle karşılamada

bulunacak, konuşma esnasında müracaattn bitiminde yine aynı şekilde müracaatçıyı selamlayacaktır. Bu husus hiçbir

zaman ihmal edilmemelidir. Zira, hemşeriüzerinde bujestin tesiri çok büyüktiir.

D) Müracaat usulleri

Belediye zabltast Teşkilatındaki amiı ve memurlaı zaman, zaman vazifeleri ile ilgili konular için müracaat usullerine

riayet etmeyerek ve kademe atlayarak yazılı veya şifahi müracaatlarda bulunmaktadır. Müracaat usulleıine riayeı

edilmesi belediye zabıtasının üniformalı ve disiplin esaslanna uygun olarak çalışması gereken bir teşkilat olması

dolay,ısıyla üzerinde en fazla duru[ması gereken önemli bir hususfuı.

Bu bakımdan bütiin kademe amiıleri kendi personelinin (amirin şikiyet hali hariç) makam atlamak suıetiyle müracaatta
bulunmalannı kesin olarak önleyecekler, kademe atlayarak gelen personcl, müracaatta bulunduğu makam tarafıırdan da
diılenmeyecek ve emirlere aykın harekette bulunduğu içiı cezalandınlacaktır.

E) Toplumsaıİıişkil€r

Büıoda Müdür veya üst yönetici kaışısında ofuruş. tavır, hareket. konuşma, ikram edilen herhangi bir şeyin kullanılma

tarzl nezaket çerçevesinde olmalıdır, Sandatyede taubali şekilde oturmak doğru olmayıp, şapka ve palto ile müdür

odasına girmek toplumsal ilişkilere uygun değildir. Müdür elini uzatınadan el sükmaya teşebbüs etmek hem toPlumsal

i|işki kurallarına aykındır, hem de insanı gülünç duruma sokar. Memurlar müdür, amir ve komiserlerine rütbesi ile

(müdürüm, amirim. komiserim,) şeklinde hitap edeceklerdir. Bunun haricinde (beyefendi, hanımefendi. ağabeyciğim.

müdür beyciğim vb.) şeklinde hitaplar yasak olup, bu tarzdaki hitaplan tespit eden müdür cezai işlem yapmakla

mükelleftir.

F) Esnafa MuameleTarzt

Göıev esnasıırda, kontrolleıde muhatabımız olan esnafa muamele l^Iamız mümkün o|duğu kadar sakin, nazik, güler

yüzlü ve neiaket çeıçevesinde olmah, sert, kaba hareketlerden kaçınmalıdır. Bi|hassa mevzuata uygun şekilde

dawanılması gerekmektedir.

S€}Tar §atıcılar iıe işportacııarınemanete aırnan malıarınayapılacak iş ve işle mler:

l) l608 Sayıiı Kanun,5393 Sayı|ı Kanun ve 5326 SayıIı Kanun geıeğince hakkında cezai işlem tatbik edilecek seyyaı

satlcl vc işportacllar, kimlik tespiti ve cezai işlcm uygulamak üzere Zabtta Mcrkezi veya ka-rakollanna getirildiği zamau

hakkında yapılan işlcmc müteakip, tanzim cdilen futanağın bir nüshası işlenı yapılan kişiye verilir. [ş[em yapılan kişi

para cezasını ödedikıcn sonra el konulan mallar geri iadc edilir.

2) Bazen sahipsiz se)ö,ar satlcı ve işportact mallan ele geçıiğinde, bu gibi nralIar ilgili memurlarca derhal sayılır vc

yed'i emin futanağma kaydcdilerek muhafaza edilmek üzerc depoya konulur. Bu malların da sahipleri çıkhkça, gcıcken

işlemlerc müteakip iade edilir.

3) Alınan gıda maddclcrinden imlıası gerckenlerin işlemlcri gıda maddclcri tiizüğüne uygun olaıak yapı|acaktır.

4) Mallar depolarda muntazam yerleştirilccck vc kanuni müddeti içinde sahipleri o.taya çtkarsa. ilgilisi hakkında cezai

işlem yapıldıktan sonra mallan geri verilecektir. Sahibi çıkmayan veya sahipsiz mallar l yıl depoda bekletildiklen sonra
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kanuır gereği ilgili mercii vasıtasıyla satış işlemine tabi tutulacaktır,

G) Disiplin CezalarıDisiplin düzeltici tedbirleri beyanında bulunan cezalandırma yetkisi amir|ere düşen en mühim

vazifclcrden biridir. Ceza, ycrinde, zamanında ve suçla orantıtı verildiği takdirdc cczalandırılan pcrsonel için düzeltici,

diğer pcrsoııel içiııde önlcyici etki yapar. Bu bakımdaır disiplin tecavüzleriııdc yctkili amirleriıı olaylar üzeriııdc

hassasiyctlc durarak, ilgili personelin sawnmasını alaıak vc dclillcri değerlcndirdikten soırıa en doğru sonuca varmalan

ve bu sonuca göre en uygun cezayl veİTneleri lazrmdrr. Disiplin cezalannda hcr amir önce kendi yetkisini kullanacak,

yetkisi dışındaki cezalar için bir üst makama gerekçeli scbcpleri teklifte bulunacakhr.

[D Ödüııendi]meEmsal|üjrine nazaran üstün başarı gösteren personelin hakkaniyetle ayın edilc.ek ödüllendirmck cn

mühim teşvik unsurudur. Çalışmayanlarda çalışma garTeti, normal çalışan|arda da daha fazla çalışma azmi uyandırır.

Bu konuda amirleı hislcrinc kapllmamalı. çalışanl Ve çallşmayanl kat'i suret|e aylrabilmelidir. ÖdüIIendirme için
yapılacak teklifler açık olarak ve sebep gösteriıerek yapllacaktır. Hizmet BinaIannın Kullanlmı iIe ilgili Kuralla.;

Şehirde temizliğin ve intizam!n temini başllca görevi olan belediye zabıtasl teşkilatlnln, çalıştığı binaların da her hali ile

Vatandaşa ömek bir daire hüviyetinde bulundurulmasl Şarttır. Bu maksatla:

l) Binalaıın giriş kısımlaıı daima temiz ve intizamlı bulunduru|acak,

2) Vatandaşlaın kolaylıkla merkezin yerine göıebilmeleri için tabelalar en müsait yere asılacak,

3) Binanın bütiin kısımları temiz, badanalı ve boya[ı bulundurulacaktır,

4) Demirbaş eşyalann muhafazasına itina göste.ilecek, kırılmalaıına ve çizilmeleıine meydan verilmeyecektir.

5) Bilgisayar, telefon ve telsizler resmi hizmet dışında kul|anılmayacakıır. Dışarıdan arayanlar bekletilmemesi için

konuşmalar çok kısa olacaktır. Zanrri halIer müstesna resmi telefonlarla özel konuşma yapmak yasakhı.

6) Personelin elbiselerini asmak için rnuntazam askı tertibatı yapılacak, duvarlara rastgele çiviler çakılmayacaknr
DOKUZUNCUBÖLÜM
Mıdde 29- Denetim

Müdürlükte Denetim;

Teftişlerden gayel kanun, tiizük, yönetmelik ve emirlerle belcdiye zabıtası ıeşkilahna vefilen görevlerin mesul müdüı,

amir ve memurla. tarafından ne dereceye kadar tatbik edildiğini kontrot, çalışan ve çallşmayan personeli a},ırt etme,

çalışmayanve işe yaramayanlarrncezalandınlması. üstiin başarı gösterenleri ödül[ondirue, teşkilattn her an dinamik vc

enerjik o|arak vazife görmesini temin ve hu şekilde belediye h izmetlerin tam ve noksansız olarak icraslnl sağlamak ve

hemşerilerine azami derecede faydalı olmaktır, Bu maksatla Zabıia Müdür, Zabıta Amiri ve Teftiş Amirleri belirli ve

belirsiz gün saatlerde zabıta birim amirlikleri ve kademelerini teftiş edeceklerdir, ArTıca zabıta amirleri kendi

bünyesindeki karakol ve ekipler i[e bürolan daima denetim alında bulundurulacaktr. zabıta Müdürü ve Zabıta Teftiş

Amirleri aksaklıklann düze|tilmeşini bizzat birim amirlerinden talep edeceklerdir. Zabıta Müdürü ve Teftiş Amirleri

z_ablta müdürlüğü Meİkez (ünitelerinde görev. kayıt ve resmi muameleler, disiplin ve kıIık kıyafe! mesaiye geIiŞ-gidiş

yönlerinden zamanlı ve zamansız denetim yaparlar. Zabıta Müdürlügu; Biıim Amirleri karakol ve ekipleri zamanlı ve

Zamansız denetlel Betediye idare Müfettişlerinin ve Başkanltğın Müdürlük ünitelerinde yapacağı denetimlerde zabı!a

personeti istenen ewak kayıtlan göstermeye, malumat vermeye vt kolaylık göstermeye mecburdur, Denetim sırasında

.astlanan kusuılara yapılacak işlemler şunlardır; Yerinde ve anında tespit ediIir, Disiplin suçlanna rastlandığında suçu

işleycnlerin tespiti yaplllr ve Zabft Müdürlüğüne raporlanır. 657 Sayılı Kanundaki usullere görc soruşturma açllt..

Suçuır sübufu halinde müdürlük veya başkanlıkça disiplin cczası verilir. Rüşvct, irtikip gibi suçlarda soruştunna

açmakla beraber. doğrudan doğruya savcılığa sevki sağlanlr, Türk Ceza Kanununa gaire suç ve suç unsuruna

rastlandığında, tespit yapılarak başkanlıkonayı alınarak, idari müfettişlikçc tahkikat açllmasr sağlanır.

ONUNCU BÖLÜM
Madde 30- Hizmet İçi Eğilim Öğretiın

Eğitim ve Öğretim

Zabıta Müdürü. Zabıta Amiri vc memurlarınıngenel kültiirlerini kapsar.

Temel, yetiştirme-geliştirme ve ihtisas ( uzmanlaşma ) kurslarrırda başarı gösteremeyenler hakklnda bu konuda
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başkanlıkçaçıkarılan kur§ yönergesi tatbik edilir.

Tenrel kursunu başaramayan adaya; zabrta memurları 657 Sayllı Devlet Memurlan Kanununun 56.Maddesine göre

zabıta memurluğu ve memuriyctlc ilişkileıi yetkili nıakanıın onayı ilc kesitiı- Adaylık sürcsini doldurmuş ve kursla

başan sağlayamamlş zabıta mcmurlan hakkrırda da me§lekte bilgisizlik, başarısızhk nÇdçniyle zablta mesleğiırdc

istihdamlaıı uygun görülmcyerekyetkili makamın onayı ilc bclcdiyenin diğer sivil kadrolannaaktarılırlar.

Zabıta Müdürlüğünün düzcnlcdiği hizmet içi eğitim kursliut ilc ilgili yönerge, belediye başkanlnın onayl ilc yürürlüğe
girer. Arthrmat<, hizmete yatkınllğlnı sağlamak, geliştirmck. gelişen şartlann gerekli kıldığı alanlardaki görgü ve
bilgilerini arttırmak ve daha ilerdeki kadrolara personel hazır|amak amacıyla kurs vc scmincrler hazırlamakla
yükümtüdür.

Bu kurslar;

A) Teınel Eğitim Kursu

Kurs müddeti bu konudaki yönergeyle tespitedilir. Bu müddetler arasında pıogıam yapılırken, Zabıta müdfuü, çalışma

durumu, kurs görmemiş personelin çokluğu ve adaylık süresindeki memurların bir an evvel kurs gömesi göz önünde

futar. Zabıta amir ve memurlann temel kursuna iştirak etmeleri mecburidiı. Aday olarak işe alınan zabtta memurlan

öncelikie temel kursuna alınırlar.

Temel kuslarındaki deısler, kanun ve yönetrnelikler doğrultusunda, zabıta müdürlüğü teklifi ve belediye başkanlık

onayı ile beliılenir.

B) Yetiştirme- Geliştirme Kursu

Terlı sırasında olan Zablta mcmurlan ile rütbeli memurlara amirlik ve önderlik usul ve kaidelerini öğaetrnek ve

teşkilata üstiin kaliteli, cevval, eneıjik. iş başanr liderler yetiştirmek ve en son meslcki bilgileri öğretmek gayesiytc

tgkamül kursü açılıİ. Kurs müddeti bu konudaki yöne.geyle tespitedilir.

Kursu başan ile bitirenlcrrütbe ve derece terfiindeeşit ve emsa!lerinetercih edilir.

c) İhti§as ( Uzmanlaşma) Kur§u

Zabıta teşkilahndaki çok çeşitli branşlaıda ehliyetli ve kıyafetli bir kontıol sağlamak ve mütehassıs elemanlar

yetiştirmekamacıy|a ihtisas kurslan açılır. Kurs müddeti bu konudaki yönergeyle tespit edilir. Dersler nazaıi ve tatbiki

yapılır.

Zabıta Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği, oybirtiği ile kabul

edildi.

Özer KAYALI
Meclıs Başkanı

Filiz LYUCU
Meclis katibi
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KUŞADASI BELEDiYESi OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5 . toplantısının l. Birleşiminin [. oturumu]
5393 Sayıh Belediye Kanunun 20.2|. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.20l8 günü saat 16:00da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplanıı Salonunda): Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; Filiz ÜYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞREN, Tufan ASRAV,
Zekerye TüNK. tlayaıi ATLI. Muzaffer ERYİĞİT. Nuretıin ÖZTÜRK Ferah SÜREKCİ. Canan
GÜLER, Mehmet GÜRBİLEK Canan iNANÇ. Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKERoĞLtJ, Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 2.6 maddesi:
Hayati ATLI imzalı önerge "Dr- Ali ALKIŞ'ın Isminin Bir Parka Verilmesi" Hk. (Imar
Komisyonu, Hukuk Komisyonu)

Meclis Başkanı Özer KAYALt;İmar Komisyon Başkanı Muzaffer ERYİĞİT'e söz verdi

İmar Komisyon Başkanı Muzaffer ERYİĞİT;Hayati ATLI imzalı önerge "Dr. Ali
ALKIŞ'ın İsminin Bir Parka Verilmesi"ile ilgili İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu ortak
raporunu okudu.

iıı,ınn xovıİsvoNu VE HUKUK KoMiSYoNU ORTAK RAPORU
06.03.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısında komisyonlırımza havale edilen 1

Dr.Ali ALKIŞ isminin bir parka verilmesi ile ilgili konu komisyonlarımızda görüşüldü.

Belediyemiz Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğünce,şehir merkezinde !,apımı
tamamlanan ya da tamamlanacak olan uygun bir parka "Dr.Ali ALKIŞ" isminin
verilmesine komisyona katrlan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Şehir merkezinde yapımı tamamlanan yada tamamlanacak

olan uygun bir parka "Dr.Ali ALKIŞ" isminin verilmesini oyladı.
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Şehir merkezinde yapımı tamamlanan ya da tamamlanacak olan uygun bir parka "Dr.Ali
ALKIŞ" isminin verilmesi; oybirliği ile kabul edildi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FiliZ üYijC,ü
MecIis Katibi

Cem ARSLAN
MecIis Katibi
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KUŞADASI BELEDİYESi OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l6 yrlı döneminin 5 . toplantıslnln l. Birleşiminin l. ohırumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. ZI. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.2018 günü saat: 16:00:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yüce[ Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI 1BAŞKAN) 'nın
Başkantığı'nda Üyelerden: FiIiı ÜYÜCÜ. Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levenı ÖĞREN,
Tufan ASRAV, Zekerye TÜrNK. Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞİT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah
SÜREKCi, Canan GÜLER, Mehmet GÜRBİLEK Canan iNeNç, ehmeı CANDAN, Cenap
SEKBAN, Balram BAYAÖZLÜ. Fevzıye TEKEROĞLU. Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle
toplandı.

Günde min 2.7 maddesi:
Hayati ATLI imzah önerge "NLC (Beyincik Erimesi) Hayahnı kaybeden
BÜYÜKTANIR'ın isminin bir parka Verilmesı" Hk. (İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu)

Aras

Meclis Başkanı Özer KAYALI; İmar Komisyon Başkanı Muzaffer llnYİĞİ'['e söz verdi

İmar Komisyon Başkanı Muzaffer ERYİĞİl;tlayati ATLI imzalı önerge "NLC (Beyincik
Erimesi) nedeniyle hayahn| kaybeden Afas BLİYÜKTANIR'ın isminin bir parka verilmesi" ile
ilgili tmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu ortak raporunu okudu-

iı.rıR xonrisyoNU vE HUKUK KoMiSyoNU oRTAK RApoRU
06.03.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısrnda komisyonlarımza havale edilen ;

Aras BÜYÜKTANIR isminin bir parka yerilmesi ile ilgili konu komis1,onlarımızda
görüşüldü.

Konu ile ilgili gerekli çalışmaların tamamlanmasına kadar ek sürenin devam
ettirilmesine komisyona katılan üyelerin oybirliği iIe karar verilmiştir.

MecIis Başkanı Özer KAYALl;Hayati ATLl imzalı önerge NLC (Beyincik Erimesi)
nedeniyle hayaıını kaybeden Aras BÜYÜKTANlR'ın ısminin bir parka verilmesi ile ilgili İmar

Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun ek süre talebini oyladı.

KARAR NUMARASI :897 l3695-301.05/166:
NLC (Beyincik Erimesi) nedeniyle hayatını kaybeden AIas BÜYÜKTANlR'ın isminin bir

parka verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun ek süre talebi; oybirliği ile
kabul edildi.

Özcr KAYALl
Mcclis Başkanı

FiliZ üYüCü
Meclis katibi

Cem ARSLAN
Meclis Katıbi

5070 sayıll kanUna göre güVenli elektronik imza iIe imzalanmlştlr
1

Dognılama Adresi: https://e-h izmet.kusadasi.bel. trlebelediye/sifresiz/belge?p:8od94Hl2G7
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5



E]

ToPLANTI TARiIli
02.05.2018

KUŞADASI BELEDİYf,si oLAĞAN MECLis KARARl

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 ylı döneminin 5 . toplantısınün l. Birleşiminin l. ohırumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.2018 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; niliz ÜYÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞREN, Tufan ASRAV,
Zekerye TÜNK, Hayati ATLI. Muzaffer ERYiĞiT, Nurettin ÖZTÜRIq Ferah SÜREKCi, Canan
GÜLER, Mehmet GÜRBiLEK. Canan iNnNÇ. Ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bay.am
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKERoĞıU, ı,,ıehmet ERDEM'in iştirakleriyle toplandı.

Gündemin 2.8 maddesi:
Hayati ATLI imzalı önerge "Sıtkı Başkan, Hanıit, Sami, Izzet, Birgül, Niyazi, Hop Hüseyın,
Şabo, Ali Gaga, Selami, Ali, Mustafa, Orhan ve Diğerleri için Anıt Dikilmesi" Hk. 1İmar
Konrisyonu, Hukuk Komisyonu)

Meclis Başkanı Özer KAYALI;İmar Komisyon Başkanı Muzaffer ERYİĞİT'e söz verdi

İmar Komisyonu Başkanı Muzaffer ERYİĞİT;Hayati ATLI imzalı önerge "Sıtkı Başkan,
Hamit, Sami, Izzet, Birgül, Niyazi, Hop Hüseyin, Şabo, Ali Gaga, Selami, Ali, Mustafa, C)rhan
ve Diğerleri için Anıt Dikilmesi"ite ilgi|i İmar Komisyonu ıle Hukuk Komisyonu ortak raporunu
okudu.

iıvıan «oırisyoNu VE HUKUK KoMisyoNU oRTAK RApoRU
06.03.20l8 tarihli Belediye Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen ;

Sıtkı Başkan, Hamit,, Sami, İzzet, BirgüI. Niyazi, Hop Hüseyin, Şabo,Ali
Gaga,Selami,Ali,Mustafa,Orhan ve diğerleri için anıt dikilmesi talebi ile ilgili konu
komisyonlarımızda görüşüldü.

Konu ile ilgili gerekli çalışmaların tamamlanmasına kadar ek sürenin devam
ettirilmesine komisyona katılan üvelerin oybirliği iIe karar verilmiştir.

Meclis Başkanı Özer KAYALI;Hayati A'ILI imzalı önerge Sıtkı Başkan, Hamit, Sami.
İzzet, Birgül, Niyazi, Hop Hüseyin, Şabo, Ali Gaga, Selami, Ali, Mustafa, Orhan ve Diğerleri
için Anıt Dikilmesi ile ilgili İmar Komisyonu ile Hrıkrık Komisyonunun ek süre talebini oyladı.

KARA.R NUMARASI :897l3695-301.05/l67:

Sı&ı Başkan, Hamit, Sami, Izzet, Birgül, Niyazi, Hop Hüseyin, Şabo, Ali Gaga, Selami,
Ali, Mustafa, Orhan ve Diğerleri için Anıt Dikilmesi ile ilgili İmar Komisyonu ile Hukuk
Komisyonunun ek süre talebi; oybirliği ile kabul edildi.

5070 saylll kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Dogrulama Adıesi: h ttps://e-h izmet. ku sadas i.bel. tı/ebelediye/si fresi z/belge?p=liod9A H lvsA
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Meclis Başkanı Özer KAYALI; 02.05.20l8 tarih ve 5 nolu Meclis Toplantısına 5 dakika
ara verdi.5 dakika aradan sonra toplantıya devam edildi.

Ozer KAYALI
Meclis Başkanı

Filiz üYüCü
Meclis katibi

5O7O saylll kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştır.

Cem ARSLAN
Meclis katibi
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Dogrulama Adresi: httpS://e_hizmet.kusadasi.bel.tr/ebelediye/sifresiz/belge?p:8od9A HlvsA



TOPLANTI NO TOPLANTI TARiHi
02.05.20l8

KUŞADASt BELEDiYESi oLAĞAN ME(]Lis KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yı[ı döneminin 5 . toplantıstnın l. Birleşiminin 2. oh,ırumu;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.2018 günü saat l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkaıı Yücel
Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığfnda
Üyelerden; riliz lrVÜCÜ, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞREN, Tufan ASRAV,
Zekerye TÜNK, Hayati ATLI, Muzaffer ERYİĞiT, Nurettin ÖZTÜRK, Ferah SÜREKCİ, Canan
GÜLER. Mehmeı GÜRBİLEK Canan iNANÇ, e,hmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLÜ, Fevziye TEKEROĞLU. Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle toplandı.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf ATAK'a söz verdi

Belediye Başkan Yardrmcısı Yusuf ATAKı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2'7.04.2018
tarih ve E.8092 saylı "2017 Mali Yılına Ait Kesin Hesabı" ile ilgili Plan Bütçe Komisyon
raporunu okudu.

PLAN BUTÇE KOMISYON RAPORU
Plan Bütçe Komisvonu olarak 20l7 yılına ait kesin hesap cetvelleri incelenmek

üzere toplandı. [nceleme neticesinde cetvellerin Mahalli ldareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı ve bu hususlara ilişkin veriler aşağıda
sunulmuştur. Belediye Mecüsinin görüş ve onayına sunulur.

20l7 MALi YIL! BÜTÇ t GiDERKESiN IlESAP (]ETVEI.i ACIKı.AMALAIt

5

GEÇEN YILDAN DEVRPDEN ODENEK
BUTÇE ILE VERILEN ODENEK
EK ÖDENEK
AKTARMA SURETiYI E EKLENEN
AKTARMA SURETiYı,E DÜŞÜı.EN
NET BüTÇE öooNnĞİ TOPLAMı
BüTÇE GiDERi ToPLAMI
öonNn« üsrü HARCAMA
ipra.ı- gniı.nı önnNgx
SONRAKi YİLA DEVREDEN ÖDINEK

l28.000.000,00-TL
l6.775.000.00_TL
l4.703.078.53-TL
l4.703.078,53_TL

t 44.775.000-TL
l09.105.475.60-TL

35.669.524,40-TL

2017 MALi YILl GiDER EKoNoMİK KoD ı.DüZEY DAĞILIMI

PERSONEL GiDERLERi :33.199.363,09-TL
soSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA : 5.9M.478,64-TL

5O7O saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr,
1

Dogrulama Adresı: https://e_hizmet.kusadasi.bel.trlebelediye/sifresiz/belge?p=8od9eHoIto

Gündemin 1.7 maddesi:
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2'7.04.2018 tarih ve E.8092 sayı|ı "20l7 Mali Yılı Kesin Hesabı"
Hk



MAL vE IIiZMET ALIM GiDtRLERi
FAiZ GİDERLERi
CARi TRANSFERLER
SERNIAYE GiDERLERi
BORÇ VERME
YEDEK ODENEKLER

: 55.060.587,00_1,L
: 2.223.472,39-,l|,
: 5.395.076.6.1-TL
: 7.242.497 ,84:l'L

20l7 MALi YlLI BÜTCE GıDERLERi ToPLAMI: 109.105.475 .60TL

2017 MALi YILI NET BÜTÇE ÖnnNrĞİ : l44.775.000-TL
20l7_ MALi YILI BÜTÇE GiDERLERi : l09.105.475,601,L
2017 MALI YILI NET BUTÇE GERÇEKLEŞME ORANI:%75

20l7 MALi Y|LI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELi AÇIKt,AMALAR:

BüTÇE iı,B r,q,HN{iN EDiI-EN
ILLER BANKASI BORÇLANMA
BÜTÇE ToPLAMI:

l32.275.000,00-,|,L

l32.275.000,00_Tl.

52.425.141,22-TL
l00.080.008,37-TL
l52.505.149,59-TL
l01.763.486,68-TL

883.797,t2-,tl.
t00.879.689.56

2016 DEVREDEN GELiR TAllAKKUKU :

2017 MALi YILI TAHAKKUKU :

TOPLA\4 TAHAKKUK :

2017 MAl,İ YILI TAHsiLATl :

TAHSİLAI"I,AN RED VE iıoı,;ı-ıın :

2017 MAl-i YıLI NET TAHSil.ATı :

GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK ARTIĞI:50.741.662,9|-TL

2017 MALi YILI GELİR TAIISiLAT DAĞILIMI

VERGİ GEI,iRLERİ : 44.597.178,24.-Tl,
TEŞEBBÜS VE MÜLKiYET GELİRLERi : 22.259.660,02-TL
ALINAN RAĞ.IŞ VE YARDIMLAR : 65.219,74.-Tl,
DIGER GELIRI-ER : 33.174.945.68-'tl-
SERMAYE GELiRLERi : 1.666.483,00-TL
RED VE İı,nsl,sn : 883.797,t2-TL
2017 MALi YıLt TOPLAM BÜ-tÇE GELiRLERİ TOPLAMI : I01.763.486,68-TL

2017 MALİ YILI TAHMiNi GEt,iR BÜTÇESi : l32.275.000,00_Tl,
20l7 MALi YILI TAHsiL EDİLEN NET BÜTÇE GELiRi: l01.763.486,68-TL
2017 MALi YILI BÜTÇE GERÇE,KLEŞME ORANI :oh77

KURUMUN ADI:KU ADASIBELEDİYİSİ Yİİİ:ZOİZ
B ANÇO AYl:OCAK-ARALIK

AKTiFLER:

I-DÖNEN VARLIKLAR : 70.991.893,62 Tt

5O70 sayılı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

2

DogruIama Adresi: https://e-hizmet.kusadasi.bel.trlebe]ediye/sifresiz/belge'lp=$ç69eHoItO



E

II-DURAN VARLIKI-AR
Aktif Toplam

: l47.018.375,,72:lL
:2l8.0l0.269,34-TL.

IX_NAZIM HESAPLAR
Genel Toplam :227.696.186,56 -TL

|9.685.9l7,,22

PAsIFLER

III-KIsA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR : 90. l 71.360JGTL

IV-UZUN VADELi YABANCI KAYNAKLAR: 63.ı92.000,39-TL

V-ÖZKAYNAKLAR : 64.646.908,59_,tL

Pasif 'foplamı: 2 l8.0l0.269,34-TL

IX- NAZIM HESAPLAR 9.685.9l7,22

Gcnel Toplam ; 227.696. t 86,56 -TL

Meclis Başkanı Özer KAYALII 20l7 Mali Yılı Kesin t{esabı ile ilgili Plan Bütçe
Komisyon raporunu oyladı.

KARAR NUMARASI :897l 3695_301.05/l 68:
20l7 MALi Y|Ll BÜTÇE GiDER KESiN HESAP CETVELi A(]lKLAMALAR
GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖOİNPK
BüTÇE iLE VERiLEN öDENEK
EK ÖDENEK
AKTARMA SURETİYLE EKLENEN
AKTARMA SURETiYLE DÜŞÜLEN
NET BÜIÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI
BÜTÇE GİDERi ropııııaı
ÖDENEKÜSTÜ HARCAMA
iprRı- g»iı-gN öDENEK
SONRAKi YlLA DEVREDEN ÖDENEK

l28.000.000,00-TL
l6.775.000,00-TL
l4.703.078,53-TL
l4.703.078,53_TL

|44.775.000-TL
l09. l05.475,60-TL

35.669.524.40-TL

20l7 MALi YILI GiDER EKoNoMiK KOD I.DÜZEY DAĞILIMI

PERsoNEL GlDERLERl
SOSYAL GÜVENLiK KURUMLARINA
MAL VE HiZMET ALIM GiDERLERi
FAiZ GiDERLERi
CARi TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
BORÇ VERME
YEDEKÖDENEKLER

: 33. l99.363,09-TL
: 5.984.478,64-TL

55-060.587,00_TL
: 2.223-472,39-TL
: 5.395.076,64-TL
: 7 .242.497,84-TL

5070 saylll kanUna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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20l7_ MALi YlLI NET B(JTÇE ÖDENEĞi : 144.775.000-TL
20l7_ MALi YlLI BÜTÇE GİDFRLERi : t09.105.475.60TL
20l7 MALi YILl NET BÜTÇE (}ERç]tlKrEŞME oRANI:%75

20l7 MALi YILI BÜTÇE GELİR KESiN HESAP CETVELi AÇlKrAMALAR

BüTÇE iLE TAHMiN EDİLEN
ILLER BANKASI BORÇLANMA
BÜTÇE TOPLAMI: : l32.275.000,00-TL
2016 DEVREDEN GELİR TAHAKKUKU : 52.425,|41,22-TL
20l7 MALi YILI TAHAKKUKU :l00.080.008.37_TL
TOPLAM TAHAKKUK : l52.505.149,59_TL
20l7 MALi YILI TAHSiLAT[ : l01.763.486.68-TL
TAHSİLATTAN RED VE İanE,ıp,n : 883.797,12-TL
2ol7 MALI YILI NET TAHSiLATI : 100.879.689.56
GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK ARTIĞI:50.74 1.6 62.9 | -TL

20l7 MALi YILI GELiRTAHSiLAT DAĞILIMI

VERGı GELiRLERi :44.597.178.24.-TL
TEŞEBBÜS VE MÜLKiYET GIILİRLERi .. 22.259.660,o2-TL
ALINAN BAĞ§ VE YARDIMLAR : 65.2l9,74.-TL
DiĞER GELiRLER :33.|74,945,68-TL
SERMAYE GELiRLERİ : 1.666.483,00_TL
RED VE iADELER : 883.797,12-TL
20l7 MALi YILI TOPLAM BÜTÇE GELiRLER] TOPLAMI : l01.763.486,68-TL

2017 MALi YILI TAHMiNİ GELiR BÜTÇESİ : l]2.275.000,00-TL
2017 MALi YlLI TAHsiL EDİt.EN NET BÜTÇE GELiRi: l01.763.486,68-TL
20l7 MALi YILI BIITÇE GERÇEKIEŞME oRANt :yo77

KURUML]N ADI:KUŞADASI BELEDIYESI YlLI:2017
BILANÇO AYI :OCAK_ARALIK

AKTIFLER

I_DoNEN VARLIKLAR 70.991.893,62 TL

It-DURAN VARLIKLAR
Akti1"l'oplaııı

IX_NAZIM HESAPLAR
Genel Toplam :227.696.|86,56 ,TL

147.0|8.375,7z-,lL
218.0 l0.269.34-1,L

9.685.91,7.zz

PASlFLER
5O7O Saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Dogrulama Adresi: https://e_hizmet.kusadasi.bel.trlebe]ediyei Sifresiz/belge?p=8od9eHol tO

20l7 MALi YlLt BÜTÇE GiDERLERi TOPLAMI: l09.1O5.475,60TL

: l32.275.000.0O-TL
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III-KISA VADELi YABANCI KAYNAKLAR : 90. l7l .360,36_TL

IV-UZUN VADELi YABANCI KAYNAKLAR: 63.192.000.39-TL

V-oZKAYNAKLAR : 64.646.908.59-TL

Pasif Toplamı: 218.0l0.269,34-^lL

IX_ NAZIM HESAPLAR 9.685.9|7,22

Genel Toplam : 227 .696.|86,56 -TL

20l7 Mali Yılına Ait Kesin Hesabı, oybirliği ile kabul edildı.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FiliZ üYilCtJ
Meclis I(atibi

5070 saylll kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmıştır,

Cem ARSI-AN
Meclis katibi

5
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TOPLANTI NO TOPI ANTl ,tARiIIi
02.05.20l85

KUŞADASI BELEDiYEsi OLAĞAN MECLiS KARARI

Kuşadası Belediye Meclisi 20l8 yılı döneminin 5.toplantısının l.Birleşiminin 2.oturumu;
5393 Sayıh Belediye Kanunun 20. 2l. ve 22. maddesi gereğince gündeminde bulunan konulan
görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.2018 günü saat: l6:00'da Kuşadası Belediyesi Erkan
Yücet Sahnesi (Meclis Toplantı Salonunda); Meclis Başkanı Özer KAYALI'nın Başkanlığı'nda
Üyelerden; FiıiZ ÜYÜC[J, Cem ARSLAN, Hakan TURHAN, Levent ÖĞrcN, Tufan ASRAV,
Zekerye TÜNK Hayati ATLI. Muzalfer ERYİĞİT. Nurettin ÖZTÜRK Ferah SÜREKCİ. Canan
GÜLER, Mehmet GÜRBiLEK. Canan iunNÇ. ahmet CANDAN, Cenap SEKBAN, Bayram
BAYAÖZLLj, Fevziye TEKERoĞLU, Mehmet ERDEM'in iştirakleriyle toplandı.

Meclis Başkanı Özer KAYALI; Bir Sonraki Meclis Toplanhsının 05.06.20l8 tarihinde
Salı günü saat l6.0o'da Kuşadası Belediyesi Erkan YÜCEL sahnesi (Meclıs Toplanh
Salonunda) yapılacağını bildirdi.

Özer KAYALI
Meclis Başkanı

FiıiZ üYüCÜ
Meclis katibi

507o sayllı kanuna göre güVenli elektronik imza ile imzalanmlştlr

Cem ARSLAN
Meclis katibi
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