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Kumluca Belediy'e Meclisi 5393 Sayı'lı Belediye kanununun 20. maddesine göre Eylül ayı
"OLAĞAN" toplantısının, l . Birleşiminin l . Oturumunu yapmak üzere bu gün saat l4.00'te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa rÖlEOĞlU'nun Başkanlığında üyeler, Kerem
Kaya TURAN, lsmail BAŞAR, Ünal ABACIoĞLU, Batuhan Mutlu ENGiN, Hasan HOYRAZLI, Ayhan
AYTEKİN, Hasan DENİZ, Faik iLTER, Şefik DURDAŞ, Halil KARATAŞ, Taylan ATASoY, Yanar
KAyMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN ve Balram AÇIKYÜREK'ın iştirakleri ile toplandı.
Mehmet TOPRAKCI, Erhan DURDAŞ, Tuncay DALGIÇ, Celil DEMIRoZ, Rabia DEMIR, Ali
6KUR,, Mehmet ATICI, Mutlu BAyKARA, Esin TÜMEN ve Mehmet DURUKAN toplantıya
katılmamışlard ır.

GüNDEMiN

1.

MADDEsi

plan ve proje Müdürlüğünün Mavikent (Yenice) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 485
ada 4 parselıİ (KsA) (Küçük Sanayi Alanı) iüşkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Aot"tyu ili, Kumluca ilçesi bazı caddelerde cepheli yapı adalarının Ticaret-Konut
değişikİiği
"d
trİCn İı"o.u dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişliği
konulu bilgildndirme yazısı.
'İMıdtirıtıgtıntın
3|/08/2021 tarihli ve 2467 sayıIı yazısında, "Antalya ili, Kumluca
lıİn .l,e ıroje
ilçesi, Mavikent (Yenice) Mahaİlesi sınırları içerisinde bulunan 485 ada 4 parsele ilişkin hazırlanan l/l000
Göksu
oİçekİi uyguıama İmar planı değişikliği (KSA) Küçük Sanayi Alanı ve Antalya ili, Kumluca ilçesi
ı,ıut uıı".İ İ*r."t eıi Ağa Bulvan, Meİkez Mahattesi Gödene Caddesi, Bağlık Mahallesi Gödene Caddesi,

Cumhuriyet Mahallesi Ğöd"n" r. Baysı Caddesi ile Temet Eğitim Mahallesi Gödene ve ToptaŞ Caddesine
cepheli yapı adalarının Ticaret-Konuİ (TİCK) alanına dönüştürütmesine ilişkin hazırlanan l/l000 ölÇekli
uygrıu-u' imar planı değişliği hakkında meclise bilgi verilmesi için Belediye meclisinin gündemine
alınmasını arz ederim." Denilmektedir.
Buna göre, Antalya ili, Kumluca ilçesi, Mavikent (Yenice) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
planı değişikliği (KSA) Küçiik Sanayi
485 ada 4 parsİıe ilişkin hazırlanan li 1000 6lçekli Uygulama imar
Gödene
Alanı iLE İntalya ilİ, Kumluca ilçesi Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı, Merkez Mahallesi
Temel
ile
Caddesi
Caddesi, Bağlık Mahallesi Gödene Caddesi. Cumhuriyet Mahallesi Gödene ve Baysı
egitim ivıatı"allesi Gödene ve Toptaş Caddesine ceph9li yapı adalannın Ticaret_Konut (TİCK) alanına
planı değişliği hakkında meclis
dğnüşttirülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar

bilgilendirilmiştir.
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: Perşembe
Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayı[ı Belediye kanununun 20. maddesine göre Eylül ayı
"OLAĞAN' toplantısının, l . Birleşiminin l . Oturumunu yapmak üzere bu gün saat l4.0O'te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa rÖlPOĞlU'nun Başkanlığında üyeler, Kerem
Kaya TURAN. İsmail BAŞAR. Ünal ABAC|OĞLU Batuhan Mutlu ENGIN. Hasan HOYRAZL|. Ayhan
AYTEKN, Hasan DENiZ, Faik İLTER, Şefik DURDAŞ, Halil KARATAŞ, Taylan ATASoY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN ve Bayram AÇIKYÜREK'ın iştirakleri ile toplandı.
Mehmet TOPRAKCI, Erhan DURDAŞ, Tuncay DALGIÇ, Celil DEMIROZ, Rabia DEMIR, Ali
OKUR, Mehmet ATICI, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN ve Mehmet DURUKAN toplantıya
katrlmamışlardır.

GüNDEMİN

2.

MADDEsİ

Kumluca Belediyesi Nakdi ve Ayni Ödül İle Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Yapılacak Ayni
ve Nakdi Yardrm Yönetmeliği konulu Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 06/0712021 tarihli raporunda,

"5

393 Sayılı Belediye

Kanunu'nun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı ]1, Maddesinin ft) fıkrasında; "... Gerektiğinde,
sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, omatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım
yopar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amolör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakıılarda üstün başarı gösteren veyo derece alan Oğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve
antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir... ' Hükmü bulunmaktodır. Bu Bağlamda 5393 Sayılı
Belediye Kanunu'nun 14/b ve t8/m maddeleri gereğince "Kumluca Belediyesi Nakdi Ve Ayni Odül İle Spor
Hizmet Ve Faaliyetlerinde Yapılacak Ayni Ve Nakdi Yardım yönetmeliği" Komisyonumuzca ekteki şekliyle
oy birliği ile uygun görülmüş olup, Meclisimizin takdirine sunulmuştur," Denilmektedir.
Konunruı Meclisimizce yapılan müzakeresi sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14lb ve
l3/m maddeteri gereğince "Kumluca Belediyesi Nakdi Ve Ayni Ödül İle Spor Hizmet Ve Faaliyetlerinde
Yapılacak Ayni Ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinin" Komisyon raporu doğrultusunda ekteki şekliyle
kabul edilmesine mevcut meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.
Karar Eki: Yönetmelik
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KUMLUCA BELEDiYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU
Tarih: 061071202|
Sa

l]iRiM
KoNU

l

Spor Işleri Müdürlüğü

Sportif ve

MECLİS TARiHi VE GÜNDEM MADDESİ

Kültürel

Faaliyetlerin

ödtıllendirilmesi talebi.
Kumluca Belediye Meclisinin 01/07/2021
tarihli ve 73 Sayılı Kararı, gündemin 3.
Maddesi

KOMİSYON RAPORU
Spor Iş teri Müdürlüğünün 30.06.202l tarih ve 200l sayılı yazısında, " Kunıluca Belediyesi'nin kiilıiir,
Sanaı ve Spoıu ıeşvik eımek, özerulirnıek, yeni sanaıçı ve sporculann yelişmesine yardımcı olnıak, yarahcı kabiliyeıleri
,ğerlendirnek, milli kıilıiir varlıllanmızı tanılrnak ve benimsetmek adına yapılacak yanşma ile ödül

organ izasyonlannda; ödül, başan belges i verilnıesi, kumluca sınırlan dahilinde ikameı eden ulusal ve uluslararası
diizeyde spor hizmeı ve faaliyeılerinde üsıiin başan gösıeıen veya derece alan sporculara, anırenörlere, leknik
yönelicilere ve öğıencilere ödü[ verilmesini, Ku mluca'da faaliyeııe bulunan amalör spor kulüplerine alni ve nakdi
yardım verilmesi us ul ve esaslannı diizenleven " Kumluca Belediyesi Nakdi Ye Ayni adil İle Spor Hizmeı Ve
Faaliyeılerinde Yap ılacak Ayni Ve Nakdi Yardını Yönelmelıği"nin oluşfurulması " talebİ komİsyonumuzca

değerlendirilmiştir.
Konunun komisyonumuzca değerlendirilmesi sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun
Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddesinin (b) fıkrasında; "... Gerektiğinde, sporu
teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüp|erine ayni ve nakdi yardım yaPar ve gerekli
desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün baŞarı gösteren
u"yu 1"rJ"" alan öğrencilere, sporculara, ıeknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül
verebilir..." Hükmü bulunmaktadır.
Bu Bağlamda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun l4lb ve l8/m maddeleri gereğince "Kumluca
Belediyesi Nakdi Ve Ayni Ödül iı" spo. Hizmet Ve Fııliyetlerinde Yapılacak Ayni Ve Nakdi Yardıın
yönetmeliği" Komisyonumuzca ekteki şekliyle oy birliği ile uygun görülmüş olup, Meclisimizİn takdirİne
sunulmuştur.
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Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE I- Bu yönetmeliğin amacı; Kumluca Belediyesi'nin kültiir, sanat ve sporu teşvik

etmek,
yaratıcı
değerIendirmek,
yardımcı
kabiliyetleri
yetişmesine
olmak,
özendirmek, yeni sanatç! ve sporcuların
milli kültür varlıklartmıZı tanıtmak Ve benimsetınek adına yapılacak yarışma ile ödül organizasyonlarında;
ödü|, başarı belgesi verilmesi, Kumluca sınırları dahilinde ikamet eden ulusal ve uluslararası düzeyde spor
hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, antrenörlere, teknik yöneticilere

ve öğrencilere ödül verilmesini, Kumluca'da faaliyette bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi
yardım verilmesi usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsım

MADDE 2- Bu yönetmelik;
(1) Kumluca Belediyesince kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde yapılacak, yaptırılacak veya
ortaklaşa yapılacak her türlü organizasyon, yarışma ve etkinliklerde Kumluca Belediyesince verilecek ödül,
mükafatları ve belgeleri,
(2) Yurtiçi ve yurt dış spor müsabakalarında üstün başarı göSteren veya dereceye giren sporcular,

antrenörler, teknik yöneticiler ve öğrencilerin ödül başvurusuna ilişkin esas ve usulleri, (3) Spor
kategorileri,
a) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunlarında,
b)olimpik, paralimpik ve deaflimpikspor dalları ile IoC'mun tanıdı$ diğer spor branşlarının Dünya ve Avrupa
şampiyonalarında, büyükle1 ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde,
c)oliırıpik veya paralimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler, ümitler,
gençler ve yıldızlar kategorilerinde,
ile iştirak edilen diğer
ç) Universiade ve Akdeniz oyunlarında ile Spor Genel Müdürlüğünün koordinesi
uİr.ıara.as, spor oyunlarında, başarıh olan veya derece alan sporcuları, antrenörleri, teknik yöneticileri,

ö$encileri,
(İ) Kumluca'da faaliyette bulunan amatör spor kulüplerine Kumluca Belediyesince yapılacak nakdi ve ayni
yardımları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- 3l7lz005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun l4'üncü maddesinin birinci fikasının

(b)

bendi ve l5,inci maddesinin birinci fikasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(l) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Antrenör: ilgiıi spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu
bqarı
kademe için-Spor Genel Müdürlüğünden belge almış olan ve 1rurt içi ve 1urt dışı müsabakalarda üstiin
b)

c)

gösteren veya derece alan sporcuyu3ahştran kişi velveya kişileri,
Ayni Yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak ayni yardımı,

Be|ediye: Kumluca Belediyesin i.
ç) Belediye Başkanı: Kumluca Belediye Başkanını,
d) Belediye Meclisi: Kumluca Belediye Meclisini,
yaz veya kış oyunlarınl,
e) Deaflimpik: Dört yılda bir yapllan işitme Engelliler Dünya
f) Gerçekleştirme Görevlisi: Giderin gerçekleştirilmesi için ödeme emri belgesini düzenleyen
yetkiIisi tarafından görevlendirilin kişiyi,
g) Harcama Yetkilisi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü, Spor İşler Müdürünü

q<

h) IOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesini,
ı) Muhasebe Yetkilisi: Belediye Başkanı tarafından atanmış muhasebe yetkilisi,

J

ve

harcama

I

İ) Nal.di Yardım: Bu yönetmelik kapsaııııııda yapılacak

j)

para ya da para yerine geçebilecek banka kartı ve

beıizeri.

Olimpik Branş: Olimpiyat|arda fii|en yarışmas| yapılan ve Uluslararası Olimpiyaı Komitesinin programında
yer alan stil, kategori veya branşlardaki spor dallarını,

k) Ödlll: Kültür

l)

ve sanat alanında verilecek nakdi ödülveya mükafatı, spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı
gösteren sporcu, antrenör, teknik yönetici ve öğrencilere verilecek miktarı, festivale katılımı arttırmak üzere
düzenlenen yarışma alanlarında verilen tutarI veya Türk Lirasını,

Ödlll Oegerlendirme Komisyonu: Yönetmetik kapsamında sporculara. verilecek ödülleri

.değerlendirmek,

belirlemek üzere kuru lan komisyonu.
m)Paralimpik: Engelliler Paralimpik Komitesince düzenlenen olimpiyat oyunlarını,
n) Spor Kulübü: Federasyonların faaliyetlerine katılan tescilli amatör spor kulüplerini,
o) Takım: Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğunun her biri,
ö) Taküm Sporu: Birden fazla sporcuıüun oluştürduğu lakımların aynı anda'karşılıklı olarak yapmış otdukları
müsabakalar ile yarışması ferdi olarak yapılınakla birlikle, olimpiyatlarda yarışması yapılan ve sonuçta
alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve flerdi derecelendirme yapılmayıp takım
derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çiftler müsabakalarını,
p) Uluslararası Spor O1ırnları: Spor Genel Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen uluslararası spor
müsabakaları ile gençlik organizasyon larını,
r) Yürütme Komitesi: Kültiir ve sanat a|anında, yarlşma Ve müsabakaların, organizasyonların tüm iş ve
işlemlerini gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanının kararı ile oluşturuIan komiteyi, ifade eder.

ixixci

rısııı

Kültür ve Sanat Alanında Ödül, Spor Alanında ÖOlll. lyni ve Nakdi Yardım
Başvu rulan ve Değerlendirme

BiRiNci BöLüM

Küıtür ve Sanat Alanında Ödül, BaşvuruIar

ve

Yürütme, Değerlendirme ve ÖdülIerin Verilmesi

Kültür ve sınat alanında ödül
MADDE 5-(l) Kumluca Belediyesince yapılacak, yaptırılacak veya ortaklaşa yapılacak

ses, sahne, şiir,
yarışmaları,
özel ve
film,
tiyatro
heykel,
resim,
yarışması,
sahne
sanatçıları,
amatör
ses,
şair, ozan, ses
aylık
Başkanının
Kumluca
Belediye
miktar
olarak
teşvik ödülü vb. tüm faaliyetler Ve etkinliklerde, tavan
brlit maaşının iki katını geçmemek üzere ödül miktarı verilir.

Kültür ve sanat alanında başvurular ve yürütme
MADDE 6_ Kumluca Belediyesince kültür ve sanat

alanında her yıl yapılacak. yaptırılacak veya ortaklaŞa
yapılacak ses, sahne, şiir, şair, ozan, ses yarışması, amatör ses, sahne sanalçıları, resim, heykeI, film, tiyatro
yarışmaları, özel ve teşvik ödülü vb. tüm faaliyetler ve etkinliklerde Belediye Başkanının onayı ile iŞ ve
işlemlerini gerçekleştirmek ü zere en az üç kişiden oluşacak Yürütme Komitesi kurulur.

Yarışma ve organizasyonlann yapılacağı yer
MADDE 7- Yanşma, müsabaka, etkinlik ve organizasyonlar Kumluca Belediyesinin görev alanı iÇindeki
mücavir sınırları dışında yapılamaz.

Yarışına esaslan
MADDE 8_(l i.yarışmaya katılım koşullarını, istenecek bilgi vd,belgeleri, yanşma kategorilerini, ödül
kategorileri ve miktarınl kumluca Belediye Başkanı velveya oluşturulan yürütme komitesi her yıl kendi
belirler ve duyurur,

(2)Doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar ödülü kazarıana aittir,
(3)Verilecek tidülün adını Kumluca Belediye Başkanı ve/veya yürütme komitesi belirler,
(4)Uzmanlık gerektiren yarışmalarda hakem veya hakem heyeti görevlendirilebilir,
(5)Onsekiz yaşından küçük kişilerin ödülleri veli veya vasisine ödenir,
(6)Verilecek <idüller kişilerin kendilerinin ya da veli veya vasi tayin etıikleri kişilerin BAN numarasına yatırılır

Yür tnıc komitesi

/)/

MADpE

9-( l

) Etkinlik, yarışma Vb. faaliyetlerin iş ve işlemlerini yürütmek üzere şartname, sözleşme,

lalima|name. proıokol gibi dökümantasyonu hazırlar.
(2) Yarİşmalar için gerektiğinde ön eleme yapabilir,

(3)Belediyenin ilgili birimleri iIe koordineli çalışır,
(4)Belediye Başkanının bilgisi dahilinde projelerin hazırlanması, organizasyonu ve programların uygulanmasını
yapar,
(5)Ortak yapılacak projeler için yürütme komitesine proje ortaklarından üye alınabilir,
(6)Yönetim ve katılımcılar arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde sorunu çözme ve nihai karar verme
yetkisindedir,
(7)Yatışma yönetmeliğinde yer almayan hususlarda karar yetkisi yürütme komitesindedir.
Eser sahipliği hakkı
MADDf, l0-(l) Kumluca BelediyeSi istediği takdirde faaliyetlerde kattlım sağlanan eser ile ödüllendirdiği
eserlerİn yurtİçi ve yurtdışında festival, gösteri, anma ve kutlama günlerinde ticari olmayan amaçlarla
kullanmak, basılı eser haline getirmek hakkına sahiptir. Katılımcılar bu konuda yazılı taahhüt vermek
zorundadırlar.

Kültür ve sanat alanında değerlendirme
MADDf, 1l-(l) Kumluca Belediyesince düzenlenen

yarışmalara katılanlar katılım başvurusu yapmakla, bu
yönetmeliğin kültür ve sanat alanı kurallarını kabul etmiş sayılır.
(2) Yürütme komitesi, ön eleme jürisi, final jürisi veya seçici kurul tarafından, faaliyetin mahiyetine göre
değerlendirmeler yapılır.

ödüllerin verilmesi
MADDE 12-(l) Kumluca

Belediyesince yapılacak, yaptırılacak veya ortaklaşa yapılacak ses, sahne, şiir,
şair, ozan, ses yarlşmasl, amatör ses, sahne sanatçıları, resim, heykel, film, tiyatro yarışmaları, özel ve
teşvik ödülü vb. tiim faaliyetler ve etkinliklerde verilecek ödüller, uygulama sırasında veya yürütme
komit6inin belirleyeceği yer ve tarihte törenle veya törensiz verilir.

irixci BöLüM

Spor Alanında Ödül, Başvurular, Değerlendirme ve Ödüllerin Verilmesi

Spor alanında ödül miktarları
MADDE l3-(l) Spor hizmet ve faaliyetlerinde

üstün başarı gösterenlere verilecek ödül miktarları Türk Lirası

üzerinden vergi miktarı ödüle dahil olarak verilecektir.
(2) Ödüller tam Cumhuriyet altını fiyatı baz alınarak TL olarak ödenecektir. Ödtüüerin ödenmesinde;
ödüllerin hak edildiği müsabakanın yapıldığı yılın ilk iş günü İstanbul Altın Borsasında oluşan günlük
ağırlıklı ortalama altın fiyatı esas alınır.

Uluslararası olimpiyat ve paralimpik oyunları, dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu
MADDE 14-(l) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının büyükler ferdi müsabakalarında;
Birinci olan sporcuya en fazla 30 adet,
b) İkinci olan sporcuya en fazla 20 adet,
c) Üçüncü olan sporcuya en fazla l0 adet verilebilir.
a)

Gençler ve daha alt düzey müsabakalarda bu ödüllerin yarısı oranında verilebilir.

Çoklu uluslaıarasr spor oyunları

MADDE

19_(l) Balkan Şampiyonası dahil ve diğer şampiyonalarda en az l0 ülke olmak kaydıy|a, diğer çoklu
uluslararası oyunlarının büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarında;

Birinci olan sporculara en faz|a 15 adet,
b) İkinci olan sporculara en fazla l0 adet,
c) üçüncü olan sporculara en fazla 5 adet verilebilir.
a)

Gençler ve daha alt düzey müsabakalarda bu ödüllerin yarısı oranında verilebilir.
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ulusaI müsabakalar
MADEE 20-(l) Türkiye Şampiyonası büyükler kategorisi ferdi müsabakalardaı

,[

I
I

Bir|ıci olan sporculara en fazla |0 adet.
b) İkir|i olan sporculara en fazla 7 adeı.

a)

c) Uçi{ncü olan sporculara en fazla 5 adet verilebilir.
Gençlbr ve daha all düzey müsabakalarda bu ödüllerin yarısı oranında verilebilir.

Kumluca Yağlı Güreşleri, Krrkpınır Yağlı Güreşleri
MADDE 21-( l) Kumluca Yağlı Güreşleri

a) Kumlucalı olan veya Kumluca Belediyesini temsil eden başpehlivanın şampiyon olması halinde 3 adet
verilebilir.
(2) Kırkpınar Yağlı Güreşleri
a) Kumlucalı olan veya Kumluca Belediyesini temsil eden başpehlivanın şampiyon olması halinde l0 adet
verilebilir.

Diğer müsabakalar
MADDE 22_ (l) Aıcılık ve Atletizm sporlarında Dünya, Avrupa ve Türkiye rekoru kıran sporculara;
a) Büyükler Dünya rekoru en fazla 20 adeı,
b) Büyükler Avrupa rekoru en fazla l5 adet,
Gençler ve daha alt düzey müsabakalarda bu ödüllerin yarısı oranında verilebilir.
Festival, Fuar kapsamında verilecek ödüIler
MADDE 23- (1) Festival ilgili olarak;
Milti ve dini kültür varlıklarımızı tanıtmak ve benimsetmek adına yapılacak yarıŞma ile ödül
organizasyonlarında çeşitli dallarda yapılan, eğtence amacı taşıyan, katılımı arttıran, uluslararası düzeyde
tanınmış veya tanınmamış spor dallarında amatör ruhu yansıtan sportif müsabakalar sonucunda komisyon
kararıyla ödül verilebilir. Bu ödül 3 adet tam alhn tutarını geçemez.

Antrqnörler ve teknik yöneticilere verilecek ödüller
MADfuE 24-(l) Sporcunun federasyon veya il temsilcileri tarafından bildirilen antrenörl€re ve teknik
yönetlcilere, sporcuya verilen ödülün o/o25'i verilir. Ancak bir antrenör veya tekrıik yönetici birkaç
sporcudan dolayı ödül almayı hak eımişse bile en fazla iki sporcudan ödül almaya hak kazanabilir.

Olimpik olmayan branşların kriterleri
MADDf,, 2r(l) Olimpik olmayan branşlarla ilgili olarak;
a) Branşların dünyadaki tanınmışlığü,

b) Branştaki şampiyonaya katılım sayısına göre bir ödüllendirme yapılabilir,
c) Satranç branşında yaş kategorileri baz alınır.

(2) Olimpik olmayan branşlarda yukarıda belirtilen ödüllerin %50'si ödenmek kaydıy
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Dünya şampiyonasına;

a) 25 ve daha az ülkenin katılımı ile gerçekleşen organizasyonda ödülün %SO'sine kadarı,
b) 26-50 ülkenin

katılımı ile gerçekleşen organizasyonda ödülün Yo15'i kadarı,
c) 50 ülkeden fazla sayıda katılım ile gerçekleşen organizasyonda ödülün tamamı ödenir.
(3) Olimpik olmayan branşlatda yukarıda belirtilen ödüllerin %50'si ödenmek kaydıyla, Avrupa
şampiyonasına;
a) l0 ve daha az ülkenin katılımı ile gerçekleşen organizasyonda ödülün %50'si kadarı
b) l1-20 ülkenin katılımı ile gerçekleşen organizasyonda ödülün Yo't 5'i kadarı
c) 20 ülkeden fazla sayıda katılım ile gerçekleşen organizasyonda ödülün tamamı ödenir.
(4) Ulusal Müsabakalarda belirtilen ödüllerin o/o50 si verilir.
Spor alanında ödül başvuruları
MADDE 26-(t) Ödül verilecek yılın bir önceki yılında başarılı olup, yönetmelikte belirtilen
dereceleri almış olan, sporcular, öğrenciler, tekıik yöneticiler ve antrenörler ödüt için başvurabilir.
(2) Yönetmelik kapsamında ödül talebinde bulunuIması için Belediyeye dilekçe ile yazılı başvuru
esastır. Dilekçeye;
a) Yönetmelik kapsamında ödülden faydalanmak isteyen sporcuların, öğrencilerin,
antrenörlerin ve teknik yöneticilerin, sportif başarının elde edildiği yılı kapsayan Kumluca'da ikamet
ettiğine dair nüfus kayıt örneği, güncel sabıka kaydı, adres bilgisi raporu, bu husus milli takımda
görev yaptığını belgeleyen antrenörler için geçerli değildir,
b) Ödül yönetmeliğinden faydalanmak isteyen sporcuların dereceye girmiş olduğunu gösteren
ilgili branşın federasyonundan tasdikli belge,
c) Ödüt yönetmeliğinden faydalanmak isteyen antrenör, ilgili branşın federasyonundan veya il
temsilciliğinden onaylı olmak kaydıyla başarılı olan sporcunun antrenöIü olduğunu beyan edici
imza|l yazı,
d) Ödül ödemelerinin yapı|masına esas adlarına ya da veli veya vasi tayin enikleri kişilerin
adlarına ait IBAN No'larının belirtildiği belge, eklenecektir.
(3)Başvurularını dilekçey[e yapmamış ve gerekli evrakları tamamlanmamış sporcular, öğrenciler,
teknik yöneticiler ve antrenörler yönetmelik hükümlerinden faydalanamaz.
(4)Yönetmelik kapsamında ödül başvurusunda bulunulabilmesi için;
a) Ulusa| ve Uluslararast yarışmalarda dereceye girmiş olan özel sporcular dereceye girdiği sıklet,
stil veya kategorilerde en az beş (5) sporcunun yarışmaya katılması ve ülke sayısı şartları aranmaz.
b)Olimpik branşlarda Balkan Şampiyonası ve diğer şampiyonalarda en az on (10) ülkenin
katıldığının,
c) Olimpik olmayan branşlarda Dünya Şampiyonası için en az yirmi (20) ülke ve ilgili branş, stil,
sıklet ve kategoride değişik ülkelerden en az on (10) sporcunun katıldığının,
d)Olimpik olmayan branşlarda Avrupa Şampiyonası için en az onbeş (l5) ülke ve ilgili branş, stil,
sıklet veya kategoride değişik ülkelerden en az sekiz (8) sporcunun katıldığınırı, belgelenmesi
zorunludur.
e) Ferdi sporcuların ulusal düzeyde dereceye girdiği yarışmanın sadece Türkiye Şampiyonası olması
şartl aranır,

f) Sporcular ödül hakettiği yıl baz alınarak aynı branşta bilden çok derece aldıysa

en yüksek derecesi

geçerli sayıhr, diğer dereceleri için ödül verilmez.
(5) Ahcılık ve Atletizm branşlarında Türkiye rekoru kırdığını beyan eden sporcular, ilgili
federasyon veya il temsilcisi tarafından tasdikli belge veımek zorundadır. Son bir ( l ) yıl içerisinde
alınan başarılı sonuçlardan en fazla bir tanesine ödül verilir,
(6) Yağlı Güreş müsabakalarında ödüle hak kazananın adını belirten komitenin yazılı tutanağı
veya ilgili kurumun yazısı veriIir.
Spor Alanında Ödül Değerlendirme ve Ödüllerin Verilmesi

Ödül değerlendirme komisyonu
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MADDE 27- (l ) Yönetmelik kapsamında sporculara verilecek ödülleri değerlendirmek üzere;
a) Kumluca Belediye Başkanı veya GörevIendireceği Başkan Yardımcısı-Komisyon Başkanı
Mali Hizmetler Müdürü-Komisyon Üyesi
c) Kumluca Belediyesi Kültiir ve Sosyal İşler Müdürü-Komisyon Üyesi
b) Kumluca Be|ediyesi

ç) Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürü-Komisyon Üyesi
d)

Kumluca Belediyesi Meclisince Seçilen

İki

Belediye Encümeninin katı|ımıyla Ödül

Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

(2) Ödül Değerlendirme Komisyonu salt çoğunluk ile toplanır. Karar, oy çokluğu ile alırıır. Oyların
eşitliği halinde Komisyon Başkanının bulunduğu tafaf üstün sayIlır.
(4)Ödül Değerlendirme Komisyonu, Başkan olmadığında, Meclis tarafından seçilen encümen
üyelerinin en yaşlı üyenin Başkan|ığında toplanır.
(5)Ödlll Oegerlendirme Komisyonu ödül talebi halinde toplanır.

Ödüllerin veritiş şekli
MADDE 2&(l) Bu yönetmelik

kapsamında ödüller, Ödül Değerlendirme Komisyonunun raporuna

istinaden Kumluca Belediye Başkanının onayı ile verilir.
(2)Doping kontrolü yapılan müsabakalarda doping sonuçları alınmadan hiçbir şekilde ödül
verilemez.
(3)Ödiiller bir defada verilebileceği gibi taksitler halinde de verilebilir,
(4)Onsekiz yaşından küçük ödül almaya hak kazanmış sporcuların ödülleri veli veya vasisine ödenir,
(5)Verilecek ödüller kişilerin ya da veli veya vasi tayin ettikleri kişilerin BAN No'larına yatırılır.
(6)Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3'e giren sporculara, öğrencilere, antrenörlere
vt teknik yöneticilere ödül, yıl sonu beklemeden ödenebiliı. Yıl içerisinde yapılan ödemeler yıl
s§nunda toplanarak. sporu teşvik etmek amacıyla yapılacak toplam nakdi yardlmdan çıkarılır.

(7)Festival, fuar organizasyonlarında yapılan sportif faaliyetler için verilecek ödül müsabakanın
hemen sonrasında verilebilir.

Odülün durdurulması ve geri ahnması
MADDf, 29-(l) Aşağıdaki hallerde ödül verilmesi durdurulur.
a) Doping ile ilgili ulusal ve uluslararası kuralların ihlal edilmesinden dolayı tedbirli olarak ceza

kurullarına sevk halinde.
b) Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini
değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya yönelik faaIiyetlerden dolayı Cumhuriyet BaŞsavcılığına
soruşturma başlatılması durumunda.
(2\ Birinci fikanın (b) bendi kapsamındaki faaliyetlerden dolayı hakkında mahkumiyet kararı
kesinleşenler ile dopingti çıktığı müsabakadan dolayl doping dolayısıyla sportifcezası kesinleşenler
ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca kendilerine ödül verilecek diğer ilgilileıe ödül verilmez.
(3) Birinci fıkranın (b) bendinde sayılan suçlardan mahkumiyeti kesinleşenler ile ödül aldığı
müsabakada dopingli olduğu kesinleşen sporculara ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca kendilerine
ııdııl verilecek Ji6ei ilgililere verilen Müller faizi ile birlikte geri alınlr ve meri mevzuat kapsamında
işlem yapılır.
(4) Dopingli olduğu anlaşılan sporcuya, başka müsabakalardan elde ettiği ancak taksitlendirme
veya başka sebeplerle henüz ödenmemiş ödülleri verilmez.

Ödül verilmesinin şartları
MADDE 30_(l) otimpik ve paralimpik spor dallarında sporcular hariç, bu yönetmelikte yer alan
müsabakalarda dereceye giren sporcu ile sporcuya bağlı olarak ödül alabilecek kişilere ödül
verilebilmesi için; Dünya şampiyonası ve kupalarında en az 20 ülke ve ilgili branş, stil, sıklet veya

q/

kalegoride değişik ülkelerden en az l 0 sporcunrın, Avrupa şampiyonası ve kupalarında en az [ 5 ülke
ve ilgili branş, stil. sıklet veya kategoride değişik ülkelerden en az 8 sporcunun iştirak etmesi şarttır.
(2) Büyükler, üınitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinin belirlenınesinde uluslararası
federasyonlarca belirlenen yaş kriterleri esas alınır. Takım sporlarında uluslararası müsabakalar için
yedekleriyle birlikte öngörülen sporcu sayısı esas alınır.
(3) Bu yönetmelikte azami hadleri gösterilen ödüllerin miktarının belirlenmesinde aşağıdaki
kriterler esas alınır,
a) Spor dalının olimpik ve paralimpik spor dalları arasında bulunup bulunmadığı,
b) İlgili branş, stil, sıklet yeya kategoride yapı lan.müsabakalara fiilen iştirak eden ülke ve sporcu.
sayls l,

c) Spor dalının ülkemiz veya dünyadaki yaygınlığı ve gelişme potansiyeli,
ç) Faal sporcu ve spor kulübü sayısı,
d) Spor dalının dünyadaki ve ülkemizdeki izlenirliği ve medya takip durumu,
e) Spor dalının dünyadaki ve ülkemizdeki gelişim stratejisi içerisindeki yeri,
f) İlgili branşta uluslararası federasyon ile kıta federasyonuna üye ülke federasyon|arıntn sayısı,
g) Kazanılan derecenin ülke olarak ilk defa elde edilip edilmediği,
ğ) İtgili branşta yıl içerisinde ülkemiz adına iştirak edilen uluslararası müsabaka sayısı,
h) Kumluca Belediyesi bütçesinde ödüller için tefrik edilmiş olan bütçe ödeneği miktarı,

ı)

Uluslararası müsabakaya, ulusal bazda yapılan eleme müsabakaları. sonucu katılınıp

katılınmadığı,
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Sporculara ve Amatör Spor Kulüplerine
Yapılacak Ayni ve Nakdi Yardım
Esasları

Nakdi ve ayni yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 3l-(l) Kumluca Belediyesi,

aşağıda belirtilen şartlalı taşıyan amatör spor kulüplerine,
nakdi ve ayni yardımda bulunabilir. Yardımlarla ilgili uygulamalara ait genel esaslar şunlardır;
a)Yardımlar nakdi ve ayni yardım şeklinde yapılır,
b)Nakdi ve ayni yardımların yapılabilmesi için her yıl mevzuatında gösterilen miktar tutarından
,,i|gili kanun maddesinin değişmesi halinde yeni hali uygulanır", fazla olmamak şartı ile ödenek
konulur ve belediye meclisince onaylanır,
c)Nakdi ve ayni yardım taleplerinin karşılanmasında; Belediyemin mali durumu, kamu yararı,
toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlanması ile loplumsal gelişmeye katkıda bulunmasına
yönelik, hizmetin ivediliği, muhtaç olma becerisi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır,
ç) Nakdi ve ayni yardımların yapılmasında temel amaç; sporu desteklemek ve sporcuları teşvik

etmek, sportifyarışmalarında ilimizi ferdi ya da ekip olarak temsil edecek sporcu ve takımlara destek

olmak, bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım düzeyine göre başarı faaliyet
göSteren amatör spor kulüplerinin, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya
derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere sportif faaliyetlerini yürütmeye
yardımcı olmak ve sporcular ile spor kulüplerinin sürdürülebilir başarı sergilemiŞini sağlamaktır.
Nakdi ve ıyni yardımlardan yararlanma usul ve esaslan

Aşağıda belirtilen amatör spor kulüplerine, Kumluca Belediyesince yapılacak nakdi
ve ayni yardımlardan yararlandırılabilir veya gerekli destek sağlanır;
a) Kumluca'da kayıtlı bulunan amatör spor kulüpleri veya amatör gençlik spor kulüpleri,
b) il Dernekler Müdürlüğü izni ile kurulmuş olup; Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna ve Türkiye
Futbol Federasyonu Bölge Müdürlükleri bünyesinde tescilli ve faal durumu gösterir belge veya
sterir belgesi olanlar,
diğer branşların ilgili federasyonları büınyesinde tescillive faal olduğıını.ı

MADDE

32_( 1)

{)/

c) Olimpik, çağdaş ve yapıla gelen geleneksel spor organizasyonlarına katılan sporcular,
d) Yiikseköğretim Kurumları ile il Miııi Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim ve ortaöğretim
düzeyinde faaliyet gösteren okul takımlarının ve ferdi sporcuların il dışında yapılacak sportif
yarışma ve müsabakalara katılımı halinde,
Nakdi ve ayniyardımlardan yararlandırı labilir ve/veya gerekli destek sağlanır.

Başvuru
MADDE 3J-(l)

32'nci maddede sayılan kurum, kuruluş ve şahısların bu yönetmelik kapsamındaki
nakdi ve ayni yardımlar ile diğer gerekli desteklerden yararlanabilmesi için Kumluca Belediyesine
yazı lı olarak başvurması gerekir.

İstenilecek belgeler
MADDf, 34-(l) Nakdi ve ayni yardım talebinde bulunan kulüp ve kişilerden aşağıdaki belgeler
istenilir;
a) 32'nci maddede belirtilen belgeler,
b) İlgili amatör spor kulübüne ait banka hesap numarası,
c) Kulüp alındı belgesi,
ç) Yetki belgesi,
d) ilgili harcama birimi yardımın amacına uygun kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin her tiirlü
belgeyi talep edebilir.

Başvuruların incelenmesi
MADDE 35-(1) ilgili harcama

birimince yapılan inceleme sonucunda, başvuru ile birlikte verilmiş
olan belgelerin yönetmeliğe uygun bulunması halinde, amatör spor kulübü ve kurum 'kuruluşlarla
ilgili nakdi ve ayni yardım inceleme raporu düzenlenir.

Komisyonun görev ve yetkileri
MADDE 37-(l) Ödül değerlendirme komisyonu; 32'üncü maddeye uygun olarak nakdi ve ayni
yardım talebiyle Kumluca Belediyesine başvuran ve ilgili harcama birimince başvuruların
incelenmesi sonucunda hazırlanan raporda belirtilen Amatör spor kulüplerinin ve diğer başvuru
sahiplerinin, sportif faaliyetlerde bulunan kurum kuruluşlarının, durumlarını inceleyerek nakdi ve
ayni yardım yapılmasının uygun olup olmadığını inceler. Talepte bulunulan yardımın uygun

bulunması halinde yardımın miktarına karar verir veya talep gerekçesi ile birlikte red eder.
(2) Ödül degerlendirme komisyonu; inceleme sonucunda nakdi ve ayni yardım yapılacak amatör
spor kulübü ve diğer başvuru sahiplerini gerekçeleri ile birlikte rapor halinde ilgili harcama birimine
gönderir.
(3) Verilebilir ödül tavanını geçmemek iizere komite uygun gördliğü ödülü, belediyenin bütçe
durumuna ve başarının ilçeye getirdiği etkiye göre değerlendirerek belirler.

Gerçekleştirme belgeleri ve ödeme işlemleri
MADDE 38_(l) Nakdi ve ayni yardım giderlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini
sağlamak üzere, harcama,yetkilisi tarafından gerçekleştirme görevlisi görevlendirilir.
(2) Nakdi ve ayni yardımlarla ilgili ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işi, gerçekleştirme
görevlileri tarafından yapılır.
(3) Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri tarafından 50l8 sayılı Kamu Mali yönetimi
ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetm€liği çerçevesinde onay belgesi ve
diğer ekli belgeler imzalanır.
(4) Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ve gerçekleştirme görevlisinin ödeme emri
belgesini imzalaması ve tutarın muhasebe yetkilisi tarafından hak sahibine ö denmesiyIe tamamlanır.
Ödeııe eınri belgesi en az iki nüsha düzenlenir. İlk nüshası, ekli belge lerle birlikte muhasebe
l

9./

il

jl

{,l

_

biriminde, ikinci nüshası ise yine ekli belgelerin ikinci nüshası veya onaylı fotokopileri ile birlikte
ilgili
birimde muhafaza edilir. Belgelerin elektronik ortamda da depolanması sağlanır.

Ayni ve nakdi yırdımın geri alınması
MADDE 39-(l) Devletin ve milletin bölünmeZ bütiinlüğü

ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi
birini değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcı[ığına

soruşturma başlatılması veya bu faaliyetlerden dolayı hakkında mahkumiyet kararı kesinleşmesi
durumunda amatör spor kulüplerine verilen ayniyardım piyasa değeri üzerinden faizi ile birlikte Türk
Lirası olarak, nakdi yardım faizi ile birlikte geri alınır ve meri mevzuat kapsamında işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 40-(l)

Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 42-(l) Bu yönetmelik hükümlerini Kumluca Belediye Başkanı yürütiir
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre Ey[ül ayı
"OLAĞAN' toplantıstnın, l . Birleşiminin l . Oturumunu yapmak üzere bu gün saat l4.00'te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa rÖlgOĞlU'nun Başkanlığında üyeler, Kerem
Kaya TURAN. İsmail BAŞAR. Ünal ABACIOĞLU. Batuhan Mutlu ENGİN. Hasan HOYRAZLI. Ayhan
AYTEKİN, Hasan DENiZ, Faik iLTER, Şefik DURDAŞ, Halil KARATAŞ, Taylan ATASoY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN ve Bayram AÇIKYÜREK'ın iştirakleri ile toplandı.
Mehmet TOPRAKCI, Erhan DURDAŞ, Tuncay DALGIÇ, Celil DEMIROZ, Rabia DEMIR, Ali
OKUR, Mehmet ATICI, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN ve Mehmet DURUKAN toplantıya
katıImamışlardır.

GüNDEMiN3. MADDESi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Karşıyaka Mahallesi 663 ada 6 parseldeki hazineye ait

hissenin satın alımı konulu teklifinin görüşülmesi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 311081202| tarihli ve 2463 sayılı teklifinde, "Kumluco
Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin Belediye Başkanlığımıza göndermiş olduğu 26.08.202l kayl ıarihli
1185146 sayılı 1706/4-C Hissedara Saıış konulu yazısında; İlçemiz Karşıyoka Mahallesi 663 ada 6 parsel
numaralı 474,37 m'yüzölçümlü taşınmazdaki 30,21 m2 Hazine hissesinin hissedarlarına hisseleri oranında
doğrudan saıılacağı, Belediye hissesine dışen 3,24 m"nin, 3.564,00 TL(üçbinbeşyüzallmışdörl TL) bedelin
yatırılması ve saıış bedelinin ?6]'i oranında Döner Sermaye bedelinin yalırılması kırşılığında salın
alınabileceği belirıilmiştir. Satın alma işleminin görüşülmesi ve Belediye Başkanına yelki verilmesi
hususunun; Belediye Meclisine havalesini OLUR' larınıza arz ederim." Denilmektedir.

Konunun Meclisimizce yapılan miizakeresi sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun l8/e
maddesi gereğince ilçemiz Karşıyaka Mahallesi 663 ada 6 parsel numaralı 474,3'7 m2 yiizölçümlü

taşınmazdaki Hazine hissesinden Belediye payına düşen

3,24 mı alanın,

3.564,00

bedel ve satış bedelinin o%l'i oranında Döner Sermaye bedeli karşılığında

TL(üçbinbeşyüzaltmışdört TL)
Belediyemizce sat|n alınmasına ve söz konusu işlemler için Belediye Başkanı Mustafa
KÖLEOĞLU'na yetki verilmesine mevcut mectis üyelerinin oy birliği ile kaıar verildi.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayı[ı Belediye kanununun 20. maddesine göre Eylül ayı
toplantlsının, l . Birleşiminin l . Ofurumunu yapmak üzere bu gün saat 14.00'te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa KÖLEOĞIU'nun Başkanlığında üyeler, Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIoĞLU, Batuhan Muttu ENGN, Hasan HoYRAZLI, Ayhan
AYTEKiN, Hasan DENİZ, Faik İLTER. Şefik DURDAŞ, Halil KARATAŞ, Taylan ATASoY, Yanar
KAYMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN ve Bayram AÇIKYÜREK'ın iştirakleri ile toplandı.
Mehmet TOPRAKCI, Erhan DURDAŞ, Tuncay DALGIÇ, Celil DEMIRoZ, Rabia DEMIR, Ali
OKUR, Mehmet ATICI, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN ve Mehmet DURUKAN toplantıya
katrlmamışlardrr.

.6LAĞAN"

GüNDEMİN 4. MADDEsİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Karşıyaka Mahallesi 664 ada 2 parseldeki hazineye ait

hissenin satm alrmı konulu teklifinin görüşülmesi.
Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 31108/2021 tarihli ve 2462 sayıl,ı teklifinde, "Kumluca
Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin Belediye Başkanlığımıza göndermiş olduğu 26.08.202 1 kayıt tarihli
1185146 sayıtı 4706/4-C Hissedara Sahş kanulu yazısında; İlçemiz Korşıyaka Mahallesi 661 ada 2 parsel
numaralı 282,36 m'yüzölçümlü taşınmazdaki 72,83 m2 Hazine hissesinin hissedarlarına hisseleri oronında
doğrudan satılacoğı, Belediye hissesine düşen l8,36 m' 'nin, 20.]96,00 Tl(yirmibinyüzdoksanaltı TL)
bedelin yatırılması ve satış bedelinin o%] 'i oranında Döner Sermaye bedelinin yatırılması karşılığında
satın alınabileceği belirtilmiştir. Satın alma işleminin görüşülmesi ve Belediye Başkanına yetki verilmesi
hususunun: Belediye Meclisine havalesini oL(JR' larınıza arz ederİm." Denilmektedir.

Konunun Meclisimizce yapılan müzakeresi sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun lS/e
maddesi gereğince ilçemiz Karşıyaka Mahallesi 664 ada 2 parsel numaralı 282,36 m2 YüzölÇiirnlü
taşınmazdaki Hazine hissesinden Belediye payına düşen 18,36 m2 alanrn 20.196,00
Tİ(yirmibinyüzdoksanaltı TL) bedel ve satış bedelinin %ol'i oranında döner sermaye bede[i karşılığında
Belediyemizce satın alınmasına ve söz konusu işlemler için Belediye BaŞkanı Mustafa
köLEoĞLu,na yetki verilmesine mevcut meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre Eylül ayı
"OLAĞAN" toplantısının, l. Birteşiminin l. Oturumunu yapmak üzere bu gün saat l4.00'te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa rÖleOĞlU'nun Başkanlığında üyeler, Kerem
Kaya TURAN. İsmail BAŞAR. Ünal ABACIOĞLU Baıuhan Mutlu ENGİN, Hasan HOYRAZLI. Ayhan
AYTEKiN, Hasan DENiZ, Faik iLTER, Şefik DURDAŞ, Halil KARATAŞ, Taylan ATASoY, Yanar
KAYI\,{AK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN ve Bayram AÇIKYÜREK'ın iştirakleri ile toplandı.
Mehmet TOPRAKCI, Erhan DURDAŞ, Tuncay DALGIÇ, CeIiı DEMiRÖZ, Rabia DEMiR, Aıi
OKUR, Mehmet ATICI, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN ve Mehmet DURUKAN toplantıya
katılmamışlardır.

GüNDEMiN

5.

MADDESi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Bağlık Mahallesi
satışı konulu teklifinin görüşülmesi.

ll2

ada 5 parseldeki Belediye hissesinin

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 3|108/202l tarihli ve 2464 sayı|ı teklifinde, "Sedal Aıilla
AVCI}ĞLU adına vekaleıen Ercon ÇETiNEL'in (TC:5 279508J86J) Yazı işleri Miidırlığıne vermiş
olduğu 24.08.202l koyı tarihli 6798 sayılı saıış ıalebi dilekçesinde bahse konu İlçemiz Bağlık Mahallesi
Kanlıkovak Mevkiinde 842,80m' yüzölçümlü l l2 ada 5 parselde bulunan 20,60 m' Kumluca Belediyesine
aiı hissenin satış işleminin görüşülmesi ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun: Belediye
Meclisine havalesini OLUR'larınıza arz ederim. " Denilmektedir.
Konunun Meclisimizce yapılan müzakeresi sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun l8/e
maddesi gereğince İlçemiz Bağhk Mahallesi Kanlıkavak Mevkiinde 842,80 m' yüzölçümlü | |2 ada 5
parselde bulunan 20,60 m' alanındaki Kumluca Belediyesine ait hissenin Sedat Atilla AVCIOĞLU'na
satışrnın yaprlmasına, söz konusu işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcut meclis
üyelerinin oy birliği ile karar verildi.
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Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre Eylül ayı
"OLAĞAN' toplantısının, l . Birleşiminin l . oturumunu yapmak üzere bu gün saat l4.00'te Belediye
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mustafa rÖlEoĞlU'nun Başkanlığında üyeler, Kerem
Kaya TURAN, İsmail BAŞAR, Ünal ABACIOĞLU, Batuhan Muılu ENGİN, Hasan HOYRAZLI, Ayhan
AYTEKİN, Hasan DENiZ, Faik iLTER, Şefik DURDAŞ, Halil KARATAŞ, Taylan ATASoY, Yanar
KAyMAK, Mehmet Özgür ERKAN, Erdal SAYIN ve Bayram AÇIKYÜREK'ın iştirakleri ile toplandı.
Mehmet TOPRAKCI, Erhan DURDAŞ, Tuncay DALGIÇ, Celil DEMIROZ, Rabia DEMIR, Ati
OKUR, Mehmet ATICI, Mutlu BAYKARA, Esin TÜMEN ve Mehmet DURUKAN toplantıya
katılmamışlardır.

GüNDEMiN 6. MADDESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediyemize ait Sarnıçtepe Ltd. Şti.'nin sermaye arttırımı

konulu teklifi nin görüşülmesi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 311081202| tarihli ve 2465 sayıl,ı teklifinde, "Belediye meclisinin
l6.06.20l5 ıarih ve 38 Sayılı kararı ile hisseleri belediyemize hibe edilerek belediye şirketi olan
SARNIÇTEPE iNŞAAr ENERJ. TURLZM 1RGAN.ZASY2N MADENCiLiK MATBAACILIK
YALINCILIK TEMLZL.K TAAHHL,T SAN.TİC,LTD. ŞiRKETi'nin 260.000,00 TL ödenmiş sermayesi
bulunmaktadır. Belediye şirketinin yukarıda sayılan faaliyel alanlarında çalışmalar yapabilmesi,
uygulamaya koyacağı ıicari faaliyetlerde piyasadaki rekabel koşullarına uyabilmesi ve ]alileli hizmel
verebilmesi için ayni ve nakdi Sermoye artırımı yapılması gerelonekıedir. Tüm bu ihıiyaçların
karşılanabilmesi için 2.000.000,00 TL ıuıarında sermaye artırımının yapılarak ödenmiş sermayesinin
2.260.000,00 TL'sına yükelıilmesinin uygun olacağı dlşlnllmekıedir. Belediye şirketlerinde sermoye
artışı 5393 Sayılı Kanunun ]8. Maddesinin (i) bendi gereğince meclis korarı ile mümkün olduğundan
kıınunun belediye meclisinde görüşülmesi ve değerlendirilmesi hususunu: Olurlarınıza arz ederim."
Denilmektedir.

Konunun meclisimizce değerlendirilmesi sonucunda Plan
edilmesine mevcut meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.
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