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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre Temmuz ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 14.00’te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’ nun Başkanlığında üyeler Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI,
Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Ayhan AYTEKİN, Rabia DEMİR, Hasan DENİZ, Mehmet
ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN, Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
MADDE–1-: AÇILIŞ VE YOKLAMA:
Başkan; Gündemin 1. Maddesi olan Açılış ve Yoklama bölümünde; 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 20. maddesine göre yapılan, Meclisimizin 2019 yılı Temmuz ayı “OLAĞAN” toplantısının
1. birleşiminin, 1. oturumuna katılan meclis üyelerine hoş geldiniz dedi.
1-Başkan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet TOPRAKCI’ nın 02.07.2019 tarihli, talebinin
gündeme alınmasını talep etti. Yapılan oylama neticesinde talebin 8 çekimser 13 kabul olmak üzere 6.
Madde olarak görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.
2-Başkan, Belediye Meclis Üyesi İsmail BAŞAR’ın Başkanlık Makamına sunduğu 03.07.2019
tarihli, talebinin gündeme alınmasını talep etti. Yapılan oylama neticesinde talebin 8 çekimser 13
kabul olmak üzere 7. Madde olarak görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.
3-Başkan,; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Başkanlık Makamına sunduğu 03.07.2019 tarihli
ve 421 sayılı yazısının gündeme alınmasını talep etti. Yapılan oylama neticesinde talebin 8 çekimser 13
kabul olmak üzere 8. Madde olarak görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.
4-Başkan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Başkanlık Makamına sunduğu 03.07.2019 tarihli
ve 422 sayılı yazısının gündeme alınmasını talep etti. Yapılan oylama neticesinde talebin 8 çekimser 10
kabul olmak üzere 9. Madde olarak görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.
5-Başkan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Başkanlık Makamına sunduğu 04.07.2019 tarihli
ve 423 sayılı yazısının gündeme alınmasını talep etti. Yapılan oylama neticesinde talebin 8 çekimser 13
kabul olmak üzere 10. Madde olarak görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.
6- Başkan, Belediye Meclis Üyesi İsmail BAŞAR’ın Başkanlık Makamına sunduğu 04.07.2019
tarihli, talebinin gündeme alınmasını talep etti. Yapılan oylama neticesinde talebin 8 çekimser 13
kabul olmak üzere 11. Madde olarak görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.
Başkan, Gündemin 1. maddesinin açılış ve yoklama olduğunu ve bu toplantının “OLAĞAN”
toplantı ve Temmuz ayı toplantısı olduğunu üyelere söyledi. Yapılan yoklama neticesinde, Meclis
Üyelerinin ekseriyeti ile toplanılmış olunduğundan, 12 adet görüşülecek gündem maddesinin olduğunu
söyledi alınacak olan kararların İlçemize ve halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dedi. 2.
Maddenin görüşülmesine geçildi.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. Maddesine göre Temmuz ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 14.00’te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’ nun Başkanlığında üyeler Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI,
Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Ayhan AYTEKİN, Rabia DEMİR, Hasan DENİZ, Mehmet
ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN, Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
MADDE-2-: ANTALYA VALİLİĞİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNÜN 11/06/2019 TARİHLİ VE
2597183 SAYILI YAZISI ÜZERİNE SALUR MAHALLESİ KADASTRO ÇALIŞMALARINDA
GÖREV YAPACAK 6 ADET BİLİRKİŞİ SEÇİMİNİN YAPILMASI.
Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına sunmuş olduğu 11.06.2019 tarih
ve E.2597183 sayılı “Bilirkişi Seçimi” konulu yazısı Başkan tarafından üyelere okundu.
Yazıda; Antalya İli Kumluca İlçesi Salur Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerinde
yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 15 (onbeş) gün
içinde 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi gerekmektedir.
Seçimin 3402 sayılı Kadastro Kanununu 3 üncü maddesi uyarınca “Belediye Meclisince”
seçilmesi ve seçim sonuçlarının meclis kararında belirtilmesi, ayrıca seçilecek kişilerin çalışma alanında
bulunan taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen kimseler olması; Türk vatandaşı
olması, Kırk yaşını bitirmiş olması, medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması, en az 10 yıldan beri
aynı mahalle veya köyde ikamet etmesi, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye
kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olması, okuma yazma bilmesi, gibi
şartları taşımaları zorunlu bulunmaktadır.
Seçimle ilgili alınan meclis kararında, bilirkişi seçiminin “Belediye Meclisi” tarafından yapılmasının
belirtilerek, meclis kararının bir sureti ile seçilen bilirkişilere ait liste ile nüfus cüzdanı fotokopilerinin
gönderilmesini arz ederim denilmektedir.
Yazı konusu Meclisimizce müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda; Öneride belirtilen 1.
Fevzi ATICI, 2. Ali İĞNELİ, 3. Bayram ÖZENİR, 4. Yusuf ÖZENİR, 5. Salih ÜNAL , 6. Ahmet
KARAKAYA’ nin bilirkişi olarak seçilmesi oylandı. Yapılan oylama sonucunda söz konusu
Mahallemizde yapılacak olan Kadastro çalışmalarında Bilirkişi olarak görev yapabilecek altı (6) kişi
olarak 1. Fevzi ATICI (T.C. No:16303490400), 2. Ali İĞNELİ (T.C. No:12304623786), 3. Bayram
ÖZENİR (T.C. No:13492584118), 4. Yusuf ÖZENİR (T.C. No:12874604710), 5. Salih ÜNAL (T.C.
No:13738575986) , 6. Ahmet KARAKAYA (T.C. No:14068564992), nın, 3402 Sayılı Kanunun 3.
Maddesi gereğince Kumluca İlçesi Salur Mahallesinde yapılacak olan Kadastro çalışmalarında, Kadastro
ekipleri ile çalışmak üzere Bilirkişi olarak seçilmelerine, mevcut meclis üyelerin oy birliği ile karar
verildi.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. Maddesine göre Temmuz ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 14.00’te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’ nun Başkanlığında üyeler Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI,
Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Ayhan AYTEKİN, Rabia DEMİR, Hasan DENİZ, Mehmet
ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN, Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
MADDE-3-: ANTALYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRÇİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 48644
SAYILI “KARDEŞ KENT” (VALENSİYA) KONULU YAZILARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
Antalya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün E.48644 sayılı “Kardeş Kent (Valensiya)”
konulu yazıları Başkan tarafında Meclise havale edilmesi üzerine söz konusu yazı Başkan tarafından
üyelere okundu.
Yazıda, “Valensiya Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisi kurulmak istenmesi halinde 2005/36 sayılı
Genelgede belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığımıza iletilmek üzere Meclis kararı ile birlikte
01.08.2019 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze gönderilmesi, ayrıca söz konusu Belediye ile Kardeş Kent
ilişkisi kurulmayacak ise bu durumun da bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.” Denilmektedir.
Konu Meclisimizce müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda; İspanya’nın Valensiya şehri
ile ilçemiz arasında coğrafya, turizm ve tarım alanında ortak noktaların bulunması nedeniyle Valensiya
Belediyesi ile kardeş kent olunması hususu meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Yapılan oylama
sonucunda, Valensiya Belediyesi ile kardeş kent olunmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 74.
Maddesi ve 18. Maddesinin (p) Bendi uyarınca mevcut meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre Temmuz ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 14.00’te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’ nun Başkanlığında üyeler Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI,
Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Ayhan AYTEKİN, Rabia DEMİR, Hasan DENİZ, Mehmet
ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN, Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

MADDE-4- BELEDİYEMİZ ZABITA MÜDÜR VEKİLİ AYDIN TURGUT’UN 01/07/2019
TARİHLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Belediyemiz Zabıta Müdür Vekili Aydın TURGUT’un Başkanlık Makamına sunmuş olduğu
01.07.2019 tarihli yazıları Başkan tarafından meclise okundu.
Söz konusu yazıda, “5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendi ve
38. Maddesinin 1. Fıkrasının (m) Bendi hükümlerine dayanılarak Müdürlüğümüz bünyesinde
Belediyemiz Birimlerinin tümünün katkılarıyla hazırlanan ‘Kumluca Belediye Başkanlığı Yasak Fiil ve
Cezalarına Dair Düzenlemenin (Zabıta Tembihnamesi)’ Belediyemiz Meclisinin temmuz ayı olağan
toplantısında görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini arz ederim.” Denilmektedir.
Konu Meclisimizce müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda Zabıta Müdürlüğü
öncülüğünde Belediye Birimlerinin tümünün katkılarıyla hazırlanan ‘Kumluca Belediye Başkanlığı
Zabıta Tembihnamesinin’ Belediyemiz Meclisince ekteki şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendi ve 38. Maddesinin 1. Fıkrasının (m) Bendi hükümleri
uyarınca mevcut meclis üyelerinin oybirliği ile karar verildi.
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KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA TEMBİHNAMESİ
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç :
MADDE 1-Bu düzenlemenin amacı Belediyemiz sınırları içerisinde halkımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu için
kaçınılması gereken yasak fiilleri ve bu emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, uygulanacak cezaları
belirlemektir.
Kapsam :
MADDE 2- Bu yönetmelik, Kumluca Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki tüm ilçe
halkını, ilçe halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, ilçe halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi
olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanlarını, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri
kapsar.
Hukuki Dayanak :
MADDE 3- Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi ve 38.
Maddesinin 1. Fıkrasının (m) Bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ KISIM
Yasaklar ve Emirler
Genel Yasaklar
MADDE 41) Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alınmadan işyeri açmak ve
çalıştırmak.
2) Motorlu araçlarla mamul gıda satıcılığını, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte
aranan şartlar dışında yapmak.
3) İlgili oda ve kurumlarca gramajlı fiyat verilen ürünleri satan işletmelerde tartı aleti bulundurmak
zorunludur.
4) El ile temas etmek gerekli olan gıda maddelerinin satış ve servisi uygun malzeme, alet, ekipman ve
gerektiğinde eldiven kullanılmadan yapılması yasaktır.
5) Elektrik üretiminde kullanılan sabit jeneratörler için ayrı bina veya bina içerisinde bir bölüm ayrılacaktır.
Taşınabilir jeneratörler için ilgili belediyesinden izin almak gerekir. Bu jeneratörlerin gürültüsünün ve
dumanının halkı rahatsız etmemesi için izolasyonlu bir bölüm yapılması, kauçuk veya sünger yataklık ve
egzoz susturucusu kullanılması zorunludur.
6) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde;
a) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Yönetmeliğinin 36.
Maddesine aykırı davranmak yasaktır.
b) İşyerlerinin ilgili idarelerce belirlenen açılış-kapanış saatlerine uyması zorunludur.
7) İşletmenin iştigal ettiği iş ile ilgili hizmet, ürün ve mamullerin bağlı bulunduğu meslek gruplarının kanun
ve yönetmelikleri gereği düzenlediği tasdikli fiyat tarifelerini bulundurmaları müşterilerin kolaylıkla
görebilecekleri bir yere asmaları zorunludur.
8) Denetime tabi bütün işyerleri genel temizliğini yapmak zorundadır.
9) Gramaja tabi gıda maddelerini (ekmek, pide, simit vs.) eksik gramajda üretilmesi ve satılması yasaktır.
Döner, köfte, kebap eksik gramajda müşteriye verilemez. (dönerciler gramajlı terazi bulunduracaktır.)
10) Canlı müzik izni almadan canlı müzik yapılamaz. Canlı müzik olan yerlerde belirlenen saatler dışında
yapılması durumunda verilen canlı müzik izni iptal edilir.
11) Gıda maddesi üretimi, depolanması, satışı ile tüketim yerlerinde; ikamet etmek, yatıp kalkmak, bu yerlerde
hayvanların gıda maddesi ile doğrudan veya dolaylı olarak temas edecek şekilde bulundurulması ve bakımı
yasaktır.
12) LPG tüpü satış yerlerinde tebliğ ile belirlenen miktardan fazla LPG tüpü bulundurmak ve araç üzerinde
LPG tüpü depolamak.
İlan Reklam Ve Tanıtımla İlgili Emir Ve Yasaklar
MADDE 51) Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde ve mücavir alan içerisinde bulunan tüm işyerleri ve tüzel kişiler
izin almadan reklam tabelası asamaz.
2) Yol kenarlarında yer alan sabit reklam asma panolarında yanıp sönen ışıklar kullanılamaz. Kırmızı, sarı
ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle düzenleme yapmak yasaktır.
3) Bina çatılarına, o binada faaliyette bulunsun ya da bulunmasın reklam panosu veya tabelası koymak
yasaktır.

4) Kumluca belediyesi yetki alanındaki yol cephelerine, boş alan ve arsalara reklam panosu koymak
yasaktır. Ancak Kumluca Belediyesinden izin alınmak kaydıyla tanıtım panosu konulabilir.
5) Yön levhaları ilgili belediyeden izin alınmadan konulamaz.
6) Ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, genel ahlaki
kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar
edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve engellilerle ilgili ifade ve görüntüler kullanmak yasaktır.
7) Kentin siluetini bozacak, doğal ve tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde reklam konulması
yasaktır.
8) Koruma amaçlı bölgeler ve sit alanlarına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan görüş ve
izin alınmadan reklam panoları konulması yasaktır.
9) Kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden yüksekliği 2,5 metrenin altında pano, levha,
tabela asılması ve konulması yasaktır.
10) Yetkili belediyeden izin almaksızın; işletmeciler, işyerlerinin tanıtımı için kampanya düzenleyemez,
kampanya amaçlı el ilanı broşür dağıtamaz. Aynı amaçla süreli veya süresiz stant kuramaz.
11) Belediyeden izin alınmadan cadde ve meydanlarında sabit veya vasıta üzerinde reklam yapmak
yasaktır.
İmar İle İlgili Emir Ve Yasaklar
MADDE 61) Ruhsat almaksızın inşaata-yapıya başlamak, ruhsata aykırı yapı yapmak, izinsiz iskele kurmak, izin alınsa
bile iskele etrafını münasip malzemeyle kapatmamak.
2) İnşaata getirilen malzeme veya çıkan atıkların konması zorunlu hallerinde gerekli işaretleme ve
ışıklandırmayı yapmamak.
3) Mülkiyet sahiplerinin arsalarında veya bahçelerinde bulunan fosseptik çukuru, sarnıç, kuyu, kireç çukuru,
mahzen, havuz vb. çukurların üstünü kapatmak, etrafını çevirmek ve gerekli emniyet tedbirlerini almaları
zorunludur.
4) Kanalizasyon, su bağlantısı için izinsiz kaldırım veya yolu kırmak, izin alınsa bile açılan yeri zamanında
kapatmamak yasaktır. Her binanın kanalizasyon bağlantısı yapılması zorunludur. Ana kanalizasyon
sisteminin olmadığı veya bağlantıda kod düşüklüğünden dolayı kanala bağlantısı yapılamayan binalarda
lağım çukuru (fosseptik) bulunacaktır. Fosseptik çukurunda çevreye koku ve sızıntı yapılmaması
konusunda her türlü önlemin alınması zorunludur.
5) İnşaatlarda işgaliye ödenen çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol
veya tretuvarların vasfını bozmak ve tahrip etmek yasaktır.
6) İnşaatlara inşaat alanı dışında görünür bir yerde 50x70 cm ebadında levha asarak, mal sahibi ile sorumlu
fen adamının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını ruhsat tarihini göstermek üzere bu levhalar
üzerinde gerekli bilgileri bulundurmak zorunludur.
7) İnşaat yıkımı, tadilatı veya yapımı esnasında moloz, kum, çakıl, hafriyat taşıyan tüm kamyonların
üzerlerini branda ile kapatmak zorunludur.
8) İnşaat alanının etrafını metal veya tahta perde ile kapatmak zorunludur.
9) İnşaatlarda ve tamirlerde kullanılacak malzemelerin sokaklarda işlenmesi ve bunların gelip geçenleri
rahatsız edecek şekilde taşınması.
10) Kum, kireç, tuğla, demir gibi inşaat malzemeleri doğrudan doğruya inşaat alanına boşaltılacaktır. Bunların
geçici bir süreliğine de olsa cadde, sokak veya kaldırımlara boşaltmak.
11) Toprak, moloz ve her türlü hafriyatı belediyenin belirlediği yerler dışına dökmek.
12) Yanan veya yıkılan binaların enkazını kaldırmamak.
13) Belediyeden izin alınmaksızın; altyapı çalışmalarında, inşaatlarda gece çalışmak, turizm sezonunda inşaat
ve gürültü yasaklarına uymamak.
14) Belediyeler haricinde; bulvar, cadde, sokak, meydan ve parklarda satış için veya başka bir amaçla da olsa
baraka ve büfe yapmak yasaktır.
15) Boş arsaların ve bina bahçelerinin çevre sağlığına veya şehir estetiğine zarar verecek şekilde kullanılmayan
eşyalarla doldurulması veya inşaat malzemesi, hurda gibi çirkin görüntüler yaratacak şekilde depo alanı
olarak kullanılması yasaktır.
16) Kent estetiğini bozucu nitelikte eski, sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız kaldığı tespit edilen her türlü
bina, bu olumsuzluğun giderilebilmesi için verilen süre içerisinde gerekli tamir, bakım ve onarımı yapmak
zorundadır. Yapılmadığı takdirde varsa yönetici yoksa kat malikleri hakkında işlem yapılır.
17) Konut bölgelerinde ve yakın çevresinde gürültüye duyarlı diğer bölgelerde; yapım, tadilat ve hafriyat
işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makinelerini kış saatinde 08.00-18.00, yaz saatinde 08.0019.00 cumartesi günü 09.00-18.00 yaz saatinde 09.00-19.00 saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde
belediyeden izin almadan kullanmak yasaktır.

18) Yol üzerinde binaların yüzlerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini düşme tehlikesi yaratmayacak şekilde
düzgün ve sağlam asmak zorunludur.
Meskûn Mahaldeki Hayvanlarla İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE 7(1) Belediyelerce belirlenen yerler haricinde hayvan alınıp satmak, ahır kümes vs. tesis edilerek beslemek yasaktır.
(2) Evcil dahi olsa, hiç bir hayvanı başıboş bırakmak, gezdirmek, otlatmak, hacetlerini cadde, kaldırım, park, bahçe
cami veya diğer mabetlerin avlularında gidermesine müsaade etmek yasaktır. Bu tür hayvanlar halka açık yerlerde
tasmasız dolaştırılamazlar ve tasmalar gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun olamaz.
(3) Belediyeden müsaade almadan, menşe şahadetnamesi ve hayvan sağlık raporu ibraz etmeden her türlü küçük ve
büyükbaş hayvanlar ile sirk veya benzeri müteferrik hayvanların ilçeye girişinin yapılması yasaktır.
(4) Evcil dahi olsa veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların apartman ve bahçelerinde beslenmesi yasaktır.
(5) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini, umuma açık yerlerde bırakmak yasaktır.
(6) Hayvanları dövmek, eziyet etmek, oynatmak, takatinin üstünde yük yüklemek hayvanlarla
yük taşımacılığı yapmak.
(7) Bir hayvanı sahiplenen veya ona bakan kişi hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun
olan ekolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek; insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli
tüm önlemleri almak ve hayvan refahını sağlamakla yükümlüdür.
(9) Sahiplenen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da bakım evlerine teslim
edilebilir.
(10) Süt, balık gibi kısa sürede bozulabilen gıda maddeleri uygun koşullarda satılmalıdır.
(11) Hayvan kesimleri ruhsatlı mezbaha ve kesim yerlerinde yapılır.
(12) Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliği ve insanlara verilebilecek zarar ve
rahatsızlıkları önleyici tedbirler almakla yükümlüdür.
13 )Konutlarda ticari maksatla kümes ve kafes hayvanları beslemek, apartman katlarında köpek beslemek yasaktır.
14 ) Sâri (bulaşıcı) hastalık meydana gelmesini önlemek maksadıyla itlaf (yok) edilecek köpeklere mani olmak ve
saklamak yasaktır.
16 ) Şehir dâhilinde Emniyet Müdürlüğünden müsaade alınsa dahi Belediyeden müsaade alınmadan çadır kurarak
yırtıcı ve yabani bilumum hayvan(yılan, akrep, maymun vs.) teşhir etmek yasaktır.
18 ) Belediye sınırları içerisinde ana cadde, sokak ve mahalle aralarında park, mesire yeri, yeşil alanlarda büyük ve
küçükbaş hayvanları (sığır, koyun, keçi, dana vs.) otlatmak yasaktır.
20 )Mahalle içinde hayvan bağlamak veya beslemek maksadıyla özel hayvan barınağı yapan veya konutunun
müştemilatını ahır olarak kullanmak yasaktır.
22 ) Kedi, köpek, süs kuşları vb. evcil hayvanlara sahip olanlar, hayvanlarının sağlık kontrollerini ve koruyucu
aşılarını yaptırmak zorundadır.
23 ) Cadde, sokak, meydan ve ulaşım araçları gibi kamuya açık yerlerde markasız, ağızlıksız ve tasması sahibinin
elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek yasaktır. Tasma, kayış veya zincirin köpeğin gelip geçenlere ulaşamayacağı
biçimde kısa olması zorunludur. Köpeğin park, bahçe, sokak ve kaldırımlara yaptığı dışkısının sahibi tarafından bir
torba içine toplanarak çöp kutusuna atılması zorunludur.
24 ) İmar alanı içerisinde ahır, ağıl ve kümes bulundurulması, bu yerlerde küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı
hayvan beslenmesi yasaktır.
26 ) Belediye belli günlerde açılan hayvan alım ve satımlarının yapıldığı hayvan park ve pazar veya panayır yerini
tespit eder. Bu yerler dışında alım ve satım yapmak yasaktır. Hayvan park, pazar ve panayırlarındaki hayvanlara
ait Menşe-i Şahadetnamesi veya Veteriner Sağlık Raporu bulundurulması zorunludur.
27 ) Kurban Bayramlarında, küçükbaş, büyükbaş kurbanlık hayvan alım ve satımları park, pazar ve panayır yerleri
haricinde de yapılabilir. Bu yerlerin belirlenmesi ve ilanı Belediye tarafından yapılır. Belirlenen yerler dışında
hayvan alım satımı ve kesimi yapmak yasaktır.
28 )Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere
atmak veya gömmek yasaktır.
Huzur Ve Sükunla İlgili Emir Ve Yasaklar
MADDE 81. Belediye sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, kaldırım, dükkanların önleri, pasajlar ve kapalı çarşı
giriş-çıkışları ve geçişe ait yollar, apartman koridorları, engelli rampaları, kaldırım tretuvarlarını işgal
etmek.
2. Trafiğe kapalı alanlara araç ve motosikletle girmek.
3. Umumi yerlere her ne suretle olursa olsun kirletme, kağıt, çöp, gübre, paçavra vb. şeyleri atmak, pis suları
dökmek.
4. Park ve bahçelerde umumi kullanıma mahsus yerlerde bulunan çeşmelerde hortumla; inşaatlara ev veya
işyerlerine su almak, çeşmelerin etrafını kirletmek, devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya veya
araç yıkamak.

5. Park, meydan, bahçe, refüj belediye tarafından dikilen ve tanzim edilen Parklarda ve refüjlerde çimlere
basmak, her türlü bitki, çiçek ve ağaca zarar vermek, belediyeye ait oturma alanlarına, eşyalarını tahrip
etmek veya yerini değiştirmek.
6. Parklarda sükuneti ihlal etmek.
7. Tüm meskenler ve iş yerleri; bahçelerinden sokak içerisine ve yollara sarkan ağaç dallarının bakımını ve
budamasını yapmak, kesilen-budanan dalları belediyemizce belirlenen alana taşımak zorundadır.
8. Halkı rahatsız edecek şekilde müşteri çekecek şekilde işyerlerinde, Pazar yerlerinde, yüksek sesle
çığırtkanlık yapmak yüksek sesle müzik aleti çalmak hoparlörle sesini açmak suretiyle halkı rahatsız
edecek şekilde yayın yapmak ve lüzumsuz klakson çalmak.
9. Pazar yerlerinde belediye tarafından gösterilen yer haricinde satış yapmak, geliş-geçişi engellemek,
bulunduğu yeri temiz tutmamak, belediyenin tayin ettiği sınır dışına taşmak.
10. Pazar yerlerinde Zabıta Müdürlüğünce pazar düzenini sağlamak amacıyla uyguladığı kurallara uymak
zorunludur.
11. Kumluca Belediye sınırları içerisinde Pazar yerleri haricinde her türlü seyyar satış yapmak.
12. Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek çöp, sakatat ve yaş
deri taşımak.
13. Umuma açık alanlarda yerlere tükürmek, çöp atmak, çevreyi kirletmek, halkı iğrendiren fiil ve hareketlerde
bulunmak.
14. Binalardan ve bahçelerden gelip geçenlere ve diğer çevre sakinlerine zarar verecek, rahatsız edecek şekilde
toz, gürültü çıkarmak, is ve pis koku çıkartacak şeyleri yollarda açık olarak taşımak.
15. Umumi yerlerde konut ve iş yerlerinin pencerelerinden, kapılardan, teraslardan ve balkonlardan halı, kilim
vs. her türlü ev eşyasını silkmek, çöp atmak, soba borusu çıkarmak, kullanılmayan her nevi ev eşyası vb.
malzemeleri cadde, sokak, meydan ve kamuya ait alanlara bırakmak.
16. Belediyemizce konmuş olan sokak levhaları ile bina numaralarını her ne surette olursa olsun bozmak,
kirletmek, düşürmek ve bunların yerlerini değiştirmek.
17. Belediye hudutları dahilinde boş ve dolu (Akaryakıt, LPG gibi yanıcı ve patlayıcı) madde taşıyan araçların
meskun mahallere park etmesi yasaktır.
18. İmal tarihi, son kullanma tarihi vb. etiket bilgilerini bulundurmayan ya da son kullanma tarihi geçmiş
ürünleri satmak.
19. Pişirilmeden ve yıkanmadan tüketilen gıda maddelerini üzerlerini açık bırakarak gayri sıhhi şekilde satmak.
20. Hava kirliliğinin önlenmesi için kömür yakan, kalorifer kazanları ile odun, talaş ve kömür yakan; fabrika,
fırın, hamam, pansiyon, otel, iş hanı, diğer işletmeler ve apartmanların siklon veya sulu filtre takmaları,
bunların çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde devamlı suretle çalıştırmak mecburidir.
21. Parklarda çocuklara ait eğlence ve oyun gruplarına zarar vermek.
22. Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizyon, yağmur suyu borusu, klima suyu tahliyesi için hortum
vs. uzatmak, bırakmak çevre kirliliğine sebebiyet vermek.
23. Özel piknik alanı ayrılmayan plajlarda konaklamak, mangal ve ateş yakmak.
24. Etrafı rahatsız edecek şekilde koku, duman, gürültü yaymak.
25. Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapmak, kum ve çakıl vs. almak, toplamak, biriktirmek.
26. Sahil şeridini, plajları kirletecek; toprak, moloz, cüruf, çöp ve kirletici etkisi olan atıkları dökmek.
27. Halkın denize girdiği plajlarda kıyıdan olta, zıpkın vb. ile balık avlamak.
28. Ev işlerinde kullanılarak kirlenmiş suları, foseptik, yağmur suları, banyo suları, inşaat esnasında kullanılan
sular ile her türlü kirli suları kanalizasyon veya lağım çukuruna bağlatmak zorunludur.
29. Konut, iş yeri, inşaat, arsa ve bahçelerde büyükbaş ve küçükbaş; binek ve kümes hayvanları ile çıkardıkları
sesler nedeniyle çevreyi rahatsız eden hayvanları beslemek, bunların beslenmesi ve barınması için ahır,
ağıl, kümes yapmak, boş veya dolu arı kovanı bulundurmak.
30. Belediye meclisi kararına aykırı olarak belirlenen güzergah, tarih ve saatler dışında mal yüklemek ve
boşaltmak.
31. Alt yapının geçmediği yerlerde 84 kişinin üzerinde olan yerleşim yerlerinin; otel, motel, tatil köyü, tatil
sitesi, yazlık sitelere ait foseptiklerdeki pis suyu arıtma tesislerine taşıdıklarına dair vidanjör kayıtlarını
tutmamak ve atıksu yönetimleriyle protokol yapmamak ve bunları ibraz etmemek. (Sefer sayısı, yatak
kapasitesi, doluluk oranı, sefer başı taşınan su miktarı hesaplanması yapılarak ibraz edilen sefer sayısının
idarece yetersiz bulunması bu kapsamdadır).

32. Alt yapının geçmediği yerlerde 84 kişinin üzerinde olan yerleşim yerlerinin; otel, motel, tatil köyü, tatil
sitesi, yazlık siteler ve sanayi sitelerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce uygun görülerek arıtma
ve/veya bertaraf yöntemlerini yapmamak ve gerekli izin ve belgeleri ibraz etmemek.
33. Site, otel, konut vb. tüm foseptiği olan yerlerin doğal ortama gelişigüzel deşarjını yapmak veya taşkına
uğramasını engelliyici tedbirler almamak.
34. Deniz, göl, nehir, yer altı ve yerüstü suları hava, toprak gibi doğal kaynaklarda kirliliğe neden olmak.
(Herhangi bir numune alınma durumunda akredite laboratuara analiz ödemesi ve diğer giderler kirletici
tarafından karşılanacaktır.)
35. Hafriyat atıklarını uygunsuz yerlere boşaltmak.
36. Denizde yüzme alanı olarak belirlenen bölüm içerisine her türlü sürat motoru, tekne, kano vb.deniz
araçlarının girmesi, bağlanması, bırakılması.
37. Çekek yerleri haricinde tekne ve deniz araçları çekilemez, liman içlerinde ve iskelelerde bakım ve
onarımları yapılamaz.
38. Hiçbir surette cadde, sokak, meydan, sahil, plaj ve orman alanlarında ateş yakılamaz.
39. İlçemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içinde, konut alanlarının bulunduğu yerlerde tatil günleri
yapılacak her türlü tamirat, tadilat ve inşaat faaliyetleri vb. işler belediyeden alınacak özel izne tabiidir.
40. İş yeri ve mesken sahipleri klima cihazları ile hidrofor ve benzer ekipmanlarını kendi teraslarına veya
balkonlarına monte etmek zorundadır.
41. Belediyenin gösterdiği alan dışına moloz, çöp vs. dökmek.
42. İşletmelerin düzenli olarak en az yılda bir defa baca temizliğini ve bakımını yaptırmaları ve bu temizliğin
yapıldığının belgelendirilmesi zorunludur.
43. Belediyenin izin vermediği yerlere araç park etmek, aracı temizlemek, araçla konaklamak, bu alanlarda
piknik yapmak vb. fiillerde bulunmak yasaktır. Belediyemiz Zabıtası iskele girişinde, tekne indirme
bindirme yerlerinde, kumsalda, plajda, kaldırım, meydan, Pazar yeri ve otoparklarda yanlış yere park eden
araçları (Karavanlar Dahil) çekici yardımıyla bulunduğu yerden çektirmeye yetkilidir.
44. Sahilde, parklarda, orman içlerinde ve düzeneği olmayan binalarda vb. yerlerde mangal yakmak, piknik
yapmak.
45. Eğlence mekânları haricindeki yerlerde ve açık alanlarda belediyeden izin almadan herhangi bir eğlence,
şenlik, panayır vb. organizasyon düzenlemek.
46. Belediyemizce belirlenen alanlar hariç çocuk parkları, yeşil alanlar, parklar, bahçeler, dinlenme alanları ve
otoparklarda çadır kurmak, karavan park etmek, karavanda konaklamak, semaver yakmak, mangal
yakmak/yemek pişirmek ve her ne surette olursa olsun ateş yakmak. Belediyemiz Zabıtası yasaklı yerlere
çadır kuranların çadırlarını kaldırmaya yetkilidir.
47. Kamp ve çadır alanı olarak belirlenen yerler haricinde (özel işletmeler hariç) kumsalda, koylarda ve
ormana ait alanlarda çadır kurmak, karavan ile konaklamak ve mangal ve ateş yakmak.
48. Otopark alanı ve belediyemizce belirlenen alanların haricinde; iskele girişinde, tekne indirme bindirme
yerlerinde, kumsalda, plajda vb. yerlerde her türlü motorlu ve motorsuz kara ve deniz aracını park etmek
veya bırakmak.
49. Belediye sınırları içerisinde asfalt, parke ve stabilize yolların sulanması ve yıkanması.
50. Kumsalda gece konaklamak, çadır kurmak, ateş yakmak.
51. Kumsalda belediyeye ait duş alanları, tuvaletler, şezlong, şemsiye vb. mallara zarar vermek, yerini
değiştirmek.
52. Kumsalı kirletecek çöp, sigara izmariti vb. malzemeleri atmak veya bırakmak.
53. Yüzme alanı olarak belirlenen alan içerisine her türlü deniz aracını bağlamak, bırakmak, bekletmek veya
deniz aracıyla girmek.
54. Kumsalda can güvenliği açısından tehlike arz edecek olta, zıpkın vb. aletlerle avlanmak.
55. Belediyemizce belirlenen saatler dışında toptancı veya satış yapmak amacıyla her türlü aracın girmesi ve
satış yapması.

Temizlikle İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE 91) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerinin tıkayacak veya koku neşredecek maddeleri atmak,
dökmek.
2) Kanalizasyon ve kanal temizliği için izinsiz baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak.
3) Bina iç mekanları ve yüzleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken atık suları dışarı akıtmak,
gelip geçenlerin üstünü ve çevreyi kirletmek.
4) Kent çöplüğüne çöp taşıyan araçlar sızıntı yapmayacak, çevreyi kirletmeyecek, yola zarar vermeyecek
şekilde gerekli önlemleri almak zorundadır.
5) Çöp konteynırlarına evsel atık dışında (inşaat atığı, budama atığı, sera pasafı, kül, elektronik eşyalar vs.)
atmak yasaktır.
6) Seradan çıkan veya serada kullanılan her türlü budama atığı ve çöpü biriktirmek, gömmek, yakmak,
çevreye dağıtmak yasaktır.
7) Sera atıklarını Sera Atığı Depolama Alanına götürmek zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 10 – İşbu Zabıta Tembihnamesi hükümleri, zaman içerisinde değişen Kanun, Kanun Hükmünde
Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler ile değişen şartlar doğrultusunda güncellenir.
MADDE 11- 4-5-6-7 ve 8. Maddelerde sayılan fiilleri işleyenler hakkında özel mevzuatında ayrıca bir
ceza öngörülmediği takdirde 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye hakkındaki
kanunun 1. Maddesi uygulanır.
MADDE 12 – İşbu Zabıta Tembihnamesi, Kumluca Belediye Meclisinin onayından sonra Belediyemiz
internet sitesindeki yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – İşbu Zabıta Tembihnamesini Kumluca Belediye Başkanı Yürütür.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. Maddesine göre Temmuz ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 14.00’te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’ nun Başkanlığında üyeler Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI,
Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Ayhan AYTEKİN, Rabia DEMİR, Hasan DENİZ, Mehmet
ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN, Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
MADDE-5-BELEDİYEMİZ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01/07/2019 TARİHLİ
VE 416 SAYILI YAZISININ GÖRÜŞÜLMESİ.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün ‘İçkili Yer Bölgesi Tespiti’ konulu 01/07/2019 tarihli ve 416
sayılı yazısı Başkan tarafından üyelere okundu.
Söz konusu yazıda “Kumluca İlçe merkezi için Kumluca İçkili Yerler Bölgesi Komisyon
Başkanlığının 12/07/2000 tarihli ve 2000/1 sayılı kararı ile tespiti yapılan İçkili Yer Bölgesi
vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Ayrıca 6360 Sayılı Kanun
gereğince belde belediyelerinin ve köylerin mahalle statüsüne dönüştürülerek ilçemize bağlanmasından
dolayı köyler için Antalya İl Genel Meclisinin tespit ettiği 09/12/2005 tarih ve 261 sayılı karardaki İçkili
Yer Bölgelerinin güncellenmesi gerekmektedir. İlgili Kanunlara ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmeliğin 30. Maddesinde belirtilen kısıtlayıcı hükümlere uyulmak şartıyla İlçemiz sınırları
içerisinde İçkili Yer Bölgelerinin güncellenerek yeniden tespit edilmesi konusunun Yönetmeliğin 29.
Maddesine göre Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunu arz ederim.” Denilmektedir.
Başkan: Jandarma ve Emniyetten gelen uygun görüş yazılarında belirtilen bölgelerin içkili yer
bölgesi olarak belirleneceğini söyledi. Konuşmaların detayı sesli ve görüntülü olarak kayıt altına
alınmıştır.
Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünün Görüş Yazısı:
17.12.1985 tarihinde yapılan toplantıda gödene caddesinin sağ tarafı 7 nolu binadan 39 nolu
binaya kadar aynı caddenin sol tarafı ise 10 nolu binada 40 nolu binaya kadar olan yer, Ortaokul
sokağının sağ tarafı 14 nolu binadan 24 nolu binaya kadar, sol taraf ise 5 nolu binadan 11 nolu binaya
kadar olan yer, sahil yolunun sağ tarafı 4 nolu binadan 12 nolu binaya kadar, aynı caddenin sol tarafı 5
nolu binadan 23 nolu binaya kadar, özer sokağın sağ tarafı ve sol tarafı 3 nolu binadan 13 nolu binaya
kadar;
04.02.1988 tarihindeki toplantıda Gödene Caddesinin sağ tarafı 163 nolu binadan 177 nolu yer ve
sol tarafı 148 nolu binadan 160 nolu binaya kadar, Çarşı İçi Caddesinin sağ tarafı 12 nolu binadan 48 nolu
binaya sol tarafı 1/j nolu binadan 17 nolu binaya kadar, Gürbüzler sokağın sağ tarafı 2 nolu binadan 12
nolu binaya ve sol tarafı 1 nolu binadan 5 nolu binaya kadar, sahil yolu sağ tarafı 52 nolu yerden 72 nolu
yere kadar ve sol tarafı 51 nolu yerden 63 nolu yere kadar, mülkiyeti belediyeye ait deniz kenarında gavur
deresi ile Göksu çayı arasındaki yer,

02.10.1991 tarihinde yapılan toplantıda deniz yolunun sol tarafı 65 nolu yerden (Dıngıl Yolu) 107
nolu yere ve aynı yolun sağ tarafı ise 78 nolu yerden deniz kıyısına kadar olan yerler Deniz Obalarında
bulunan belediyeye ait parklar;
12.07.2000 tarihindeki toplantıda Finike istikametinden Kumluca İstikametine Obalar Kavşağı sağ
tarafından, Obalar Köprüsünden çıkışta da sol tarafından başlayıp denize kadar olan yer, Obalar Yolu
Beykonak ve Camı kırığı yolunun kesiştiği kavşakta Camı kırığı yolunun sağ tarafından bulunan yerin
içkili yer bölgesi olarak tespit edildiği anlaşılmaktadır. Polis sorumluluk bölgesinde yeni açılacak içkili
yerlerin bu bölgelerle sınırlı kalmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığının Görüş Yazısı,
Komutanlığımız sorumluluk bölgesinde bulunan Adrasan Mahallesi için; Liman Mevkii ile
başlayıp, Deve Çiftliği, Kız Kalesi Mevkii ve sahil bölgesi arasında kalan bölge ile,Yazır Mahallesi için;
Gökçealan Mevkii ile başlayıp, Keller Mevkii, Sarmaşık Mevkii ve Olympos Gişeleri arasında kalan
bölgede, içkili yerlerin bulunmasında Emniyet ve asayişin sağlanması konusunda sakınca
bulunmamaktadır.
Konu Meclisimizce müzakere edildi yapılan müzakere sonucunda, İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. Maddesinde belirtilen kısıtlayıcı hükümlere uyulması ve içkili yer
bölgesi dışında daha önce ruhsat almış işletmelerin haklarının korunması şartıyla İlçemizdeki içkili yer
bölgelerinin yukarıda belirtilen Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu ile ilgili uygun
görüş yazılarındaki şekliyle tespit edilmesine, Mülki idare amirinin içkili yer bölgesi ile ilgili bundan
sonra vereceği uygun görüş yazılarına göre bölgelere ekleme yapılmasına söz konusu Yönetmeliğin 29.
Maddesi gereği oy çokluğu ile karar verildi.
Ek : 3 Adet Harita
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. Maddesine göre Temmuz ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 14.00’te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’ nun Başkanlığında üyeler Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI,
Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Ayhan AYTEKİN, Rabia DEMİR, Hasan DENİZ, Mehmet
ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN, Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
MADDE-6- BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET TOPRAKCI’NIN 02.07.2019 TARİHLİ
TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet TOPRAKCI’ nın Başkanlık Makamına sunmuş olduğu
02.07.2019 tarihli talebi Başkan tarafından Meclise okundu.
Söz konusu yazıda; “31 Aralık 1954 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelen, Ülkü
Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, 3 dönem Sivas Milletvekilliği
görevlerinde bulunan ve 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta geçirdiği elim bir helikopter kazası
sonucunda vefat eden merhum Muhsin YAZICIOĞLU ile 25 Kasım 1917 Lefkoşa'da dünyaya gelen
Başbakan Eski Yardımcılığı yapmış, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı ve ülkücü
davanın lideri, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da vefat eden merhum Alpaslan
TÜRKEŞ’in isimlerinin İlçemizde yaşatılması adına, İlçemizdeki sokak, cadde, bulvar, park, vb. yerlere bu
iki değerli insanın isimlerinin verilmesi için konunun Kumluca Belediye Meclis gündemine alınarak
görüşülmesi hususunda gereğini arz ederim.” Denilmektedir.
Talep konu Meclisimizce müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda
İlçemizde daha sonra yapılacak olan tesislere adı geçen şahısların isimlerinin verilmesi ile ilgili
Belediyemizce gerekli çalışmanın yapılmasına, tesisler belirlendikten sonra konunun meclis gündemine
alınmasına mevcut meclis üyelerinin oy çokluğu ile karar verildi.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre Temmuz ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 14.00’te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’ nun Başkanlığında üyeler Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI,
Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Ayhan AYTEKİN, Rabia DEMİR, Hasan DENİZ, Mehmet
ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN, Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
MADDE-7- BELEDİYE MECLİS ÜYESİ İSMAİL BAŞAR’IN 03/07/2019 TARİHLİ TALEBİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ
Meclis Üyesi İsmail BAŞAR’ın Başkanlık Makamına sunduğu 03/07/2019 tarihli talebi Başkan
tarafından Meclise okundu.
Söz konusu talepte, “Türk Hava Kurumu Kumluca Şube Başkanlığının 28/06/2019 tarihli ve
2019/3 sayılı yazısında 6770 Sayılı Torba Kanunun 22. Maddesi ile adı geçen kurumun Kamu yararına
yaptığı hizmetleri devam ettirebilmesi için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde
bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmiştir. Buna göre THK Kumluca şube başkanlığının faaliyetlerini
yürütebilmesi için Belediyemize ait uygun bir işyerinin adı geçen Kuruma bedelsiz irtifak hakkının tesis
edilmesi konusunun temmuz ayı olağan meclis toplantısında görüşülmesi hususunda
gereğini
arz
ederim.” Denilmektedir.
Konunun Meclisimizce yapılan müzakeresi sonucunda Belediyemiz gayrimenkullerinden olan
Yeni Mahalle 256 ada 1 Parselde bulunan eski belediye iş hanındaki 34 nolu dükkan için Türk Hava
Kurumu Kumluca Şube Başkanlığı lehine 3 (Üç) yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmesi konusu oylamaya
sunuldu. Yapılan oylamada 6770 Sayılı Torba Kanununun 22. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi gereği söz konusu dükkanın Türk Hava Kurumu Kumluca Şube
Başkanlığı lehine 3 (Üç) yıl süreli irtifak hakkının tesis edilmesine mevcut meclis üyelerinin oy birliği ile
karar verildi.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. Maddesine göre Temmuz ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 14.00’te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’ nun Başkanlığında üyeler Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI,
Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Ayhan AYTEKİN, Rabia DEMİR, Hasan DENİZ, Mehmet
ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN, Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
MADDE-8- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 03/07/2019 TARİHLİ VE 421 SAYILI
YAZISININ GÖRÜŞÜLMESİ.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/07/2019 tarihli ve 421 sayılı yazısı Başkan tarafından
Meclise okundu.
Söz konusu yazıda, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği çerçevesinde Belediyelerin ruhsat birimlerince
uygulamalarda sorunlar yaşanmakta olduğu ve konunun görüşülüp değerlendirilebilmesi amacıyla 17.06.2019
Pazartesi günü saat 14:00 'te Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Bina Danışmanlar ofisinde düzenlenen
toplantıya Belediyemizce katılınmış olup toplantıda yapılan istişareler ve değerlendirmeler neticesinde;
Kumluca İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan tüm 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Plan Notlarına ekte
belirtilen hususların ilave edilebilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu
Teklifi ve Değişikliğinin Belediye Meclisi gündemine alınması ve görüşülmesi hususunda gereğini arz
ederim.” Denilmektedir.
Talep konu Meclisimizce müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda, konunun Meclis İmar
Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonun konuyla ilgili hazırlayacağı raporun tekrar meclisimizde
görüşülmesine mevcut meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. Maddesine göre Temmuz ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 14.00’te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’ nun Başkanlığında üyeler Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI,
Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Ayhan AYTEKİN, Rabia DEMİR, Hasan DENİZ, Mehmet
ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN, Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
MADDE-9- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 03/07/2019 TARİHLİ VE 422 SAYILI
YAZISININ GÖRÜŞÜLMESİ.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/07/2019 tarihli ve 422 sayılı yazısı Başkan tarafından
Meclise okundu.
Söz konusu yazıda, “Antalya ili, Kumluca ilçesi, Mavikent Mahallesi, Karaöz Mevkiine ilişkin olarak
Belediye Başkanlığımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP–10439,4) değişikliğine ait
plan teklifi; Kumluca Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarihli ve 5 sayılı Kararı ve Antalya Büyükşehir
Belediyesi Meclisinin14.02.2019 tarihli ve 154 Sayılı Belediye Meclis kararı doğrultusunda onaylanmıştır.
Mavikent Mahallesi, Karaöz Mevkiine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 31.05.2019 ila
01.07.2019 tarihleri arasında 30 (Otuz) gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz Resmi Web
Sitesi ile yerel gazetede ilan edilmiş olup, askı süresince 9 (Dokuz) adet itirazda bulunulmuş ve askıdan
indirilmiştir.
Antalya Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine (PİN:
UİP–10439,4 ekte askı sürecinde itiraz eden kişilere ait 9 (Dokuz) adet itiraz dilekçesi ile ilgili değerlendirme
yapılarak konunun Belediye Meclisi gündemine alınması ve itiraz dilekçelerinin görüşülerek karara
bağlanması hususunu Olurlarınıza arz ederim.” Denilmektedir.
Talep konu Meclisimizce müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda, Mesut KUŞÇU isimli
şahıs tarafından askı sürecinden sonra Belediyemize sunulan itiraz dilekçesinin 10. dilekçe olarak
değerlendirmeye alınmasına, söz konusu dilekçelerin Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine,
Komisyonun dilekçelerle ilgili hazırlayacağı raporun tekrar meclisimizde görüşülmesine mevcut meclis
üyelerinin oy birliği ile karar verildi.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre Temmuz ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 14.00’te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’ nun Başkanlığında üyeler Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI,
Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Ayhan AYTEKİN, Rabia DEMİR, Hasan DENİZ, Mehmet
ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN, Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
MADDE-10- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 04/07/2019 TARİHLİ VE 423 SAYILI
YAZISININ GÖRÜŞÜLMESİ.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/07/2019 tarihli ve 423 sayılı yazısı Başkan tarafından
Meclise okundu.
Söz konusu yazıda, “Beykonak ve Mavikent Toptancı Hallerinin Büyükşehir Belediyesinin
13/09/2016 tarih ve 549 sayılı Meclis kararıyla birleştirilerek Beykent Toptancı Hal Şubesi adını aldığı Ulusal
Adres Veri Tabanında halihazırda bulunan Numarataj bilgilerinin Komisyon Yazıhaneleri ve Tüccar
Ardiyelerindeki mükerrerliğin giderilmesi konusu belirtilmiştir.
08/05/2014 tarih ve 237 nolu Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile adres ve numaralandırmaya
ilişkin görevler, Büyükşehir Belediyesiyle bedelsiz paylaşılması şartıyla ilçe belediyelerine devredilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri’ başlıklı 18. Maddesinin (n)
Bendindeki ‘Meydan cadde, sokak, park, tesis vb. yerlere ad vermek; Mahalle kurulması, kaldırılması,
birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama,
vb kabul etmek.’ Hükmü gereği, Mavikent Mahallesi Hal Caddesinde 1 dış kapı numarasına bağlı 48 adet
Komisyon yazıhanesi ve 66 adet Tüccar ardiyesi ile toplam 114 işyeri; Beykonak Mahallesi Hal Caddesinde 8
dış kapı numarasına bağlı 36 adet komisyon yazıhanesi ve 64 adet tüccar ardiyesi ile toplam 100 İşyeri
bulunmaktadır.
Hallerin birleştirilme çalışmaları kapsamında yapılan çevre düzenlemesi ile hal giriş – çıkış kapısı
değişikliği dikkate alınarak, Mavikent Mahallesinde işyeri sayısının fazla olması nedeniyle Beykonak
Mahallesindeki işyerlerinin numaralarının Mavikent’in devamına eklenmek suretiyle mükerrerliğin ortadan
kaldırılması ve giriş çıkışın bulunduğu Atatürk Caddesinden numaralandırılması konusunun meclis
gündemine alınarak karara bağlanılması hususunu, Olur'larınıza arz ederim.” Denilmektedir.
Talep konu Meclisimizce müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda, konunun Meclis İmar
Komisyonuna havale edilmesine, Komisyonun konuyla ilgili hazırlayacağı raporun tekrar meclisimizde
görüşülmesine mevcut meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. Maddesine göre Temmuz ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 14.00’te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’ nun Başkanlığında üyeler Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI,
Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Ayhan AYTEKİN, Rabia DEMİR, Hasan DENİZ, Mehmet
ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN, Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
MADDE–11-: BELEDİYE MECLİS ÜYESİ İSMAİL BAŞAR’IN
04/07/2019 TARİHLİ
TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Meclis Üyesi İsmail BAŞAR’ın 04/07/2019 tarihli dilekçesi Başkan tarafından Meclise okundu.
Söz konusu talepte İlçemizde ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün isminin yaşatılması
adına, İlçemizdeki sokak, cadde, bulvar, park, vb. yerlere Mustafa Kemal ATATÜRK isminin verilmesi
için konunun Kumluca Belediye Meclis gündemine alınarak görüşülmesi hususunda, gereğini arz
ederim.” Denilmektedir.
Talep konu Meclisimizce müzakere edildi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda
İlçemizde daha sonra yapılacak olan bir tesise Mustafa Kemal ATATÜRK isminin verilmesi ile ilgili
Belediyemizce gerekli çalışmanın yapılmasına, tesis belirlendikten sonra konunun meclis gündemine
alınmasına mevcut meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. Maddesine göre Temmuz ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 14.00’te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞLU’ nun Başkanlığında üyeler Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Mutlu ENGİN, Mehmet TOPRAKCI,
Hasan HOYRAZLI, Erhan DURDAŞ, Ayhan AYTEKİN, Rabia DEMİR, Hasan DENİZ, Mehmet
ATICI, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN, Taylan ATASOY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN, Bayram AÇIKYÜREK’in iştirakleri ile toplandı ve
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

MADDE–12-: KAPANIŞ
Başkan gündemde başka görüşülecek herhangi bir konu olmadığından, alınan kararların İlçemiz
ve halkımız için hayırlı olması temennisi ile oturuma son vererek, Belediye Meclisinin 2019 yılı Temmuz
ayı “OLAĞAN” toplantısına son verdiğini üyelere duyurdu.
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