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         Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ  Başkanlığında 26.07.2016 günü saat:15.00 da toplanan 

Belediye Encümenine , Yazı İşleri Müdürü Hakkı TURGAL katılmadı. Diğer tüm üyelerin  katılımı  ile  

gündemde bulunan konunun görüşülmesine başlandı. 

 

MADDE 45:25.07.2016 tarihli  Zabıta Komiserliği  imzalı müzekkere .İlgi müzekkere ile, mülkiyeti Osman 

TOKER varisi Rıfat TOKER’e ait ilçemiz Alaybey Mahallesi Gölyanı Mevkiinde bulunan tapunun 485 ada 1-2-

3 parsel no.sunda kayıtlı 1951,48-741,86-2065,99 m2 olmak üzere toplam 4759,34 m2 yüzölçümüne sahip kıraç 

arazi vasıflı taşınmazların,  Başkanlığımızca otopark olarak kullanılması amacıyla; 2015 Yılı turizm sezonunda 

ilçenin trafikten arındırılması ,alternatif park yerlerinin yaratılması ve halk ile misafirlerin otopark ihtiyacını 

giderecek çözüm üretmek ,aynı zamanda kamu yararını gözetmek amacıyla brüt 20.000,00 TL. kira bedeli 

üzerinden 1 yıllığına kiralandığı belirtilerek, bahse konu yerin kira mukavelesinin 30.06.2016 tarihinde dolması 

sebebi ile konunun Encümen gündeminde değerlendirilmesi istenmektedir. 

                          Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçe trafik Komisyonu kararı ile ilçe içinde araç 

kullanımının yasak olması ve alternatif park yerlerinin yaratılmasının şart  olması , aynı zamanda kamu yararını 

gözetmek amacıyla 2015 Yılı Turizm sezonunda kullanılan ve 30.06.2016 tarihinde kira mukavelesi sona eren , 

ilçemiz  Alaybey Mahallesi Gölyanı Mevkiinde bulunan tapunun 485 ada 1-2-3 parsel no.sunda kayıtlı 1951,48-

741,86-2065,99 m2 olmak üzere toplam 4759,34 m2 yüzölçümüne sahip kıraç arazi vasıflı yerin Belediye 

Otoparkı olarak kullanılması için  ,28.05.2015 tarih 2015/52 Sayılı Encümen toplantısında tanzim edilen 13 

maddelik özel şartnamenin 5.maddesinde belirtildiği üzere; mukavelenin 1 yıl daha uzatılmasına ,yıllık kira 

bedelinin brüt 22.000 TL. olarak belirlenmesine ve kontrat işlemlerinin Gelir Şefliğimiz tarafından yapılmasına 

oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 46 : 17.06.2016 tarihli  Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere .İlgi müzekkere ile, mülkiyeti 

Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz sınırları içerisinde Poelnte Turizm Ltd.Şti’ye ait Polente Cafe yanında büro 

olarak kullanılan yerin 364,00 TL. aylık kira bedelinin olduğu, kira borcunun bulunmadığı, kira mukavelesinin 

30.06.2016 tarihi itibari ile sona ermesi sebebi ile konunun encümende değerlendirilmesi istenmektedir. 
                       Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz 

Alaybey Mahallesinde Polente Turizm Ltd.Şti’ye ait Polente Cafe yanı büro olarak kullanılan dükkanın kira 

artış oranının yeniden değerlendirme oranında (5,58 TL) yapılmasına, kira artışını kabul eden kiracının kira 

mukavelesinin 1 yıl daha uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.  

 

  MADDE 47 : 26.07.2016 tarihli  Seyyar Esnaf imzalı dilekçe.İlgi dilekçe ile, Belediye Başkanlığımız 

tarafından 2016 Yaz sezonu için hediyelik eşya stant esnafının  yaşayan olaylar sebebi ile  2000 TL. 

olan belirlenen işgaliye ücretlerinin düşürülmesini talep ettikleri anlaşılmıştır. 

                    Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde;2000 TL. olarak belirlenen hediyelik eşya 

stantları işgaliye ücretlerinin , gelir tarifesinde alınmış bir karar olması, geliri azaltıcı bir karar almanın 

uygun olmadığı gerekçesiyle ; indirim talebinin reddine; ancak, turizm sezonundaki düşüş gözönünde 

bulundurularak, hem hediyelik eşya stant sahiplerinin hem de tüm işletmelerin işgaliye ödeme 

tarihlerinin 15.Ağustos.2016 tarihinden 19.Eylül.2016 Pazartesi günü mesai bitimine karar uzatılarak, 

ilgililere tebliğine  oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 48 : 26.07.2016 tarihli  2016/896 Sayılı Ahmet ŞİMŞEK imzalı dilekçe.İlgi dilekçeden, 

İlçede yaz aylarında yaşanan yoğunluktan dolayı bölgede haberleşme yoğunluğunu bertaraf etmek ve 

daha iyi servis verebilmek için yaz sezonu boyunca mobil araç kurulumu yapılmak istendiği 

anlaşılmıştır. 

                              Encümenimizce yapılan görüşmede; Yaz aylarında yaşanan yoğunluk sebebi ile, 

haberleşme yoğunluğunu bertaraf etmek ve daha iyi servis verebilmek amacıyla mobil araç kurulum 

talebinin uygunluğuna, kurulum yapılacak mobil aracın çevreye herhangi bir tahribat yapılmayacak 

şekilde Belediye Başkanlığımız Zabıta Komiserliği tarafından gösterilen alana kurulmasına y birliği ile 

karar verildi. 



 

 

MADDE 49 : 21.07.2016 tarihli  Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere.LİHKAB’ın 

18.07.2016 tarih 2016/245 sayılı yazıları.İlgi müzekkerede, LİHKAB’ın yazıları ile ilçemiz 

Cumhuriyet Mahallesi,188 ada 99 ve 100 parsellerin birleştirilmesinin istendiği belirtilmiştir. Yine ilgi 

müzekkere ile, 188 ada 99 ve 100 parsellerin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit 

ve 3.derece arkeolojik sitte (s-2)(h:6,50m) yer aldığı belirtilerek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 

16. maddelerine istinaden konunun Belediye Encümenince değerlendirilmesi istenmektedir. 

                       Encümenimizce yapılan görüşmede; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında 

kentsel sit ve 3.derece arkeolojik sitte (s-2)(h:6,50m) yer alan ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi,188 ada 

99 ve 100 parsellerin 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince; birleştirilme 

talebinin  uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 50: 26.07.2016 tarihli  Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere. Ahmet 

KOCAMAN V.Ahmet DİNGİN imzalı  21.07.2016 tarih 2016/878 sayılı dilekçe.İlgi müzekkerede, 

878 sayılı dilekçe ile, ilçemiz Alaybey Mahallesi,509 ada 38  parselin 1/1000 Ölçekli  Koruma  Amaçlı 

İmar Planında kentsel sit ve 3.derece arkeolojik sitte  

(s-2) (h:6,50m) yer aldığı ve 1/1000 Ölçekli  Koruma  Amaçlı İmar Planına göre yola terk işlemi  

dosyasının hazırlandığı belirtilerek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden 

konunun Belediye Encümenince değerlendirilmesi istenmektedir. 

                       Encümenimizce yapılan görüşmede; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında 

kentsel sit ve 3.derece arkeolojik sitte (s-2)(h:6,50m) yer alan ilçemiz Alaybey Mahallesi,509 ada 38 

parselin 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince; yola terk işleminin uygunluğuna 

oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 51 : 18.07.2016 tarihli  Zabıta Memur V. Tarık Burçin NEÇARE imzalı 

müzekkere.13.07.2016 tarihli idari yaptırım tutanağı.1 adet fotoğraf.İlgi müzekkerede, Zabıta 

Memurlarınca 13.07.2016 Çarşamba günü yapılan kontrollerde Cumhuriyet Mahallesi, Çınar Çarşı 

Caddesi no:40’da bulunan Mustafa Evren İNCE’ye ait olan Güveç Lokantası isimli işyerinin karşı 

duvarı izinsiz işgal ederek tüp, sandık, temizlik kovası vs.. koyduğunun tespit edilerek, tutanağa 

işlendiği belirtilmiş, konunun encümende değerlendirilmesi istenmiştir. 

                           Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; 13.07.2016 Çarşamba günü Zabıta 

Memurlarınca yapılan kontrollerde Cumhuriyet Mahallesi, Çınar Çarşı Caddesi no:40’da bulunan 

Mustafa Evren İNCE’ye ait olan Güveç Lokantasının karşısında yer alan duvarı izinsiz olarak işgal 

ederek tüp, sandık, temizlik malzemesi vb.. koyduğu tutanak ve fotoğraflarla tespit edilmiş olup, 

Kabahatler Kanunun 32.maddesine aykırı hareket eden Mustafa Evren İNCE’ye 219,00 TL. idari para 

cezası verilmesine, para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi.  

 

MADDE 52 : 13.07.2016 tarihli  Zabıta Memur V. Tarık Burçin NEÇARE imzalı 

müzekkere.13.07.2016 tarihli idari yaptırım tutanağı.1 adet fotoğraf. 

İlgi müzekkerede, Zabıta Memurlarınca 13.07.2016 Çarşamba günü yapılan kontrollerde Cumhuriyet 

Mahallesi, Çınar Çarşı Caddesi no:5’da bulunan Fikret BULUT’a ait olan Çınaraltı Cafe  isimli 

işyerinin yan duvarına temizlik kovası, fırça,kasa,çöp kovası vs.. koyduğunun tespit edilerek, tutanağa 

işlendiği belirtilmiş, konunun encümende değerlendirilmesi istenmiştir.  

                           Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; 13.07.2016 Çarşamba günü Zabıta 

Memurlarınca yapılan kontrollerde Cumhuriyet Mahallesi, Çınar Çarşı Caddesi no:5’da bulunan Fahri 

BULUT’a ait olan Çınaraltı Cafe isimli işyerinin yan duvarına  temizlik kovası, fırça, kasa, çöp kovası 

vs koyduğu tutanak ve fotoğraflarla tespit edilmiş olup, Kabahatler Kanunun 32.maddesine aykırı 

hareket eden Fahri BULUT’a  219,00 TL. idari para cezası verilmesine, para cezasının tahakkuk ve 

tahsiline oy birliği ile karar verildi.  

 

MADDE 53 : 25.06.2016 tarihli  Zabıta Memurluğu imzalı müzekkere.22.06.2016 tarihli tutanak.  

İlgi müzekkerede, Zabıta Memurlarınca 22.06.2016 günü yapılan rutin denetimlerde Cumhuriyet 

Meydanında  hediyelik eşya satışı yapan Dilek AY’a ait tezgahın saat:11.00’a kadar açılmadığının 

görülerek, Belediye Başkanlığımızın belirlenmiş olduğu stant açma-kapama saatlerine uymadığı 

gerekçesiyle tutanağa işlendiği belirtilerek, konunun encümende değerlendirilmesi istenmektedir. 

                      

 

 

 

 



 

Encümenimizce yapılan görüşmede; Cumhuriyet Meydanında  hediyelik eşya satışı yapan Dilek AY’a 

ait tezgahın 22.06.2016 günü yapılan rutin denetimlerde saat:11.00’a kadar açılmadığının görüldüğü 

tutanakla tespit edildiğinden ;Belediye Başkanlığımızın belirlenmiş olduğu stant açma-kapama 

saatlerine uymayarak Kabahatler Kanunun 32.maddesine aykırı hareket eden Dilek AY’a  219,00 TL. 

idari para cezası verilmesine, para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi.  

 

 

MADDE 54 : Yat Limanında sürekli kalan teknelere İndirim uygulanması.İlçemiz yat yanaşma 

yerinde ( yat limanı) sürekli konaklayan ( 30 gün ve üzeri) yat sahiplerine indirim uygulanması konusu 

gündeme alındı. 

                           Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçemiz yat yanaşma yerinde ( yat 

limanı) sürekli konaklayan ( 30 gün ve üzeri) yat sahibi misafirlerimize Gelir Tarifesinde belirlenen 

günlük bağlama ücreti üzerinden  % 20 indirim uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


