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MECLİS KARARI

İıgııi nirim : Yazı işleri MüdürlüğüKarar No : 4l
Karar Tarihi ,: 05.04.2022

Ahmet ACAR (Kocaali Belediye Başkanı)
Zeki KANBIJR Enver ÇELİK
Mehrnet ŞANLI Sevgi SERDAR
Abdulhamit BAĞ Mehmet ALEMDAR
Serdar GtİL Batıkan Zorbey TURGUT
Rıdvan ÖNER Özcan GİıNnoĞ»u

Emre YILMAZ
Cafer ERİŞ
Ahmet AYGIN
Hasan Ali KULAÇ
Ayhan ÇETİNKAYA

Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı

DUnG o

Adı ve So adı

Belediye Meclisine
Katılmayanların

Kararın zi ı 202| Yılı Faaliyet Raporu.

Başkanlıktan Meclis Başkanlığı' na havale edilen ; 2021 Yılı Faatiyet Raporuna ilişkin gündem maddesi

incelendi.

m EMDAR

GEREĞİ GöRüŞüLDü
Belediyemiz Meclisinin 05.04.2022 Tarihli Nisan Ayü toplantı gündeminin 1. maddesini oluşturan;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre "Yıllık Faaliyet Raporunun Görüşü[düğü Meclis

Toplantısı Mecıis naşkan vekilinin Başkanlığında Yapılır" hükmünce; Meclis Başkanı Ahmet ACAR Yerini

1. Meclis Başkan Vekili Sevgi SERDAR'a yerini devrederek;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre 2021 mali yıh Kocaali BelediYesi, faaliYet

raporunun gtırtışrılmesine ilişkin 23.03.2022 tarih ve E.1l17 sayıh yazısl mecliste okundu, tetkik ve

müzakeresinden sonra gereği düşünüldü;

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 01 Ocak 2021 - 3| Aralık 2021 tarihleri

-asrndaki Beiediye,ye uit ı.. yıırı, Faaliyet Raporu; meclisin o}T ına sunulan karar, el kaldırmak suretiyle

yapılan oylamada "KABULÜNE" oy birliği ile karar verildi,

-9Sevgi SERDAR
1 . Meclis Başkan Vekili

M
Meclis KAtibi
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KOCAALi BELEDİYESi

MECLİS KARARI

iıgiıi Bırım : Yazı İşleri MüdürlüğüKarar No : 42
Karar Tarihi : 05.04.2022

Ahmet ACAR (Kocaali Belediye Başkanı)
Zeki KANBI]R f,nver ÇELIK
Mehmet ŞANLI Sevgi SERDAR
Abdulhamit BAĞ Mehmet ALEMDAR
Serdar GfiL Batıkan Zorbey TIJRGUT
fudvan ÖNER Özcan GÜ-IıDOĞDU

Emre YILMAZ
Cafer f,RİŞ
Ahmet AYGIN
Hasan Ali KULAÇ
Ayhan Çf,TiNKAYA

Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı

DUnG o

Adı ve S adı

Belediye Meclisine
Katılmayanların

Kararın

Ahmet ACAR
Meclis Başkanı

ziı ı2 adet Encümen yesi Seçimi. (GIZLi oY)

Başkanlıktan Meclis Başkanlığı, na havale edilen ; 2 adet Enciiırnen Üyesi Seçimine ilişkin gündem

maddesi incelendi.

GEREĞi GöRüŞüLDü
Belediyemiz Meclisinin 05.04.2022 Tarihli Nisan Ayı toplantı gÜndeminin 2. maddesini oluşturan;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre 2 adet Encümen Üyesi SeÇilmesine iliŞkin

23.03.2022 Tarih ve E.11l6 sayılı yazısı mecliste okundu, tetkik ve müzakeresinden sonra gereği düŞünüldü.

5393 sayılı kanunun 33. maddesine göre Meclis üyeleri arasından 2 adet Encümen Üyesinin. seçimine

g"çildi. M";; uv"ı"rı, sevgi SERDAR] Abdulhamii BAĞ, Rıdvan öNER ve Ayhan 9pTrN.If+y*
İ;ü;", Üyeligine aday oldıİklarını betirttiler. Yapılan gizli oylamada, oylama sonucu; Abdulhamit BAG

1rı;, s"rgi ğenban 1li;, Rıavaı ÖNER (3).ve Ayhan çET1NKAyA (2) oy almışlardır. Sevgi SERDAR 12

oy, auarinu.it BAĞ i3 oy alarak Enctimen Üyeliğine l yll süre ile görev yapmak üZere seçildiler,

Emre YILMAZ
Meclis katibi

Me e EMDAR
Meclis Kdtibi

Sayfa 1 / 1

ı
,., l.-1--.l

J/ğl"ö l
UDEM ffii

-E 'M



T.C.
KOCAALi BELEDİYESİ

MECLiS KARARI
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İıgiıi Birim : Yazı işleri Müdürlüğü

Ahmet ACAR (Kocaali Belediye Başkanı)
Zeki KANBIJR Enver ÇELIK
Mehmet ŞANLI Sevgi SERDAR
Abdulhamit BAĞ Mehmet ALEMDAR
Serdar GİİL Batıkan Zorbey TURGUT
Rıdvan ÖNER Özcan GÜNnoĞDU

Emre YILMAZ
Cafer ERİŞ
Ahmet AYGIN
Hasan Ali KULAÇ
Ayhan ÇETiNKAYA

Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı

Ozcan G DUo

Adı ve S dı

Belediye Meclisine
Katılmayanların

Başkanlıktan Meclis Başkanlığı' na
ye Seçimleri.
havale edilen ; İhtisas Komisyonları Üye Seçimlerine ilişkin gündem

Kararın zü: Ihtisas Komisyonları

maddesi incelendi' 
GEREĞİ GöRüştrLDü

Belediyemiz Meclisinin 05.04.2022 Tarihli Nisan Ayı toplantı gündeminin 3. maddesini oluŞturan;

5393 Sayılı Betediye Kanununun 24. Maddesine Gore İhtisas Komisyonlarında "İmar Komisyonu,
ptan ve Bütçe komisyonu, Çevre komisyonu ve Eğitim, kültür, Gençlik ve spor" komisyonunda görev

yapmak tızere açrk oyİama i|-e en az 3 (üç), en fazla 5 (Beş) Üye Seçiminin yapılmasına i|işkin 23.03.2022

İarih ve E.l 1 1 5 sayılİyazıs, mecliste okundu, tetkik ve müzakeresinden sonra gereği düştinüldü.

5393 sayıh kanunun 24. maddesine göre Belediyemiz meclis üyelerinden İhtisas Komisyonlarında

"İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor

Komisyonu",nda göİev yapmak üzere açık oylama ile en az 3 (üç), en fazla 5 (beş) üye seçimi el kaldırmak

suretiyİe yapıla., oylama sonucunda; İhtisas Komisyonu Üyeliklerine aşağıda listede isimleli belirtilen meclis

iiyeıerinin İ yl siıre ile görev yapmak üzere seçilmesinin "KABULİ]NE" toplantrya katılanların oY birliği

ile karar verildi.-----İlııln 
İonıisyoNu: Enver çEL|K, Cafer ERİŞ, Emre YILMAZ, Hasan Ali KULAÇ ve Serdar

GÜL
pLAN !,E BÜTçE KoMİSyoNU: Abdulhamit BAĞ, Mehmet ALEMDAR, Sevgi SERDAR,

Batıkan Zorbev TURGUT ve Rıdvan ÖNER"-"- 
ç;"*, İoprisyoNu: Emre yILM AZ, Zeki KANBUR, Ahmet AyGIN, Batıkan Zorbey

TURGUT ve Serdar GUL
EĞiTiM, KüLTüR, GENçLİK vE SpoR KoMISy

Ahmet AYGIN, Batıkan Zorbey TURGUT ve Hasan Ali KULAÇ

g/u
ONU: Emre YILMAZ, Zeki I(ANBUR,

Ahmet ACAR
Meclis Başkanı

Emre YILMAZ
Meclis katibi

Hil"*"^-
Meclis KAtibi
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Karar No : 44
Karar Tarihi : 05.04.2022 İıgili Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin

Adı ve sovadı

Ahmet ACAR (Kocaali Belediye Başkanı)
Zeki KANBUR Enver ÇELİK
}lehmet ŞA|{LI _ Sevgi SERDAR
Abdulhamit BAG }lehmet ALEMDAR
Serdar GİJI- Batıkan Zorbev TURGIJT
Rıdvan öNER özcan cüNnöĞnu

Emre YILMAZ
Cafer ERİŞ
Ahmet AYGIN
Hasan Ali KULAÇ
Ayhan Çf,TiNKAYA

Adı ve S dı

Belediye Meclisine
Katılmayanlarrn

zcan G DU

Kararrn
Dair Yön

zu Mal orum ulukl art al ışm sul Sas arln aS Ç U e Ea
etm

BiRiNci BöLiiM
Amaç, Kapsam, Dayanak Tanım ve Teşkilat Yapısı

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (l) Bu Yönergenin amacr; Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün çalışma usul ve gsaslarıııl
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (2) Bu yönerge; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu,2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili
mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (3) Bu yönetmelikte geçen;
a) İdare: Kocaali Belediye Başkanlığıru,
b) Üst yönetici: Belediye Başkanını,
c) Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğiinü,
ç) Müdür: Mali Hizmetler Müdüri,inü,
d) Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yön*"M

Sayfa I / 6

BaŞkanlıktan Meclis Başkanhğr' na havale edilen ; Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev Yetki ve
Sorumluluklan ile Çalışma Usul ve Esaslanna Dair Yönetmeliğine ilişkin Giindem Maddesi İncelendi.

GEREĞİ GÖRüŞüLDÜ
BelediYemiz Meclisinin 05.04.2022 Tarihli Nisan Ayı toplantı gündeminin 4. maddesini oluşturan;

5393 SaYılı Belediye Kanununun 15. Maddesi (b) bendi: "Kanunların Belediye'ye verdiği yetki
ÇerÇevesinde Yönetmelik Çıkarmak, Belediye yasaklarını koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen
cezaları Vermek." Ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin (m) bendi: "Belediye tarafindan çıkanlacak
Yönetmelikleri kabul etmek." hiikmü gereğince Mali Hizmetler Müdiirlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları ile
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği teklifine ilişkin Mali Hizmetler Müdiirlüğü'niin 25.03.2022
tarih ve E. 1 145 saylı yazısı mecliste okundu.

MALi HiZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GöREV VE ÇALIŞMA YöNETMELİĞi

Hizmetler Müdürlüğü Görev Yetki



e) Muhasebe yetkilisi: Müasebe hizm
sorumlu, usuliine göıe atanmış yönetic

etlerinin yürütülmesind
iyi,

en ve muhasebe biriminin yönetiminden

irixciBöLüM
Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 5 - (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır;
a) Ilgili mevzuatı çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüği,ince tahakkuk ettirilecek gelirlerin tahakkuk
işlemlerini yürütmek, gelir ve alacaklannın takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
b) İdarenin müasebe hizmetlerini yürütmek ve bütçe kesinhesabını hazırlamak,

c) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşlnmazlara ilişkin icmal cetvellerini
düzenlemek,

Ç) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi geıeken mali iş ve işlemlerini yiirütmek ve sonuçlandırmak,
d) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine
ger.ekli bilgi|eri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
e) On mali kontrol faaliyetini yiirütmek,
f) Mali konularda üst yönetici tarafindan verilen diğer görevleri yapmak.

MADDE 6 _ (1) Müdiirün Görevleri şrınlardır;
a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade
etmek,
b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya
gönderrnek,

ç) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve
erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her ti,irlü müdahaleden bağımsız olarak diizenlemek,
d) Gerekli bilgi ve raporlan, Maliye Bakanlığına, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile
üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli
olarak vermek,
e) Vezne ve ambaıların kontroliinü ilgili mevz öngörülen sürelerde yapmak veya yaptırmak,

f) GerÇekleŞtirme görevlisi: Haıcama talimatı üzerine; İşin yaptınlması, mal veya hizmetin alınması, teslim
almaYa iliŞkin iŞlemlerin YaPılması, belgelendirilmesi ve öd'eme için gerekli beİgelerin hazırlanrnası
görevlerini yürüten görevlileri,
g) GörüŞ Yazısı: Ön mali kontrol sonucunda mali karar ve işlemlerin uygun bulunup bulunmadığı yöniinde
verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan şerhi,
ğ) Harcama birimi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
h) Muhasebe Yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen
değerleri geÇici olarak almaya, mııhafaza etmeye, velmeye, göndermeyi yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak
doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memur'lan,
ı).Ön mali kontrol: İdarenin gelir, gider, varlık ve ytiktmÜlllklerine ilişkİn mali ve karar ve işlemlerinin;
Idare bütÇesi, bütÇe tertibi, kullanlabilir ödenek futarı, harcama programı ve diğer mevzuat hükümlerine
uYgun|uğu ve kaYnakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullarulması ylnlerinden yapılan kontrolü
ifade eder.
Teşkilat Yapnı
MADDE 4 - (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü; Ayniyat Servisi, Gelirler Servisi ve Muhasebe servisinden
oluşmaktadır.
2)Müdtlrlüğiin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir;
a) Müdür,
b) Şefler,
c) Memurlar,
ç) Yardımcı Personeller.
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t ve belgeleri ilgili mevzuatında belirti len sürelerle mııhafaza

Muhasebe, Biriminin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 9 - (1) Müasebe, kesin hesap ve raporlama fonksiyonu kapsamında aşağıda sayılan görevler bu
şeflik tarafindan yerine getirilir. Bu birimlerin görevleri şunlardır:
a) Idarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
b) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
c) Muhasebe ve bütçe yönetim dönemi hesabını hazırlamak.
ç) Mali istatistikleri hazırlamak,
d) TaŞınır Mal Yönetmeliği kapsamında Müdürlük bi,inyesinde yürütülecek işlemleri yerine getirmek,
e) Taşınrr konsolide görevlisi eliyle yürütülecek işlemleri yapmak,
f) İdarenin taşnır kesin hesabını düzenlemek,
g) Müdürlüğün evrak kayıt işlemlerini yürütmek,
ğ) Müdürlüğün arşivini tutmak,
h) Müdiir taıafından verilece} diğeı görevleri yap

f) Muhasebe hizmetlerin
etmek ve denetime hazır

e ilişkin defteı, kay
bulundurmak,

g) Muhasebe Yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanJardadenetlemek veYa muhasebe Yetkilisi mutemedinİı bulundugu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesiniistemek,
ğ) Hesabıru kendinden sonra gelen müasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,
h) Mali Hizmetler Müdilılüğiinü yönetmek,
ı) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
i) Ust Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmak.

MADDE 7 - (1) Yetkilinin Görevleri şunlardır;
a) Bu Yönergenin 6. maddesinde sayılan hizmetlerin zamanrnda yapılmasrndan ve muhasebe kayıtlarınınusuliine uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
b) Mutemetleri aracllığlYla aldıkları ve elden ç*ardıklan para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlardameydana gelen kayıplardan.
c) On ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi veeki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontroliinün yaptırılmasınr sağlamak,
Ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarlann ilgililerine ğeri verilmesinde] geri verilecek tutarın, düzenlenen
belgelerde öngönilen tutara uygun olmasrndan.
d) Odemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe
kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
e) Rücu hakk saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devrahrken
göstermediği noksanhklardan,
Q Muhasebe Yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten,
g) Yetkili mercilere hesap vermekten, sorumludurlar.
ğ) Muhasebe Yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği
incelemeleri gereken belgelerle srnırlıdır.
h) Muhasebe Yetkililerinin ret ve iadeler ile aynlıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin fazla ve yersiz
ödemelerde sorumluluğu, bu Yönetmeliğin l0. maddesi uyannca yapması gereken kontrollerle sınırlıdır.

üçtıNcü nöıüır
Alt birimler 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Alt Birimleri

^M
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MADDE 8 - (1) Müdürlük aşağıdaki Birimlerden oluşur;
l. Muhasebe Birimi
2. Gelir Birimi
3. Ayniyat Birimi



) Faal yet raporu anal z rapo rları h r amak etk rganlar
Iz

e y o a
J ) yen iki y ln ahm nlerlnl d Çeren dare bu çeslnI Stratej k lan ıl k erfoarak hazır

p y p rm an s program tnao aİımas ln sa amak dare faal yetl r nln burılara gunluğ
de lendi k

uy unu Z em ek eer
k) Ödenek aktarmalarını Mahalli idareleı Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine göre gerçekleştirilmesini
sağlamak.
MADDE 10 - (l) Ön Mali Kontrol iÇin aşağıdaki fonksiyontann yerine getirilmesinden sorumludur;

a) idarenin gelir, gider, varlık ve yiikümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idare bütçesi, bütçetertibi, kullarulabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu vediğeı mali mevzuat hükümlerine uygunlugu ve fuynuİ.l-rn etkili,İkonomik ve verimıi bir şenıaekullanılması yönlerinden kontrolünü yup.ut,
b) İdare harcama birimlerinin kanunlala ve diger düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi konusundadanışmanlık yapmak,
c Amaç ar il sonuçlar aras ndaki farkl deri c e etki li artlrl db o kc e r er neITne
ç) Mal konular a i1gı m eyzuatın uygulanm as konuSunda üst yon tlc ye h etk M darcama y erlne e u ürege k bi ilerl sağlamak e danışmanl k yapmak
d) ]daren n harcama b lrlm erind tereddut o uşturan mal karar şleml hakk d b der 1n oruş k

) Müdür uK taIafından gerek orülm s halind mali konu ardaki duZen kar Id harb
em e ar ar n ar camalrtm erlnce uygularunas hususund açıkl k etirlcl yönl nd rlc yaz bi lgil dirm pmak

0 Idare b
en er yalnm er n n yunıttüğü ış m r il li zIem de r endi faal yetl yürütm k,

) M d
r1nt

u ur tarafindan rl ecek d r oreV rl yapmak
MADDE l l ( ) iç Kontro amac y 50 8 sayl lı Kanunun l lnc madd d üs t öneti males tn e, y c rln,yonetim kontro s1stem ln1 n ş eyı ş n1n göZ tilm s iz|enm S Kan da belirtiun n oreV
sorumluluk ann yerln lrt meSinden sonım u o dukl ar1 Ve bu Sorum uluğ erek harc yetkiun erl nl ama erlmali hiZm e er blrım e c denetç iler ar lığıy a yerln et receklerl hükm Dag netiko

anm ştır üSt yo c ere çntro S stem lnln kuru lmas oZetilm s ç kontro s stemin n blr gere larak duro yaz p roSe
tal matlarln o uşturul m aS b her tür u duzen emelerln yap lmas har tkicama ye ertne Se oreV yetk
alanlar1 çerç eVes inde darr ve maI ı karar e ıŞ m il şk1n o arak kontro unç ş yı ş lnt sağ ama
sorum u uğu rl m ş bulunmak adı r Mal H zmetler Müdur ugu dareni k tro kurun ç on S S m ınln mas
s andartlarlnln uygulanm as ş rl lmes konularında çal şm alar yapmak al k faalon m ontro y lnyürütm ek en Sorum udur ar
(2) Iç kontrol amacıyla-aşağrdaki fonksiyontarın yerine getirilmesinden sorumludur;
a) Idarenin amaÇlarrna, belirlenmiş politikalara ve mevzıİata uygun olarak faaliyetleİin etkili, ekonomik veverimli bir Şekilde Ytirütülmesini, varhk ve kaynaklann korurr.İrr-, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam
olarak hıtulmaslnı, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak,
b) Gelir, gider, varlık ve yüki,imlülüklerinin etkili, ekonomik ve veİimli bir şekilde yönetilmesi,
c) Idarenin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi,
ç) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun Onlenmesi,
d) Karar oluŞturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve ğüvenilir raporve bilgi edinilmesi,
e) varhklann köniye kullanılması ve isıafınr önlemek ve kayıplara karşi ko-n u"r,,
l) Müdiir taralından verilecek diğer görevleri yapmak.
Gelir Biriminin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE ( 1 ) blrlm cra taki p tahakkuk tahs il yoklam e teb gat alt o uŞur
Ge r lir seVk e dar s nd n tamam y a Sorum udur
(2) G r B rlm So rum usu ş y s ln ak sakS lz olarak yürüm eSl husuSunda gerek li
duZen m r1 Ge r B lrlm n ş ış em ertn n zamanlnda Sağıar Ay sonu
ıı1uhas cbey e tüm gelir hesaplarıntn alt kod arlntn kontro unu e duze tm ennl sağ layarak uh be bm aSe lrlm

m utabakat Sağ Say1ştay Me ls deneti m kom lSyonu b ust denetim m erc erind en be lg
e b ilerI tem ln ed p ilgı makama etir Hazır anan her por ş şlemlerden mludso ru ur

n tüm ta ep rl n (stand çek tm m ob il ş ) C y
ş emln takiblnl l1 yap lıriasi nda S (Jrum udur

araç
tür u ra

am al nmas e uSt yonet1
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MADDE ( ) Tahakkukl a y tki e soruml u1uk ları şunlardır
a) Idarenl n yetki so rum uluk alanındaki dare r r nl kan lar

asal
g un e yonetm ikl ery Sure er çerlSlnd tahakkuk

b) Tahakkuk ed n r rl yasal sure erl ç nd muhase be biri bildirm ekm lne
c) Ge lir şefi tarafindan erl ecek oıgeI gorev r yapınak,
ç) 3 rgı Usu Kanunu dah inde serV s ş em erl e il terkin

ak ş em ertnlyapm
d Tahakkuk a alakal rapo rlar cmal er cetV ller hazı ğlar ,ım as nl n Sa nmas
c) I çe s lntr arl dehi lnde kurulan adet Pazar y rlne lişkin yo etm ik ğin dn e arl sorumlu uk (d r yerdeği ş kl ği y r tahsi s b ) Zab ta Müdur üğünd o up Müdur üğüm |fZ dece li üdnderi

ce sa gı m ur uk tar afındano n s te er harç ların tahakkuk Ve tahs ilatınl yap
0 Başkanlı c mlz s lnI r arl dah il inde bu unan ticarl ş etm erln 2464 ı1 B ed Ge Ksay y Ir erl anun unun )2Maddes gereğ nce Işga ye harc ödeyerek kul anmak Sted ik kam al alanl tal derl us artn p ekçeleri nl kabuled r yoklam a tesp erl nl yapar mudur üğümuzc Llygun uk inde galerl meS neti ceS 1ş y harc ln ntahakk uk e tah S1 lnt yapar B rti n t1carl alan sgal erln ln hari ind bul alc unan yyar ş r1n teSp tuy un uklar n n Zab ta Müdur üğü onaylna stlnaden Müdur uğümoz tahakku k tahs il tı Ygal tahakk uk ları

e a nl yapar eş alanış y tahsi atları Mudur uğüm\lz tarafindan vapıl lr
MeVzua lna ore darenin diğer müdur ük e btrlm ert tarafindan tahakk uk etti ktahakk ukları

rl mes gere 11 rMudur uğümuz tarafından tahakkuk ettir lmeZ AyrıC4, Be ediye M kararı
tahakk ukund

ec s y a g 1r
an Sorumlu tutulan b r mudürIük bu unmas ha ind Muour uğiımuZ ge tahakkuk şlgeti

1r m erl nlyerlne ez bu ş em erden Soruln u tutulamaz
) üst Yonetı c tarafında erilen tüm öreV erl yapmakl yüküml erdu rMADDE 1 4 ) TahS laı1a li oreV yetki sorum u ukl ar1 unlardı
) idaren yetk

ş r;
a ln Ve sorumlul uk alanln d^l- dare ge r erlnl ilgı kanunl ar tüzükl o etm kle y n ergere nce yasal sure r çerr Inde tahs nl sağ lamak
b) Idare r er1 e ilgı yap an tahs ilata aıt kayltl ar1 tutmak rapo r ak uhase b k tları alam m ayl na nmas
ç n rekl be e dokümanl arl haz lr amak

c) Bankalardan e en her ttlr u haval e EFT r n ka tlar1nl yapmak e muhaS be ti ekş rln
ç) GünluK yezne IS em nnl taki p etmek, gün sonu Ş emler1 n1 yapmak so land ak

I
nuç rln

d) darenin yetk ve Sorum uluk alan ndak dare r erlnl g1 kanunl üzükl ikaI er yon tm er
ere glnce yaSal sure er çerl S ind takip tahs nl Sağlamak,

e) dar rlerl lgi yapılan tak p e tahsi ile gı li şlem ere alt kayıtları tutmak akrapor am
muhas be kayı tlarl na al nmas çın erekl be dokümanl arl hazlrlam ak
0 Kiş kuru Lı ş ar tarafından dar1 e yarg1 organları n zd lnde yapt an ti taZ lara lişk n yaz lı da sozl

unmalara
ya u

Sa esas b be leri yasal sures çeflS inde gı m erc y u aş lITn ak
) üSt Yonetto1 tarafı nda Verı en tüm oreV erl yapmakIa yüküm ul erd lr

MADDE 1 ( l ) Al ak taki b gorev yetk e sorumlu uklar şunlardıı
a) Be ed ye a ak ları ndan suIe S nde odenlp odenm eyen erl tesp etm k e tak p etmek
b) Sure S nd odenm eyen alacakl arln tahs il ç1n ödeme em r d|lzenlemek e teb etm k

öc) d m mrl tebli Sonucu alacag n od nmem s1 hal nd hactz varak hac z b ldi rl s d\Jzenl ek,
)

em
ç ades ind odenmey n alacakl arln tem nl 1n borç Ll ann hak alacak arln tespı etm k
d) Tesp t di n hak ve alacakl ara htiyati hac z hac Z uygulam ak tahs halinde hacz ka1 d ak,rm
e) Kira alac a otopark Llcreti harcamalara katt lm pay arl ecr1m s di r alacak arl taki p etm k,e
0 Mük ef tı raz başvurulann nce mek Vap and lITnak
g) BelediYe alacaklan aleyhine açılan davalara savunma ve temyiz edileceklere başvuru sağlamak,
ğ) Idari Para cez aları, zabıta para cezalan, altyapı, kahhm payı alacaklarının takibini yürütmek,
h) Elektronik tebliğ ve tahsil aşamasına geçiş tasarımında bulunmak,

ulaşması yönünde tasan ve öneri geliştirmek,ı) Arşivlemenin işlemleri koIaylaştırması, standarda
i) Üst Yönetici taraflnda verilen tüm görevleri yapm a yükümlülerdir
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l ( ) Yoklama teb gatla lgil göreV yetk sorum uluklarl şunlard lr
a) Yoklama Teb a S lS ergl lir erl e alakalı her yı b ediy s lnlrları dahi lind ki mul( flerln
k yıp kaçak kontro rln yapmak muk e1] er yap an teSp tl rl yoklama tutanağı k,na çm e
yoklama ianzim
b) Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikal eden ve yerinde tespit gereken bütiin dilekçeleri tespit yaparak
tutanak di,lzenlemek, yoklama fişi ile yapılan tespit sonucu Resen Tahakkuku yapılan gelirlİrin Vergi ve Ceza
ihbamarnelerinin 213. Sayılı V.U. Kanunu dAhilinde mükelleflere tebliğini ,uğıu-uk, 

-
c) Belediye enciimen karan idari para cezası, zabıta para cezası tebliğini sağlamak,
Ç) Mükelleflerin iŞ ve iŞlemlerinin ilgili mevzuatlaı dıihilinde en kısa zamanda çözümlenmesini sağlanması,
d) BeYannamelerin kayıt ve biIgilerini bilgisayar ortamına doğru ve hatasız aktarılması, dosyalanması ve
aışiv ortamına aktarılmasının sağlanması,
e) yoklama servisi ile alakah raporlar, icmalleı ve cetveller hazırlamasının sağlanması,
f) 213 saYlh Vergi Usul Kanuna göıe tebliğ esas ve usullerine göre ödeme emri ve vergi ihbamamelerine
ilişkin tebligat işlemlerini yapmak, raporlamalannı hazırlamak,
g) Ust Yönetici tarafinda verilen tüm görevleri yapmakla yükümlülerdir.

DöRDüNcü BöLtıN{
Çeşitli Hükümler

Muhasebe yetkilisi Mutemetleri
MADDE 17 - (l) Müasebe yetkilisi mutemetleri Müdiirün uygun görüş ve önerileri ile harcama
Yetkililerinin onayı alınmak suretiyle idare harcama birimlerinde görevli memurlar arasından görevlendirilir.
Tereddütlerin Giderilmesi Ve Düzenleme Yapılmasr
MADDE 18 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli
düzenlemeleri yapmaya üst yönetici yetkilidir.
Hüküm Bulunmayan HaIler
MADDE 19 - (l) Bu Yönetmelikte hiiküm bulunmayan hallerde yiirürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine
uyulur.
Yürürlük
MADDE 20 - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinde kabulüyle yüriirlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 - (1) Bu Yönetmeliği Üst Yönetici yiirütiir.

Yapılan müzakereler sonunda; meclisin oJıına sunulan karar, el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada
konunun "KABULIİNE" toplantıya kaülanların oy birliği ile karar verildi.

Ahmet ACAR
Meclis Başkanı

Emre YILMAZ
Meclis K6tibi

Mehme ALEMDAR
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T.C.
KOCAALİ BELEDİYESİ

MECLiS KARARI

Karar No : 45
Karar Tarihi : 05,04.2022 Ilgili Birim : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı

Ahmet ACAR (Kocaali Belediye Başkanı)
Zeki KANBIJR Enver ÇELİK
Mehmet ŞANLI Sevgi SERDAR
Abdulhamit BAĞ Mehmet ALEMDAR
Serdar GİİL Batıkan Zorbev TURGUT
Rıdvan ÖNER Özcan Ci,rınöĞnu

Emre YILMAZ
Cafer ERİŞ
Ahmet AYGIN
Hasan Ali KULAÇ
Ayhan ÇETiNKAYA

Adı ve So adı

Belediye Meclisine
Katılmayanlarrn

n GLT.,ID DU

Kararrn Ozü : Ruhsat ve Denetim Müdürl
Dair Yönetmeliği.

üğü Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına

BaŞkanlıktan Meclis Başkanlığr' na havale edilen ; : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev yetki ve
Sorumluluklan ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğine İlişkin Gt_ındem Maddesi incelendi.

GEREĞi GöRÜŞtILDÜ
BelediYemiz Meclisinin 05.04.2022 Tarihli Nisan Ayı toplantı gündeminin 5. maddesini oluşturan;

5393 SaYılı Belediye Kanununun 15. Maddesi (b) bendi: "Kanunların Belediye'ye verdiği yetki
ÇerÇevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasaklannı koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen
cezalan vermek." Ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin (m) bendi: "Belediye tarafindan çıkarılacak
Yönetmelikleri kabul etmek." hükmü gereğince Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev Yetki ve
Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği teklifine ilişkin Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih ve E. l 143 sayılı yazısı mecliste okundu.

RUHSAT VE DENETİM vıij»ÜnÜı,ÜĞÜ cÖnnv vo ÇALIŞMA YÖNETMELİĞi
niniNci BöLüM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç
MADDE r - (1) Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve
yetkilerini belirlemek, görevlerinin yerine getirilişi ve yetkilerinin kullanışında başvurulacak yöntemleri
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, Kocaali Belediye Başkanlığı, Rüsat ve Denetim Müdürlüğünün görev ve
çalışma düzenini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - ((1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununrın 15,1b maddesi,3572 Sayılı İşyeri Açma
ve Çahşma Ruhsatlarrna Dair Kanun Hükmiinde Karamame'nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,
10.08.2005 tarih ve 25902 sayıh Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 9207 sayılı İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazrrlanmıştır.
Tanrmlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye: Kocaali Belediyesini.
b) Başkan : Kocaali Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı: Belediye Başkanı tarafindan k ilgili olarak görevlendirilen Kocaali Bel
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Başkan Yardımcısını,
ç) Birim: Rüsat ve Denetim Müdürlüğünü,
d) Müdür: Biıim müdürünü veYa müdür ve vekilini ve sadece verilen yetkiyi kultandığı alanlara münhasır

olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananlan,
e) Büro: Ruhsat ve Denetim Müdünine bağlı unsurlan,
f) Personel: Müdiir tanımmın dışındaki birim mensuplaıını ifade eder.

iriNcinö LÜM
Teşkilat, personeIin unvanr ve Nitelikleri ve Görev, yetki ve sorumlulukları Teşkilat
MADDE 5 - (l) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Müdür ve Memurlardan oluşur.
(2) Müdiirlüğün kadrosunu oluştururken, işyerlerinin denetimi ite rüsatlandırİlması işlemlerinde ihtiyaç
duyuIan nitelik. unvan ve sayıda personel istihdamınrn sağlanması gözetilir.
(3) İlÇedeki iŞYerlerinin sayısı her yıl aftş gösterdiğinden] kontrol ve denetimlerinin halk sağlığı için daha
sıklıkla yapılabilmesi için ihtiyaca göre norm kadroya uygun olarak birimler kurabilir.
(4) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye başkarunın yetki ve göıev verdiği Başkan yardımcısına bağlı
olarak görevini yürütiir.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6- (1) Ruhsat ve Denetim Müdiirünün görevleri şunlardır;

a) Müdilrlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
b) Müdtirlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazı|ı ve sözlü emirlerle yürütür.

ç) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
d) Personeli arasrnda yazıh görev dağılımı yapmak,
e) Müdürlükte ÇalıŞan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başan ve performans
değerlendirmesini yapmak,
f) Müdürlük BünYesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamarunda ve doğru olarak yerine
getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
g) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
ğ) BelediYe Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Enci,imen kararlarını yerine getirmek,

h) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,
ı) Müdiirlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve

maiyetindekilere iletmek veya duyurmak,
i) Belediye meclisine ruhsat fiyat tarifesi hakkında karar almak üzeıe teklifte bulunmak,

j) Müdürlük iŞlevleri ile ilgili Başkanlık makamrrun istediği raporlan inceleme ve araştırmalar yaparak
hazırlamak,
k) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini
yapmak,
l) Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğiln araç, gereç, donanrm ve haberleşme cihazlarının
yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,
m) Müdürlük görevlerinin yürütiilmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için,
Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
n) Yasa, tiizük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasrnı
sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri alınak veya aldırmak,
o) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen diğer görevlerin yerine getiritmesinden, ilgili
Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkaruna karşı sorumludur.
(2) Ruhsat ve Denetim Müdürünün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince
yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
b) Müdürlüğün işlevlerinin yiiırütiilmesinde ihtiy lan yeni tedbirleıin ve yetkiler'"*ry7

Savfa 2 / 4



c) Müdürliik ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi.
Ç) DisiPlin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
d) Müdürlüğüne bağlı kadro görevleıinin yerine getirilmesinde silreli ve ani denetlemeler yapma,

rastlayacağı aksaklıklan giderme yetkisi.
e) Müdürlük emrinde görev yapan personele, itgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme, ödül ve

takdimame, Yer değiŞtirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yarİımcısr veya Başkanhk
Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
f) sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlannı tespit etme yetkisi
g) Müdürlüğünıin faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.
(3) Rüsat ve Denetim Müdüriinün 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının
kendisine Yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Büronun Görey ve Sorumluluklarr
MADDE 7 - (1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Büronun görevi şunlardır;

(1) Sıhhi ve GaYrisühi işyeıleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandnlması ve
denetlenmesine daiı iş ve işlemleri yürütmek.

(3) Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda ve gerçek kişilerinde
istemeleri halinde işyeıini idare etmek üzere mes'ul müdür görevlendirilmesi yapılmasını sağlamak ve daha
sonra YaPılacak denetimlerde mes'ul müdüriin işyerinde bulunup bulunmadığını ve mes'ul müdür
sözleşmesinin beyana uygunluğunun tespitinin yapılması.

(2) Umuma açık istirüat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatlerini belirlenmesini Belediye
Başkanının oluru ile Belediye Encümenine sunmak.

Başkanl ık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

(4) Lokantalara, içkili yerlere ve meskun mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükunu i[e
kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun ölçiim ve
kontrolüne müteakip canlı müzik izni belgesi düzenlemek.

(5) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinde aynı yönetmeliğin 36.maddesine aykınhğın veya 2559
sayıh Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 6 inci maddesinde belirtilen hususların tespiti halinde İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen tutanaklara istinaden 2559 sayıh Kanunun 6 inci maddesinde
belirtilen usule göre idari para cezası uygulanması için Belediye Encümenine sunmak.

(6) 2559 sayılı Polis Y azife ve Salahiyet Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen fiiller sebebiyle bir yıl
içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çahşma
ruhsatı mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi iizerine beş iş gi,inü içinde iptal edilmesi.

(7)İşyerini kapatan esnaflar ile ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Rüsatlarının iptali ile ilgili her tiirlü işlemler ve
yazışmaları yapmak.

(8)Ruhsatlı işyerleıinin sahibinin öli.imü halinde kanuni mirasçılar adına Ruhsat intibakının yapılması,
işyerinin devredilmesi halinde ise tüm rüsatla ilgili devir işlemleri ve yazışmalarr gerçekleştirmek.

(9) Ruhsat verilen işyerlerinin kayıtları ve arşivlenmesi,
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(10) Nitelikleri ve şartları Yönergelerinde tarif edilmeyen müesseselerin taleplerini kabul etmek, dosyanın
tanzimi ve ruhsat işlerinin yiirütiilmesi kayıtların fufulması, arşivlenmesi, harç ve ücretlerin tahakkukunun
yapılması işlerinden görevli ve sorumlu,
(11) Belediye meclisinin kabul ettiği tarifeye göre işyerinin metrekare itibariyle tahakkuk işlemlerini yapmak

(12)Rüsat talebinde bulunan işyerlerinin yangın önlemleri yönünden incelenmesini sağlamak üzere itfaiye
birimi ile koordineli çalışmak.
(13) Başkanlık olurundan çıkan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını tanzim edilerek ilgilisine vermek.

(2) İşyeri Açma ve Çahşma Ruhsat Büroda görevli personel; kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler,
yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesİnde ve üst amirin emirleri
doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yiikümlüdiirler çerçevesinde ve üst amirin emirleri
doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yfüümlüdiiırler.

ÜCÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler Yürürlük
MADDE 8 - (1) Bu yönetmelik Kocaali Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yaytmı tarihinden
itibaren yürürlüğe giıer.
(2) Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürliikte olan Rüsat ve Denetİm Müdürlüğü Çalışma
Esasları Hakkında Yönerge yürürlükten kalkmış oluı.
(3) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütne
MADDE 9 - (1) Bu yönetmelik hiikümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Yapılan müzakereler sonunda; meclisin oyuna sunulan karar, el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada

konunun "KABULÜNE" toplantrya katılanlarrn oy birliği ile kaıar verildi.

ş-,-W
et ACAR

Meclis Başkanı
Emre YILMAZ

Meclis katibi
Mehmet ALEMDAR

Meclis K6tibi
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T.C.
KOCAALİ BELEDİYESİ

MECLİS KARARI
Karar No : 46
Karar Tarihi ı 05.04.2022

BeIediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı

et ACAR (Kocaali Belediye Başkanı)
KA,NBI R Enver ÇELİK Emre YILMAZ

Cafer ERİŞ
Ahmet AYGIN
Hasan AIi KULAÇ
Ayhan ÇETiNKAYA

Mehmet ŞANLI
Abdulhamit BAĞ
Serdar GİJL
Rıdvan ÖNER

Sevgi SERDAR
MehmetALEMDAR
Batıkan Zorbev TURGUT
özcan cüNıöĞ»u

Ahm
Zeki

Adı ve So adı

Belediye Meclisine
Katılmayanların

zcan G DU

Ka rarın zu Çevre Korum Mudur üğü UoreV Yetk e Sorum uluk arl il Ç a1 U ulşm a s
Es larına Yonetm
BaŞkanlıktan Meclis Başkanlığı'na havale edilen ; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev yetki ve
Sorumlulukları ile Çahşma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğine ilişkin Gündem ııaaaİi İncelendi.

GEREĞİ GÖRüŞÜLDü
BelediYemiz Mec|isinin 05,04.2022 Tarihli Nisan Ayı toplantı gündeminin 6. maddesini oluşturan;

5393 SaYılı BelediYe Kanununun 15. Maddesi (b) bendi: 
-"Kanunların 

Belediye'ye verdiği yetki
ÇerÇevesinde Yönetmelik Çıkarmak, Betediye yasaklannı koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen
cezalan vermek," Ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin (m) bendi: "bİleOly" tarafindan çıkanlacak
Yönetmelikleri kabul etmek." hükmü gereğince Çevre Koruma ve Kontrol lr,lİiatlqt Görer. yetki ve
Sorumluluklan ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği teklifine ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü'niin 28.03.2022 tarih ve E. 1169 sayılı yazısı mecliste okundu.

ÇEVRL KORUMA VE KONTROL ılÜnÜnı,ÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA yÖNrrnrBı,İĞİ
niniNci BöLüM

Amıç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde l- (1) Bu Yönetmelik Kocaali Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün kuruluş, görev,
yetki ve çalışma esaslarını belirlemek iizere hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- (l) Bu Yönetmelik, Çevre Koruma ve Kontıol Müdi_irlüğü'nün görev ve çalışma esaslarını
belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Günün gelişen ve değişen koşullarına göre düzenlemelerin
YaPılabileceği bu yönetmelik, müdürlüğün ve peısonelin görev, yetki ve sorumluluklan da döhil çahşma
esaslannı kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönetmelik, 03/07 /2oo5 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b bendi hüküm|eri,
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,4734 sayılı Kamu ihale
Kanunu ve bu kapsamda çıkartılan mevzuatlar, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nu değiştiren 5491 sayılı yasası ve
bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunlarına dayanılarak
düzenlenmiştir.
Tanrmlar
Madde 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;
a)Başkan: Kocaali Belediye Başkan ını
b)Başkan Yardrmcrsı :Müdürlüğün bağlı olduğu ilgil
c)Belediye : Kocaali Belediyesini

yardımcısınr
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ç)Birim: Müdürlüğe bağlı alt birimleri
d)Müdür :Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü
e)Müdılılük :Çevre Koruma ve Kontrol Müdilrlüğiinü
f)personel :çevre koruma ve kontrol Müdürlüği,ı'ne bağlı çalışanları ifade eder.

irixci söLüN{
Müdürlüğün Kuruluşu, Bağlılığı ve Örgütlenme Yaprsı
Kuruluş
Madde 5-(1) Müdürltik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre ve 22/0412006 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan 'Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Mahalli İdare Birİkleri Norm Kadro ilke ve
Standartlaıına ilişkin Esasların Yürürlüğe konulması Hakkında Karar' hiikümleri doğrultusunda Kocaali
Belediye Meclisinin 04/11/20l4 tarih 72/2014 sayılı karanyla kurulmuştur.
Bağlılık
tladde 6- (1) MüdfuIük, Belediye Başkaırna ve göıevlendireceği Başkan yardrmcısına bağlıdrı.
Orgütlenme yapısı
Madde 7-(1) Müdiirlüğiin örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

a) Müdiir
b) Süa Organizasyon Sorumlusu

c) Çevre Koruma ve Kontrol Birimi
ç) Park ve Bahçeler Birimi
d)Temizlik İşleri Birimi
e)Veteriner İşleri Birimi
üçüxcünöı,tıvı
Görev,Yetki ve SorumIuluk
Müdürlüğün görevleri
Madde 8-(1) Bu yönetmelikte sayılan görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler çeıçevesinde Kamu Kurumlan
ve vatandaş taleplerinin incelenerek cevaplandınlması ile Başkanlık Makamınrn direktifleri doğrultusunda
verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini yapar.
Müdürün görev ,yetki ve sorumlulukları
Madde 9- (1)Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
a) Müdürlüğe yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yiirütiilmesinde

birinci derecede sorumlu olup gerekli olan her tiiılü önlemi almak.
b) Müdürlüğiin görev ve sorumluluk alaruna giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından
gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hiüiiimlerine uygun olarak yerine
getirmek,Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve denetimini
sağlamak,
c) Belediyenin stratejik planından yola çıkarak yaşanabiliı bir çevre olması ile ilgili projeleri geliştirmek ve
hayata geçirmek,

ç) Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çahşmayı sağlamak,
d) Diğer Müdürlükler ile gerekli koordinasyonu ve Müdiirliikler arası sağlıkh bilgi alışverişini sağlamak,
e) Müdtiırlüğü ilgilendiren konularda toplantılara katılmak,
f) Güniirı gelişen teknolojisinden yararlanarak müdiirli,ikçe yapılan işlerde kalite sistemini geliştirme

çabalannda bulunmak,
g) Müdürlüğünde çalışanların görev , yetki ve sorumluluklannı belirleyerek yazılı hale getirilmesini
sağlamak,
h) 657 sayılı Devlet Memurlarr Kanunu'na göre personel özlük hakları ile ilgili (raporlar,sosyal
haklar,izin,terfi,disiplin cezası vb.)yetkisi dahilindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
ı) Hizmet ve uygulamaların yapılan çalışmalarla i leştirilmesini sağlamak ve aksayan hizmet varsa
aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili biri beraber araştırmak, düzeltici ve önleyici faal
başlatmak, bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulm bini sağlamak,
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) Pers one ln tim teSpı ed rek e ti lm slnl sağlamak,
J ) Pers onelin m sa1 saatlerinde kanun nlZam gen ge ere uy un çalı aları sağ akşm nl am görev nyapmayanl uyarm ak erektiğinde durumu üst makam lara
k) P Sonelin ıŞ devam lıgınt tak p dis p lnl
) Mudur uk öreV ennln yerıne etiri lmeS inde persone görev erm k uour uk dahi dem ln oyer erlnl de ışt rm k yetki d lr

Saha Organizasyon Sorumlusu'nun görev, yetki ve sorumlulukları;
Ml!de 10- (1)Saha organizasyon_ Sorumlusu ğo."u, yetki ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir;
a) Müdürlfü örgütlenme Şemasrnda yer alan sJrvisleİde yapllan tiim iş ve işleııİlerin Üudür ad,na mevzuata

uygun olarak tam ve zamarunda yapılmasınr/ yaptırılmasını İağlamak,
b) ÇalıŞma sonrası düzenlenen raporların sonuçlanna gore elde edİlen performans göstergelerini, öncedenbelirlenen hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan 

-personelin 
çalışmalannı değerlendirmek ve varsa

alınması gereken geliştirici önlemleri planlamak,
c) Igili.mevzuat ÇerÇevesinde üstlerinden aldığı görevleri zamanmda ve eksiksiz yerine getirmek,
Ç) Ilgili mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde, ,u-a1,ndu ku'İlanılmasından çevreKoruma ve Kontrol Müdürü, Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanı ve yürürlükteki mevzuata karşl
sorumluduı.
oön»trxcü nöı,üvı
Birimlerin Görevleri ve sorumlulukları .

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Madde 11-(1)Çevre Koruma ve Kontıol biriminin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
a)Çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü faaliyeti ueİrıeyereı<, olumsuz etkilerinin
kontrolünü sağlaYarak, azaltılma5| veya bertarafı için gerekli tedbirlerin a|ınması ve uygulaması.
Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak, ölçüm ya pma k/ya ptırma k, verileri toplamak ve
değerlendirmek.
b)Çevrenin korunmasına iyileştirilmesine ve güzelleştirilmesine yönelik denetimlerin yapılması, şikayetlerindeğerlendirilmesi, kirlenmeye sebep olan kişi kurum veya kuruluşlan tespit edeİek yasal mevzuat
ÇerÇevesinde uygulamalann yapllması ve olumsuzlukların ortadan kaidınlması ve ilgili yonetmeliklerde
belirlenen kriter ve standartlaıa uygunluğun sağlanması.
c)Alıkların, ilgili kanun ve yöıetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, türlerine göre kaynağında ayrı
biriktirilerek toplama çalışmalarınr yapmak, bertaraf etmek ve geri kazanımı miimkün Jan atklann sisteme
katılarak Yeniden kullanımını sağlamak. Bu bağlamda plan ve projeler hazırlayarak devamlılığınrn
sürdürülmesi.
Ç)Islnmadan Kaynaklanan Hava Kiıliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 20l4 yılında Başkanlığımıza
YaPılan YETKİ DEVRİ doğrultusunda; Mücavir alan içinde, konut, işyeri, kamu ve tüzel kişilere aiİHava
kirliği oluşturan kaynaklann kontrolü.
d)Eğitim, seminerler ve kampanyalar ile çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapmak, çevre etkinlikleri düzenlemek ve bu organizasyonlara katılımın sağlanması.
e)Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalaı yapmak, plan ve projeler hazırlamak.
f)Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilere talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve
öneri sunmak.
g)Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve şikdyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yiinitmek.
ğ)Çevre korumaya yönelik yönetmeliklerin uygulama tebligatlarının yapılması (ambalaj atığı, tıbbi atık,
bitkisel ahk yağ, ömrünü tamamlamış lastik aüklan vb.)
h)Çevre kirliliğine yönelik şikAyetlerin tespiti ile yetkili kuruma bildirilmesi ve şikıiyetçiye bilgi
verilmesi.(gürültü,hafriyat)
ı)Çevre kirliliğine yönelik şikayetlerin yerinde tespiti, tebligat ve idari yaptırım uygulanması ve şikayetçiye
bilgi verilmesi.
i)Faaliyet konusu ile ilgiti yıll* faaliyet raporları, ^;We, stratejik plan ve performans planının
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k Çalı şma konu ar1y a p atfbrm arda (Sempozyum fuar b ) Be di temyey s
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ış em rlnl Viirütm ek.
m)ilçemizde çevıe bilinci kazanmaya ve artırmaya yönelik ödüllü kampanyalar organize etmek.

Park ve Bahçeler Birimi
Madde.12-(l)Park ve Bahçeler biriminin görev ve sorumluluklaıı aşağıdaki gibidir;
a)Imaı durumu ve mülkiyete uygun yeşil alanların yeni park haline dönüştürülmesi çalışmalarınm etkin ve
verimli bir şekilde yürütülmesi,
b)Yıl[ık ÇalıŞma Programının oluşturulması ve çalışmalann bu program doğrulfusunda sürdiirülmesi,
c)Park ve YeŞil alan diizenlemesi için terk edilen alanlarla ilgili hukuki-düzen]emelerin takip edilmesi ve
sonuçlandırılmasından sonra yapım çalışmalarına başlanması,
d)Yeni Park ve restore edilecek park alanlan için ön etüt ve planlama çahşmalanrun yapılması ve
uygulamalann planlaı doğrultusunda sürdürülmesi,
e)Yfülenici firmalara ihale edilen çalışmalann takibinin yapılması, ilgili firmanın eksikliklerinin tespit
edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılması,
f)ToPlumda Çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak amaçlı çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi,
g)Çeşitli alanlarda ağaçlandırma ve fidan kampanyalannın yapılması,
ğ)VatandaŞlar ve resmi kuruluşlara talepleri halinde ilgili teknik personel aracılığı ile çeşitli konularda bilgi
verilmesi,
h)Vatandaşlarla verilen dilekçelerle ilgili geıekli işlemlerin yapılması,
ı)Park ve YeŞil alanlarda kent mobilyalan, mataflgoz, elektrik ve su işleri vs. işlerinin yapılması, cadde, sokak
ve reftijlerde ağaçlandırma çalrşmalarrnrn yapılması,
i)Mevcut olan ağaç ve süs bitkilerinin bakımlarının yapılması ve ağaçlann budanması çalışmalarınrn
yürütiilmesi,
j)Kültiir ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi
gerekli özellik arz eden ağaçların tespit çalışmalarının yürütülmesi,
k)Satın alma, ihale işlemleri, kiralama, avans işlemleri ile ilgili sözleşme ve şartname tanzimleri gibi
hususların ve ayniyata ait ttlm işlemlerin ve yazışmaların yürütiilmesi,
l)Stok konEollerinin ve malzeme sayımlaıınrn zamanında yapılmasmln kontrol edilmesi ve sayım
sonuçlarının raporlanması,
m)Kocaali halkının kullanımına güzel bir çevre sunmak ve halkın çevre bilincini arttırmak amacıyla ilgili
birimlerle işbirliği halinde çeşitli aktivitelerin diizenlenmesi.
Veteriner İşleri Birimi
Madde 13-(1)Veteriner işleri biriminin görev ve sorumluluklan aşağdaki gibidir;
a)5199 sayılı Haywanlan Koruma Kanununa göre haywan refalının temini için denetim hizmetinde
bulunmak.
b)Halvanlardan insanlara bulaşan halvan hastahkları (zoonozlar) ile mücadele çalışmaları.
c)Kurban satış ve kesim hizmetlerinin denetimi.
d)Sahipsiz hayvan_lara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri.
e)Hayvan veya halwansal gıdaların bulunduğu, üretildiği, işlendiği ve satıldığı iş yerlednin ruhsatlandırma
işlemlerinde komisyonda bulunmak ve teknik görüş bildirmek.
f)İlaçlama faaliyetlerinde bulunmak.
g)Salgın halvan hastalıklan ile mücadele faaliyetlerinde bulunmak.
ğ)Haywan sevgisi ve sokak hayvanları için gönüllü eğitimleri yapmak /yaptırmak.
h) Sokak halwanlarına yönelik veteriner hizmetleri
ı)Kocaali ilçesi sınrrlarında sokak halwanları yakalama, rehabilite, bakım ve tedavi hizmetleri
i)İlaçlama hizmetleri.
j)Minik dostlar kliniğinde tedavi ve rehabilitasyon
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k)Okullarda halvan ve doğa sevgisi eğitimleri.
l)Kuduzla ve bulaşıcı hastahklarla mücadele hizmetleri.
m)Sokak halwanlanna mama dağıtım hizmetleri,
n)Sokak hayvanlanna barrnma alanı dağıtım hizmetleri.

BEŞiNCi BÖLtiM
Görev ve Hizmetlerin İcrasr
Görevin alınması
Madde 14- (1) Başkan veya Başkan Yardımcısı'nın talimatları gereği gelen evrakın Müdürlüğiiırı görev ve
sorumluluk alanına girmesi durumunda, evrakın kayıt altına alınmak suretiyle Müdür tarafindan ilgili birime
havalesi ile zimmet kaışılığı tesIim edilmesi ile görevin ifa siireci başlar.
Görevin plınlanmasr
Madde 15- (1) Müdürlüğiimüzdeki iş ve işlemler, Müdiir, Saha Kontrol Sorumlusu ve birimlerdeki

personeller tarafindan düzenlenen plan dahilinde yürütülür.
Görevin yürütülmesi
Madde 16- (1) Müdürlükte görevli tiim çalışanlar, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler
doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
ALTINCI BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük ve diğer birimler arasında işbirliği ve koordinasyon
Madde 17- (l) Diğer birimleı ile Müdürliik arasında ve Müdürlük emrinde görev yapmakta olan çalışanlar
arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanr. Gelen tüm evraklar toplanarak konularına
göre dosyalanır ve Müdüre itetilir. Müdür evrakları gereği için ilgili personele havale eder. İlgili personel bu
yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yfüümlüdür.
(2) Her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlannda bulunan her türlü
dosya, yazı, ve belgeler ile zimmeti altında bulunan malzemenin, yerine görevlendirilen personele devir
tesliminin yapılması zorunludur. Devir teslim yapılmadan Müdürliik ile ilişik kesilemez.
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
Madde 18- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdiirün imzası ile yürütillit.
(2) Müdürlüğün, Kaymakamlık, Büyüşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlan ile ilgili gerekli görülen
yazışmalzırı, Müdür ve Başkan Yardımcısınrn parafı ile Belediye Başkanının veya yetki veıdiği Başkan
Yardımcısının imzası ile yürütüliir.
YEDiNCi BöLüM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükte hüküm bulunmayan haller
Madde 19_ (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yiiriiırlükteki ilgili mevzuat hükümlerine

ulıılur.
Yürürlük
Madde 20- (1) Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 21- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Yapılan müzakereler sonunda; meclisin oyuna sunulan karar, el kald
verildi.

ırmak suretiyle ya amada

konunun "KABULİİNE" topIantıya katılanların oy bir[i e

iİ(AZ M met ALEMDAR
Meclis Başkanı Meclis KAtibi Meclis KAtibi
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T.C.
KOCAALi BELEDiYESİ

MECLiS KARARI

Karar No : 47
Karar Tarihi : 05.04.2022

İıgili Birim : Zabıta Müdürlüğü

BeIediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin

Adr ve Soyadı

Ahmet ACAR (Kocaali Belediye Başkanı)
Zeki KANBUR f,nver ÇELİK
Mehmet ŞANLI_ Sevgi SERDAR
Abdulhamit BAG Mehmet ALEMDAR
Serdar GİİL Batıkan Zorbev TURGUT
Rıdvan ÖNER özcan cüıvıöĞ»u

Emre YILMAZ
Cafer ERİŞ
Ahmet AYGIN
Hasan Ali KULAÇ
Ayhan ÇETi}IKAYA

Belediye Meclisine
Katrlmayanlarrn
Adı ve soyadı

özcan Gt]nı»oĞuu

Kararrn Özü : Zabıta Müdiirlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslanna Dair
Yönetmeliğine İlave Madde Eklenmesi Teklifi.

Başkanlıktan Meclis Başkanlrğı' na havale edilen ; Zabıta Müdiirlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları ile
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair YönetmeIiğine İlave Madde Eklenmesi Teklifine İlişkin Gündem Maddesi
İncelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ
Belediyemiz Meclisinin 05.04.2022 Tarihli Nisan Ayı toplantı gündeminin 7. maddesini oluşturan;

5393 Sayıh Belediye Kanununun 15. Maddesi (b) bendi: "Kanunların Belediye'ye verdiği yetki

çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasaklannı koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen
cezaları vermek." Ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin (m) bendi: "Belediye tarafindan çıkarılacak
yönetmelikleri kabul etmek." hükmü gereğince Zabıta Müdürlüğü Görev Yetkİ ve Sorumlulukları ile Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğine ilave madde eklenmesi teklifine ilişkin Zabıta Müdürlüğü'nün
25.03.2022 tarih ve E. 1 144 sayılı yaz ısı mecliste okundu.

KocAALİ BELEDİYESi 82 SAYILI vE0|l06t202l TARİHLi ALINAN MECLis KARARINA
iıevprıN zABITA AMiRLiĞiMizcE 8 MADDE EKLEME yApILMAsI
KOCAALİ BELEDiYESi ZABITA EMiR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ CBNnİ,
HüKüMLER
iriNci BöLüM
GtlNLÜK yAşAM, HUZUR 5ÜK1.,T.I, NİZAM,iNTİZAM,SAĞLIK,EMNivET VE 5ELAMET iLE
iıciı,iHüKüMLER
MADDE 4:
72 ADET OLAN MADDENİN, GÜNLÜK ZABITAİŞr,rviŞı,snİ]Miz,Df. KOLAI,LIK
SAĞLAMASI AMACIYLA YAZILAN 7 ADET MADDENiN EKLENMESi

l_Apartman ve konutlarda oturanların müsaadesi dışında huzur ve sükünu bozacak Şekilde gece

saatİerinde tamirat, tadilat gibi gürültiilü işleri yapmak ve atıklarını çevreyi kirletecek şekilde atmak,

2-Açık durumdaki lağım ve fosİeptik çukurunu muhafaza için engel konulması ve aniden çöken bu gibi

çukurların mal sahibi tarafından, mal sahibi bulunmadığı takdirde kiracısı veya işleticisi tarafindan

muhafaza altına ahnması zorunludur. Temizlenen lağım ve fosseptik çukurlanndan çıkan maddeler cadde

ve sokaklara, boş arsalara, akarsulara vs. yerlere dökmek
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3-Inşaat malzemelerini
geçişini kapatmaması,
yapılması gereklidir.

sokaklarda işlemek, kum,
ve yapılacak imalatın yol

çimento, beton makinaları, demir vb. malzemelerin yol
ve kaldırımlara zarar venneyecek şekilde parsel içinde

Mehmet ALEMDAR
Meclis katibi

4-Her tiirlü hurda ve geri dönüşümü mümkün malzemeyi yakmak, ateşe vermek veya bu tarz
malzemeleri kanun ve yönetmelikler dışında kullanmak.
S-İlçemizin yaplsı ve yerleşim yeri itibari ile ana caddeleri trafiğin yoğun olduğu dönemlerde sıkışıklık ve
trafik akışı aksamaktadır. Bu yoğunluğun, önüne geçebilmek için bütün yıl boyunca
(yaz ve kış ayları dahil) saat l0.00 ile 17.00 saatleri arasında mal indirme/yiikleme yapılmaması, maıket
önlerinde yapılacak mal indirme/yükleme işlemlerinin belirtilen saatler dışında yapılması zorunludur.
6-Şehir içinde ve dışında hayvansal gübre ve atıklarıru taşıyan nakil araçlarının yüklü seyir halinde
kasalannın üzerini branda vb.örtülel ile kapatmaları,yfülerin ve malzemelerin yola ve çevreye
dökülmemesi için önlem almalan mecburidir.
7- Halwansal gübre ve atıklarının cadde,sokak ve meydanlara dökülmesi yasaktr.

iş vrnınniNiN uyııasr GEREKLi KURALLAR GENEL
MADDE 10:
30 ADET OLAN MADDELERiN, GÜNLÜK ZABITA işı,ıvişı,nnİMiizDE, KOLAYLIK
SAĞLAMASI AMACIYLA YAZILAI{ 1 ADET MADDENİN EKLENMESi

l-İşyerlerinde satışa sunulan ürünlerin rafltezgAh fiyaü ile yazar kasa fiyahnın aynı olması zorunluduı.

Yapılan müzakereler sonunda; meclisin o1ıına sunulan karaı, el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada
konunun "KABULİJNE" toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Emre YILMAZ
Meclis K6tibiMeclis Başkanı
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T.C.
KOCAALİ BELEDiYEsi

MECLİS KARARI

Karar No : 48
Karar Tarihi : 05.04.2022

İügili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı

Ahmet ACAR (Kocaali Belediye Başkanı)
Zeki KANBUR Enver ÇELİK
Mehınet ŞANLI _ Sevgi SERDAR
Abdulhamit BAG Mehmet ALEMDAR
Serdar GİİL Batıkan Zorbey Tt RGUT
Rıdvan öNER Özcan GÜNDOĞ»U

Emre YILMAZ
Cafer ERİŞ
Ahmet AYGIN
Hasan Ali KI]LAÇ
Ayhan ÇETiNKAYA

Belediye Meclisine
Katrlmayanlarrn
Adı ve Soyadı

özcan GijNDoĞDU

met C
Meclis Başkanı

Emre YILMAZ
Meclis K6tibi

*At"*"^-
Meclis K6tibi

Kararrn Özü : 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Teklifi.
Başkanhktan Meclis Başkanlrğı'na havale edilen ; 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı
Teklifine İüişkin Gtindem Maddesi İncelendi.

GEREGI GORUŞULDU
Belediyemiz Meclisinin 05.04,2022 Tarihli Nisan Ayı toplıntı gündeminin 8. maddesini oluşturan;

Kültiir ve Turizm Bakanlığı. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdilrlüğü tarafından 27.04.2017 tarihinde

onaylanan "Sakarya Karasu Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi Kocaali Kesimi Kısmı Revizyon
Uygulama İmar Planı" ve 04.06,2015 tarihinde onaylanan "Sakarya Karasu Büyükmelenağzı Turizm Merkezi
(İadıktly- Caferiye Kıyı Kesimi) Revizyon Uygulama İmar Planı" Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar

Planındaki gösterim tekniklerini giincelleştirmek ve 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayımlanan Tapu

Kanunu ve bazı kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanunun 9. Maddesinde yer alan" Belediye veya
Valiliğin; parselasyon planlarını, imar planlarının kesinleşme tarihinden itibaren beş yl içinde yapması Ve

onaylaması esastrr. Parselasyon planı yapmamalan sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iŞ ve

işlemlerinden Belediyeler veya Valilikler sorumludur." Hiikmü gereğince imaı planında revizyon yaPllma

gerekliliği doğmuşfur.
Bu amaçla iki adet imar planı birleştirilerek kurumumuzca hazırlanan, " Sakarya Karasu

Büyiikmelenağzı Kıyı Bandı Turizrn Merkezi Kocaali Kesimi Kısmı 1/1000 Ölçekli RevizYon Uygulama

imar planr" tİkıifıne ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve E. 1164 sayılı yazısı

mecliste okundu.
yapılan müzakereler sonunda; meclisin oyuna sunulan karar, el kaldırmak suretiyle yapllan ollamada

konunun değerlendirmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin "KABULtİNE" toplantlya katılanlann oy

birliği ile karar verildi.
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T.C.
KOCAALi BELEDİYESİ

MECLiS KARARI

Karar No : 49
Karar Tarihi ı 05.04,2022 İıgiıi nırim : imar ye Şehircilik Müdürlüğü

Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı

Ahmet ACAR (KocaaIi Belediye Başkanı)
Zeki KAı*BLR Enver ÇELİK
Mehmet ŞANLI_ Sevgi SERDAR
Abdulhamit BAG Mehmet ALEMDAR

Emre YILMAZ
Cafer ERİŞ
Ahmet AYGIN
Hasan AIi KULAÇ
Ayhan ÇETi}IKAYA

Serdar GtİL
Rıdvan ÖNER

Batıkan Zorbev TURGUT
özcan ciiNnöĞou

Adr ve So adı

Belediye Meclisine
Katılmayanların

Ozcan G DUo

Kararrn Özü : "Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ö lçekli Revizyon Uygulama İmar Planı (İmar Komisyon Raporu)
Başkanlıktan Meclis Başkanlığı'na havale edilen ; "Kocaali İlçe Merkezi 1/1OOo Ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planı" teklifine ilişkin gündem maddesi incelendi.

GEREĞİ GöRüŞüLDü
Belediyemiz Meclisinin 05,04.2022 Tarihli Nisan Ayı toplantı gündeminin 9. maddesini oluşturan;

Kocaali Belediyesi Meclisi tarafından OUO3/2OZ2 tarih 32, 33 ve 34 sayılı kararı ile imar Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili olarak, O4/O3/2O22 tarihinde Kocaali Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde
toplanılarak, imar Komisyon Üyeleri Enver ÇEL|K, Ahmet AYGIN, Hasan Ali KULAç, zeki KANBUR Ve serdar
GÜL'ün katılımıyla,

Revizyona konu l/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı tek plan olarak onaylanmış olup, alt ölçekli
uygulama imar planları etaplandırılarak 3 kısma ayrılmıştır. Uygulama imar planlannda etaplama
yapılmasının amacı, ilk kez kullanrm karan getirilen bölgelere ilişkin kurum görüşleri, onaylı halihazr
haritalar, onaylı jeolojik ve jeoteknik etiid raporu gibi mevzuat hükiimlerinin yerine getirilirken, bu verilerin
bulunduğu alanda işlemlerin beklememesi amacıyla etaplandınlmıştır. Ancak, Kocaali Belediye Meclisinin
0| 10312022 tarih 33 ve 34 sayılı kaıarı ile komisyona gönderilen konulann yukarıda belirtilen mevzuat
işlemleıinin tamamladığı ve ilk kez kullanım kararı getirilen alanlaıın olmadığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden
alt Olçekli planların etaplanmasına gerek kalmamaktadır. Aynr zamanda etap halinde yapılacak olan planların
paftalamalan ve raporları ayrı ayrı oluşturulacağından kamuya ek iş yiikü ve maliyet çıkarmaktadır. İmar
planlarının bir bütiincül halinde hazırlanması ve değerlendirilmesinin şehircilik ilkeleri açısından daha

sağlıklı bir yöntem olduğu gerekçesiyle iki konunun bir aıada değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Öte
yandan Kocaali Belediyesinin 0110312022 tarih 32 sayılı kararı ile komisyona havale edilen konunun, krsmi
revizyon nazım imaı planında sadece üst ölçekli nazım imar planına bakıldığında gösterim tekniklerini
güncelleştirmek amacıyla di-izenlendiği ve alt ölçekli uygulama imar planında herhangi bir değişikliğe gerek

olmadığı neticesiyle revizyona konu edilmemesi kanaatine vanlmrştır.

Bu amaç ve gerekçelerle meclis tarafından komisyona gönderilen konuların bu komisyon raporu ile

birleştirilerek tek karar olarak karar alınmasının uygun olacağı kanaatine Varllmlştlr. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler sonunda konunun İmar Komisyonundan geldigi şekli ile meclisin oyuna

sunulan karar, el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada "KABULİİNE" oy birliği ile karar verildi.

Ahmet ACAR Emre YILMAZ
Meclis katibi

Mehmet ALEMDAR
Meclis B Meclis KAti
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T.C.
KOCAALi BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

o
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İlgili nirim : Meclis Üyesi / ÖnergeKarar No ı 50
Karar Tarihi : 05.04.2022

Ahınet ACAR (Kocaali Belediye Başkanı)
Zeki KANBIJR Enver ÇELIK
Mehmet ŞANLI Sevgi Sf,RDAR
Abdulhamit BAĞ Mehmet ALEMDAR
Serdar GİJL B.ahkan Z.orbey TI]RGUT
Rıdvan ÖNER Özcan GtTNDOGDU

Emre YILMAZ
Cafer f,RİŞ
Ahmet AYGIN
Hasan Ali KULAÇ
Ayhan ÇETİNKAYA

Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı

DUzcan G

Adı ve So dı

Belediye Meclisine
Katılmayanlarrn

u M U Abd ham t BA a att onerge S h en Yanl ş Yaz| lan Cadde e Sokaklardan
Ka ra rln s y S u

Harcam alarına Kat ıl m tahakk uklarln ptal
U Ğka lıktan Meclis na ha ale ed len Mec s yeS Abdulham t BA a altBaş n

tahakk ukl tal ed il eS
anl YazıI Cadde S kaklardan Harcamalarına Katı lım PayI ar1 n p mY ş an o

tal brne li§kin önerg ile gündem madde lncelendi
GEREĞI GöRüŞüı,Dü

li ln T rih N §an Ay top lan tr und € m nde o lmayan
^
ncak Mec ts

Be ed ıyem lz M €c s ın
^

l

Uy BAĞ t o meclis ı lınm § gundcm tn 10 maddes n
es t Abdu lham t

^
al n erge

oluşturmuştur.
Belediyemiz 02.11.2o2l Meclisi 114 sayıh kararda alınan, 29.05.1981 ve 17354 sayılı Resmi Gazete ile

yayımlanan 2464 sayı|ıaeıediye celirıeri ra*ny 86._maddesi ile 21.08.1981 tarih ve l7435 sayılı resmi

gazete i|e yayımlanan z+o+ 
-*vrı, 

s"ıeJiye.. Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma paylan ile ilgili

Hükümlerin Uygulanmasına iıiİİİ" io..t r"liğin 4. ve devamı maddelerine istinaden "yol Harcamalarrna

Katılrn Pıyı" alınmasına karar verilmiştir,
Fakat aşağıda bulunan cadde ve iokaklar sehven yazılması nedeniyle altyapı çalışmalarından dolayı

tahrip olmuş olduğu komisyor,r.,rr"u t.rpit edilmiş ve &teki fotoğaflarda da görülmektedir, Sehven yanlış

yazllan cadde ve sokaklar; 
..

1_YALI MAH. KÜLTÜR CADDESi
2-YALI MAH. 107. soKAK
3-YALI MAH. 103. SOKAK
4-YAL[ MAH. ŞHT. YILMAZ CADDESİ
s-YALI MAH. iopeı- OSMAN AĞA CADDESİ
6_YALI MAH. PLAJ YOLU CADDESi
7-ALANDERE MAH, KENAN TURAL CAD, 391/1

8-ALANDERE M AH. 522. SOKAK
s_AI-aNnpRE \aAH. ALi FUAT CEBESOY CADDESI

1O_YAYLA MAH. 8991 PARSEL
sellere edilen tahakkukların iptal edilmesi tek

söz konusu olan cadde ve sokaklarda bulunan par
, el kaldırmak suretiyle ya oylamada

Yapıl an müzakereler sonunda; mecli sin oyıına su4u)an kaar'2w"KABULiJ}{E " oy birliği ile karar verild

Emre YILMAZ Meh t EMDAR
Ahmet ACAR
Meclis Başkanı Meclis KAtibi Meclis Kdtibi
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T.C.
KOCAALi BELEDİYESi

MECLİS KARARI

İlgili nirim : Meclis Üyesi / ÖnergeKarar No : 51
Karar Tarihi ı 05.04.2022

Ahmet ACAR (Kocaali Belediye Başkanı)
Zeki KANBUR Enver ÇELIK
Mehmet ŞANLI Sevgi SERDAR
Abdulhamit BAĞ Mehmet ALEMDAR
Serdar GtİL Batıkan Zorbey TI-rRGUT
Rıdvan ÖNER Özcan GÜNooĞnu

Emre YILMAZ
Cafer ERİŞ
Ahmet AYGIN
Hasan Ali KULAÇ
Ayhan ÇETİNKAYA

Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı

DUanG o

Adı ve S adı

Belediye Meclisine
Katılmayanların

Kararrn ü : Meclis Uyesi Mehmet ŞANLI'ya ait öne rge : Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

kapsamında Kurutma Tesisi Projesi talebi.

Başkanlıktan Meclis Başkanlığr, na havale edilen ; Meclis Üyesi Mehmet ŞANLI,ya ait önerge ...S9,yuı

Geİişmeyi Destekleme rİograrıİı kapsamında Kurutma Tesisi Projesi talebine ilişkin önerge ile gündeme

alınan madde incelendi.

GEREĞi GÖRÜŞÜLDÜ
Belediyemiz Meclisinin 05.04.2022 Tarihli Nisan Ayı toplantı gündeminde olmayan ancak Meclis

Üyesİ ıvıenmet şANLI,ya ait önerge meclis gündemine alınmrş olup, gündemin 11. maddesini

oluşturmuştur.

Doğu Marmara Kalkınma Aj ansı tarafından yürütülmekte oları 2022 Yıh Sosyal Gelişmeyi Destekleme

Prograrnl (SOGEP) kapsamında Kocaali Belediyesi adına Kurutrna Tesisi Projesi başvurusunun yaprlmasına

," b"uşr.r,-rn başurrı, oımu$ durumunda kurumumuz tarafindan yürütülmesine, kurum_adına temsile, ilzama

"" 

-İ";.v. 
İİışkİn tüm telg"İe.i imzalamaya Külttir Sosyal işler Müdürü Halil ESEN (T,C, No:

4303 6246592)' in yetkilendirilmesi hususunda;

yapılan müzakereler sonunda; meclisin o}una sunulan karar, el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada

"KABULtİNE" oy birliği ile karar verildi,

Emre YILMAZ
Mectis katibi

Mehmet ALEMDAR
Meclis Kitibi
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