
                                                       T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 

HUKUK VE ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

Rapor Karar Tarihi:16.04.2019 Rapor Karar No:2019/01 

       

            Hukuk ve Zabıta Komisyonu 16 Nisan 2019 Salı günü Komisyon üyelerin iştiraki ile 

toplandı. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21 nci maddesine istinaden Komisyon 

Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçimi yapıldı. 
 

 Yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Mehmet Birol ŞAHİN Komisyon Başkanlığına, 

Taylan BENLİ Komisyon Başkan Yardımcılığına; 
 

 Oy birliği ile seçildiler.     

              
 

KOMİSYON ÜYELERİ 

 
 
 
 
 
 

                        Mehmet Birol ŞAHİN                                                  Taylan BENLİ                                                               

                              Komisyon Bşk.                                                  Komisyon Bşk. Yrd. 

 

 

 

 

                 Bahar VİDİN                      Mustafa EĞİNLİ                     Önder ÖZDEN 

    Komisyon Üyesi         Komisyon Üyesi                     Komisyon Üyesi 
 
 
 
 
 
 

 



                                                         T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 

HUKUK VE ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

Rapor Karar Tarihi:16.04.2019 Rapor Karar No:2019/02 

             Belediye Meclisimizin 09 Nisan 2019 tarihli olağan toplantısında görüşülerek 

komisyonumuza havale edilen, Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliğinde değişiklik 

yapılması hususu komisyonumuzda incelenip değerlendirildi.  

            Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;  

             Belediye Meclisimizin, 05.05.2015 tarih ve 78 sayılı kararı ile kabul edilen "Sosyal 

Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği’nin; 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Değerlendirme Kurulu, Yapısı, Çalışma Usulü ve Görevleri 

Değerlendirme kurulu ve yapısı  

MADDE 16 - 

(4) Değerlendirme Kurulunda; 

b) Sayısı Belediye Başkanı tarafından belirlenen, Belediye Meclisinden, gizli oylama ile 

gönüllülük esasına göre seçilecek en az 2 (iki), en çok 7 (yedi) üye, 

e) Müdürlükte görevli 1 (bir) mesleki personel, olmak üzere en az 7 (yedi), en çok 12 (on iki) kişi 

görev yapar. 

 (6) Bu kurulun sayısı ihtiyaç duyulması halinde Belediye Başkanının kararıyla artırılabilir veya 

azaltılabilir. 

(7) Kurul salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylamanın 

eşit sonuçlanması durumunda Değerlendirme Kurulu Başkanının taraf olduğu karar geçerli sayılır. 

(8) Değerlendirme Kurulu, iki haftada bir Çarşamba günü ve gerekli olduğunda Kurul Başkanının 

çağrısı üzerine toplanır. Kurulda değerlendirmeye alınan dosyalar karara bağlanıncaya kadar Kurul 

takip eden günlerde de toplanmaya devam eder. 

Çalışma usulü 

MADDE 17 - 

(2) Kurul üyeliğinden el çekme talebinde bulunanlar ile Değerlendirme Kurulu toplantılarına 

mazeretsiz olarak peş peşe 3 (üç) defa katılmayan üye veya üyelerin üyeliği Belediye Başkanının 

onayı ile düşürülür. Üyeliği düşürülen Kurul üyesi yerine Kurul üye sayısı 7’nin altına düşünceye 

kadar yeni görevlendirme yapılmaz.” Şeklinde değiştirilmesi komisyonumuzda oy birliği ile uygun 

görülmüştür. 

            Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 16.04.2019 

KOMİSYON ÜYELERİ 

 
 
 

                        Mehmet Birol ŞAHİN                                                  Taylan BENLİ 

                         Komisyon Başkanı                                    Komisyon Başkan Yrd. 

 

 

                      Bahar VİDİN                   Mustafa EĞİNLİ                   Önder ÖZDEN 

                  Üye                      Üye                                       Üye  

 



   
                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 

HUKUK ve ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 10.05.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 03 

 

 

Belediye Meclisimizin Mayıs Ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen 

İlçemiz Kuyualan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Altıeylül Belediyesi'ne ait olan 111 ada 

1 nolu parsel üzerinden 35,23 m² irtifak (yol geçit hakkı) kurulması ile ilgili evrak 

komisyonumuzda incelenip değerlendirildi. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; 

İlçemiz Kuyualan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Altıeylül Belediyesi'ne ait olan 

111 ada 1 nolu 990,23 m² yüzölçümlü taşınmazın sınırından 111 ada 18 nolu parsel lehine 

111 ada 1, 111 ada 10, 111 ada 11 ve 111 ada 19 nolu parseller aleyhine irtifak (yol geçit 

hakkı) kurulması talep edilmektedir.  

5393 sayılı Kanununun 18.maddesi (e) bendi gereğince İlçemiz Kuyualan 

Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Altıeylül Belediyesi'ne ait olan 111 ada 1 nolu 990,23 m² 

yüzölçümlü taşınmazın sınırından 111 ada 18 nolu parsel lehine 111 ada 1, 111 ada 10, 111 

ada 11 ve 111 ada 19 nolu parseller aleyhine bedeli Encümen tarafından belirlenmesi şartı ile 

irtifak (yol geçit hakkı) kurulması, bu konuda yürütülecek iş ve işlemler için Belediye 

Başkanına ve Encümene yetki verilmesi komisyonumuzda oy birliği ile uygun görülmüştür. 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 10.05.2019  

 

 

     Mehmet Birol ŞAHİN                                                      Taylan BENLİ 

                Komisyon Başkanı                                     Komisyon Başkan V. 

 

 

 

                      Bahar VİDİN                   Mustafa EĞİNLİ                   Önder ÖZDEN 

         Üye                   Üye                                        Üye 



   
                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 

HUKUK ve ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 10.05.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 04 

 

 

Belediye Meclisimizin Mayıs Ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen 

Kültür İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik ile ilgili evrak komisyonumuzda incelenip değerlendirildi. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; 

Kültür İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve 

sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyen, hizmetlerin daha etkin ve verimli 

yürütülmesini sağlamak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin görev ve 

sorumluluklarını hüküm altına alan 14/a-b, ve Belediyenin yetki ve imtiyazlarını hüküm altına 

alan 15/b maddesi gereği hazırlanan “Altıeylül Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Görev, 

Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği” nin aynı kanunun 

18 / m maddesi gereği kabul edilmesi komisyonumuzda oy birliği ile uygun görülmüştür. 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 10.05.2019  

 

 

 

     Mehmet Birol ŞAHİN                                                      Taylan BENLİ 

                Komisyon Başkanı                                     Komisyon Başkan V. 

 

 

 

 

           Bahar VİDİN                          Mustafa EĞİNLİ                   Önder ÖZDEN 

                   Üye                           Üye                                         Üye 



   
                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 

HUKUK ve ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 10.05.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 05 

 

 

Belediye Meclisimizin Mayıs Ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili evrak komisyonumuzda incelenip değerlendirildi. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve 

sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyen, hizmetlerin daha etkin ve verimli 

yürütülmesini sağlamak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin görev ve 

sorumluluklarını hüküm altına alan 14/a-b, ve Belediyenin yetki ve imtiyazlarını hüküm altına 

alan 15/b maddesi gereği hazırlanan “Altıeylül Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği” nin aynı 

kanunun 18 / m maddesi gereği kabul edilmesi komisyonumuzda oy birliği ile uygun 

görülmüştür. 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 10.05.2019  

 

 

 

     Mehmet Birol ŞAHİN                                                      Taylan BENLİ 

                Komisyon Başkanı                                     Komisyon Başkan V. 

 

 

 

 

            Bahar VİDİN                         Mustafa EĞİNLİ                     Önder ÖZDEN 

          Üye                             Üye                                         Üye 



   
                                                   T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK VE ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 27.06.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 06 

 

 

            Belediye Meclisimizin 11 Haziran 2019 tarihli olağan toplantısında komisyonumuza 

havale edilen, İlçemiz Dinkçiler Mahallesi Göçmen Konutlarında Belediyemiz tarafından 

yapılan park içerisinde bulunan Kafeterya yerinin Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması ile 

ilgili evrak görüşüldü.  

           Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; 

           5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi J bendindeki "Belediye adına imtiyaz 

verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; 

belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek." hükmü 

gereğince İlçemiz Dinkçiler Mahallesi Göçmen Konutlarında Belediyemiz tarafından yapılan 

park içerisinde bulunan Kafeterya yerinin 10 (On) yıl süreyle Yap-İşlet-Devret modeli ile 

yapılması, bu konuda yürütülecek her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve 

Encümene yetki verilmesi komisyonumuzda oy birliği ile uygun bulunmuştur. 

          Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.24.06.2019 

 

 

   

 

              Mehmet Birol ŞAHİN                           Taylan BENLİ  

                Komisyon Başkanı                    Komisyon Başkan Yrd. 

 

 

 

       Bahar VİDİN                Mustafa EĞİNLİ    Önder ÖZDEN 

     Komisyon Üyesi     Komisyon Üyesi   Komisyon Üyesi  



   
                                                   T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK VE ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 27.06.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 07 

 

 

Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısında komisyonumuza sevk edilen, ALGEM-

2 binası içerisinde “Kadın ve Çocuk Merkezi” kurulması ile ilgili evrak görüşüldü. 

Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; 

Altıeylül Belediyesi ALGEM-2 binası içerisinde “Kadın ve Çocuk Merkezi” 

kurulması hususunun daha kapsamlı bir inceleme ve araştırmadan sonra değerlendirilmesi için 

ek süre talep edilmesi komisyonumuzda oy birliği ile uygun bulunmuştur.  

 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.26.06.2019 

 

 

   

 

              Mehmet Birol ŞAHİN                           Taylan BENLİ  

                Komisyon Başkanı                    Komisyon Başkan Yrd. 

 

 

 

       Bahar VİDİN                Mustafa EĞİNLİ    Önder ÖZDEN 

     Komisyon Üyesi     Komisyon Üyesi   Komisyon Üyesi  



   
                                                   T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK VE ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 27.06.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 08 

 

 

Belediye Meclisimizin Haziran ayı toplantısında komisyonumuza sevk edilen, 

içerisinde bina bulunan şuyulu parsellerde yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulması ile 

ilgili evrak görüşüldü. 

Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; 

Altıeylül İlçesi Merkez 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 

Notlarının C.29 ncu maddesinin “ Genel olarak parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan 

ve daha önce şuyulandırılmış arsalarda; 13.07.2001 tarih ve 4708 sayılı “Yapı denetim hakkında 

Kanun’un onayından sonra düzenlenmiş; iki tarafında imar plan ve mevzuatına aykırı olmamak şartı ile 

yapılmış bina veya bir tarafında böyle bir bina ile plana göre tespit edilmiş bir yol veya tescilli yapı 

bulunan arsa olması kaydıyla yönetmelikteki parsel büyüklükleri hakkında koşullara uymaksızın yapı 

yapılmasına Altıeylül belediyesi Encümeni izin verebilir. Bu şartları sağlamayan hiçbir durumda 

yürürlükteki yönetmeliğin ilgili hükmü kullanılamaz. Ancak riskli yapı tespiti yaptırarak yıkım kararı 

almış parsellerde şuyulu olduğu parsel ya da parsellerin yola cepheli olması ve içinde yapı bulunması, 

şuyulu parsel sahiplerinin anlaşamaması halinde yönetmelikteki parsel büyüklükleri hakkındaki koşullara 

uymaksızın yapı yapılmasına izin vermeye Altıeylül Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun görüşü 

alınmak koşuluyla Altıeylül Belediyesi Encümeni yetkilidir.” Şeklinde değiştirilmesi komisyonumuzda 

oy birliği ile uygun bulunmuştur.  

Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.   

 

 

   

 

              Mehmet Birol ŞAHİN                           Taylan BENLİ  

                Komisyon Başkanı                    Komisyon Başkan Yrd. 

 

 

 

       Bahar VİDİN                Mustafa EĞİNLİ    Önder ÖZDEN 

     Komisyon Üyesi     Komisyon Üyesi   Komisyon Üyesi  



                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 

HUKUK ve ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 25.07.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 09 

 

 

Belediye Meclisimizin Temmuz Ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen 

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev Yetki ve Sorumluluk, Çalışma, Usul ve 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili evrak komisyonumuzda incelenip değerlendirildi. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; 

Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve 

sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek hizmetlerin daha etkin ve verimli 

yürütülmesini sağlamak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin görev ve 

sorumluluklarını hüküm altına alan 14/a-b, Belediyenin yetki ve imtiyazlarını hüküm altına 

alan 15/b maddesi gereği hazırlanan "Altıeylül Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 

Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” ’nin 

aynı kanunun 18 / m maddesi gereği kabul edilmesi komisyonumuzda oy birliği ile uygun 

görülmüştür. 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 25.07.2019  

 

 

 

     Mehmet Birol ŞAHİN                                                      Taylan BENLİ 

                Komisyon Başkanı                                     Komisyon Başkan V. 

 

 

 

 

            Bahar VİDİN                         Mustafa EĞİNLİ                     Önder ÖZDEN 

          Üye                             Üye                                         Üye 



   
                                                   T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK VE ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 17.07.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 10 

 

 

Belediye Meclisimizin Temmuz ayı toplantısında komisyonumuza sevk edilen, 

ALGEM-2 binası içerisinde “Kadın ve Çocuk Merkezi” kurulması ile ilgili evrak görüşüldü. 

Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; 

Algem binası içerisinde kurulması planlanan “Kadın ve Çocuk Merkezi” için mevcut 

bina yetersiz bulunmaktadır. Algem-2 binası da inşaat aşamasında olduğundan, inşaatın 

bitmesi, binanın fiziki yapısının oluşması, bina içerisine birimlerin yerleşip işleyişin 

başlamasından sonra konunun meclise havale edildiğinde değerlendirilmesi komisyonumuzda 

oy birliği ile uygun bulunmuştur.   

 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 

 

 

   

 

               Mehmet Birol ŞAHİN                          Taylan BENLİ  

                 Komisyon Başkanı                    Komisyon Başkan Yrd. 

 

 

 

        Bahar VİDİN                 Mustafa EĞİNLİ    Önder ÖZDEN 

      Komisyon Üyesi      Komisyon Üyesi   Komisyon Üyesi  

           

 



    
                                                   T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 28.08.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 11 

 

 

Belediye Meclisimizin 01 Ağustos 2019 tarihli olağan toplantısında komisyonumuza 

sevk edilen, Ġlçemiz Aslıhan Mahallesinde bulunan kahvehanenin 10 yıllığına kiralanması hususu 

komisyonumuzda görüşüldü.  

Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; 

Ġlçemiz Aslıhan Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 1475 nolu parselde bulunan 

ve Kahvehane olarak kullanılan taşınmazın 13/06/2019 tarihinde 3 yıllığına kiralama ihalesi 

yapılmış ve yapılan ihale sonucu Kader PEHLĠVANOĞLU 3 yıllığına aylık 1.550,00-TL 

bedelle kahvehaneyi kiralamıştır. 

Kader PEHLĠVANOĞLU  kahvehanenin tadilata ihtiyacı olduğunu ve metrekaresinin 

yetersiz olması sebebiyle kış mevsiminde mahalle halkının yer sıkıntısı olduğunu belirtmiş ve 

10 yıllığına kiraladığı takdirde Belediyeye hiçbir masraf ettirmeden yeri tadilat yapacağını 

beyan etmiştir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci Maddesinin (e) bendi ile taşınmazların üç 

yıldan fazla kiralanması yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında olduğundan, Ġlçemiz 

Aslıhan Mahallesi 1475 nolu parseldeki Kahvehane vasıflı taşınmazın gerekli tadilatının 

yapılması ve kira süresi sonunda herhangi bir hak talep etmemesi şartı ile 10 yıla kadar kiraya 

verilmesi, bu konuda yürütülecek her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve 

Encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

          Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.28.08.2019 

 

   

 

              Mehmet Birol ŞAHİN                                  Taylan BENLİ             

                Komisyon Başkanı                                                  Komisyon Başkan Yrd. 

 

 

 

 

         Bahar VİDİN    Mustafa EĞİNLİ                 Önder ÖZDEN             

       Komisyon Üyesi                  Komisyon Üyesi                               Komisyon Üyesi     
 



    
                                                   T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 23.10.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 12 

 

 

Belediye Meclisimizin 01 Ekim 2019 tarihli olağan toplantısında komisyonumuza 

sevk edilen, İlçemiz merkez mahallelerinde kurulan semt pazarlarının Sebzeciler Odası 

Başkanlığına devredilmesi hususu komisyonumuzda görüşüldü.  

Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; 

Altıeylül Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan ve haftanın belirli günlerinde 

kurulmakta olan semt pazarlarının belirli bir nizam ve intizam içerisinde işletilmesi için 

Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odasına devredilmesi hususunun ayrıntılı bir inceleme 

ve araştırma yapıldıktan sonra değerlendirilmesi için konunun tekrar komisyonlara havale 

edilmesi komisyonumuzda mevcudun oy birliği ile uygun bulunmuştur.  

 

          Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.23.10.2019   

 

   

 

              Mehmet Birol ŞAHİN                                  Taylan BENLİ             

                Komisyon Başkanı                                                  Komisyon Başkan Yrd. 

 

 

 

 

 

         Bahar VİDİN    Mustafa EĞİNLİ                 Önder ÖZDEN             

       Komisyon Üyesi                  Komisyon Üyesi                               Komisyon Üyesi     
 



    
                                                   T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 18.11.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 13 

 
Belediye Meclisimizin 04 Kasım 2019 tarihli olağan toplantısında komisyonumuza sevk 

edilen, Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konulu müzekkeresi 

komisyonumuzda değerlendirildi. 

Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; 

Belediye Meclisimizin, 05.05.2015 tarihli ve 78 sayılı kararı ile kabul edilen "Sosyal 

Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği’nin ayni yardım miktarları ve muhtaçlık derecelerini 

hüküm altına alan 15/3/b maddesi ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek, yapılan 

yardımların amacına uygun, mağduriyet ve ihtiyaçları gerçek manada giderebilecek  şekilde 

uygulanması amacıyla; Yönetmeliğin  Yardım Miktarları ve Muhtaçlık Dereceleri, Ayni Yardımlar 

için; başlıklı 15/3/b/2, 3, 4, 5 ve 6'ncı maddesinin; 

2) 8-13 puan arası azami net asgari ücretin % 35'i, (Yardım tutarı 5 aya bölünerek taksitler halinde 

yapılır.) 

3) 14-18 puan arası azami net asgari ücretin % 40'ı, (Yardım tutarı 5 aya bölünerek taksitler halinde 

yapılır.) 

4) 19-26 puan arası azami net asgari ücretin % 55'i, (Yardım tutarı 6 aya bölünerek taksitler halinde 

yapılır.) 

5) 27-31 puan arası azami net asgari ücretin % 60'ı, (Yardım tutarı 6 aya bölünerek taksitler halinde 

yapılır.) 

6) 32 ve üstü puan arası azami net asgari ücretin % 70'i, (Yardım tutarı 6 aya bölünerek taksitler 

halinde yapılır.) şekliyle, 

Yönetmeliğin "Gıda yardımı" başlıklı 21'inci maddesinin; 

 Gıda ve Temizlik Malzemesi Yardımı; 

“MADDE 21 – (1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu Yönetmelik kapsamında sosyal 

yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan, evinde ekonomik problemlerinden dolayı ailesinin 

gıda ve temizlik malzemesi ihtiyacını yeterince karşılayamayacak durumda olan ailelere 

Değerlendirme Kurulu onayı ile gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılır. 

(2) Yardımlar Değerlendirme Kurulunun kararına göre müracaatçıların ihtiyaçları 

doğrultusunda, periyodik veya geçici nitelikte yapılabilir. 

(3) Yardım yapılacak kişilere bir ay içerisinde en fazla, asgari ücret tespit komisyonunca yılı 

içerisinde belirlenen net asgari ücretin 1/5 i oranını geçmeyecek şekilde yardım yapılabilir.”  

Şekliyle değiştirilmesi, 

Yönetmeliğe son hüküm olarak; 

 “Geçici Madde 1 – Yönetmeliğin 15/3/b/2, 3, 4, 5 ve 6'ncı maddeleri 01.01.2020 tarihinde 

yürürlüğe girer.” Maddesinin eklenmesi; 

Komisyonumuzda oy birliği ile uygun bulunmuştur. 

 

Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.18.11.2019   

 

   

 

              Mehmet Birol ŞAHİN                                    Taylan BENLİ             

                Komisyon Başkanı                                                  Komisyon Başkan Vekili 

 

 

         Bahar VİDİN    Mustafa EĞİNLİ                 Önder ÖZDEN             

       Komisyon Üyesi                  Komisyon Üyesi                               Komisyon Üyesi     
 



    
                                                   T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 22.11.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 14 

 

 

Belediye Meclisimizin Kasım ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen, 

İlçemiz merkez mahallelerinde kurulan semt pazarları işletmesinin Sebzeciler Odası 

Başkanlığına tahsis edilmesi hususu komisyonumuzda görüşüldü.  

Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; 

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 

13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı resmi gazetede yayımlanarak değişiklik yapılan Pazar 

Yerleri Hakkında Yönetmelik’te “Pazar yerleri, belediyeler veya yüzde ellisinden fazlasına 

sahip oldukları iştiraklerince işletilir ve bu yetki devredilemez. Ancak, pazar yerlerinin 

işletilmesine ilişkin bazı hizmetler, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine 

aykırı hüküm içermeyecek şekilde yapılacak belirli süreli protokoller ile meslek 

kuruluşları eliyle yürütülebilir. Meslek kuruluşları, bu fıkrada belirtilen belediye iştiraklerine 

ortak olabilir.” hükmü bulunmaktadır. 

İlgili yönetmelik hükmü gereğince Altıeylül Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan ve 

haftanın belirli günlerinde kurulmakta olan semt pazarlarının işletme hakkının Balıkesir Sebze 

ve Meyveciler Esnaf Odasına tahsis edilmesi hususunun ayrıntılı bir inceleme ve araştırma 

yapıldıktan değerlendirilmesi için tekrar komisyonlara sevk edilip ek süre verilmesi 

komisyonumuzda oy birliği ile uygun bulunmuştur.  

 

          Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 22.11.2019   

 

   

 

              Mehmet Birol ŞAHİN                                    Taylan BENLİ             

                Komisyon Başkanı                                                  Komisyon Başkan Vekili 

 

 

 

 

         Bahar VİDİN    Mustafa EĞİNLİ                 Önder ÖZDEN             

       Komisyon Üyesi                  Komisyon Üyesi                               Komisyon Üyesi     
 



    
                                                   T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 24.12.2019 

 

Rapor Karar No: 2019 / 15 

 

 

Belediye Meclisimizin Aralık ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen, 

İlçemiz merkez mahallelerinde kurulan semt pazarları işletmesinin Sebzeciler Odası 

Başkanlığına tahsis edilmesi hususu komisyonumuzda görüşüldü.  

Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; 

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 

13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı resmi gazetede yayımlanarak değişiklik yapılan Pazar 

Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5.madde 8.fikrasında “Pazar yerleri, belediyelerce işletilir ve 

bu yetki devredilemez. Ancak, pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin bazı hizmetler, bu 

Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hüküm içermeyecek şekilde yapılacak belirli 

süreli protokoller ile meslek kuruluşları eliyle yürütebilir. ” hükmü bulunmaktadır. 

Altıeylül Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan ve haftanın belirli günlerinde 

kurulmakta olan semt pazarlarının işletme hakkının Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf 

Odasına tahsis edilmesi ilgili yönetmelik hükmü gereğince komisyonumuzda oy birliği ile 

uygun bulunmamıştır. 

 

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.   24.12.2019 

 

 

 

   

 

              Mehmet Birol ŞAHİN                                    Taylan BENLİ             

                Komisyon Başkanı                                                  Komisyon Başkan Vekili 

 

 

 

 

         Bahar VİDİN    Mustafa EĞİNLİ                 Önder ÖZDEN             

       Komisyon Üyesi                  Komisyon Üyesi                               Komisyon Üyesi     
 



    
                                                   T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 29.01.2020    

 

Rapor Karar No: 2019 / 16 

 

Belediye Meclisimizin Ocak ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen, Altıeylül 

Belediyesi sınırları dâhilinde kurulan semt pazarlarının düzenlenmesi hususu komisyonumuzda 

görüşüldü.  

Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; 

Altıeylül Belediyesi sınırları dâhilinde haftanın belirli günlerinde kurulmakta olan semt 

pazarlarının denetimi, iyileştirilmesi, nizam ve intizama sokulması için; 

 

Pazar yerlerinde vergi kaydı, oda üyeliği ve Belediyemiz kayıtlarının Esnaf Odaları ile 

işbirliği içerisinde denetimi yapılarak pazarcı olup olmadığının kontrol edilmesi,  

Pazar yerleri devir işlemlerinin yapılıp yapılmadığı konusunda sıkı bir denetimin yapılarak 

devir işlemlerini yapmayan pazarcı esnaflarına yasal uyarı ve cezai işlem uygulanması,  

Pazar yeri işgaliye ücretlerinin yeterli tahsildar görevlendirilerek pazar yerlerinde günlük 

olarak tahsil edilmesi, ayrıca geçmiş yıllarda biriken işgaliye ücretlerinin 31.12.2020 tarihine kadar 

ödenmesi için uyarıların yapılması, işgaliye ücretini ödemeyen esnafa cezai işlem uygulanacağının 

bildirilmesi,   

Pazar yerlerinin temizliği için esnaflara günlük poşet dağıtılarak atıkların dağıtılan 

poşetlerde toplanmasının sağlanması, bu konuda denetimlerin sıklaştırılması, çöpünü toplamayan 

pazarcı esnafına cezai işlem uygulanacağının tebliğ edilmesi. 

Pazar yerlerinin nizam ve intizamının sağlanması için yapılacak çalışmalar esnasında 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün personel ihtiyacının karşılanması,  

Pazar çevresindeki yollara pazar esnafı araçlarının park edilmemesi için gerekli çalışmanın 

yapılması,  

Zabıta ve Tahsildar personeller için kapalı pazar yerlerinin uygun bir yerine sabit ya da 

taşınabilir zabıta noktası inşa edilmesi,  

Zabıta Noktalarının önüne vatandaşın aldığı ürünün gramajını kontrol edebileceği hassas 

terazi konulması, 

Komisyonumuzda oy birliği ile uygun bulunmuştur. 

 

           Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.   29.01.2019  

 

  

 

              Mehmet Birol ŞAHİN                                   Taylan BENLİ                             

                Komisyon Başkanı                                                  Komisyon Başkan Vekili 

 

 

 

         Bahar VİDİN                              Mustafa EĞİNLİ                             Önder ÖZDEN            

       Komisyon Üyesi                    Komisyon Üyesi                              Komisyon Üyesi     



   
                                                  T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 19.02.2020 

 

Rapor Karar No: 17 

 

 

Belediye Meclisimizin Şubat Ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen 

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili evrak komisyonumuzda incelenip değerlendirildi. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; 

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve 

sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyen, hizmetlerin daha etkin ve verimli 

yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan “Altıeylül Belediyesi Araştırma ve Geliştirme 

Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği” 

nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 / m maddesi gereği kabul edilmesi komisyonumuzda 

oy birliği ile uygun görülmüştür.   

 Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 19.02.2020  

 

 

 

 

     Mehmet Birol ŞAHİN                                                      Taylan BENLİ 

                 Komisyon Başkanı                                     Komisyon Başkan V. 

 

 

 

 

 

           Bahar VİDİN                          Mustafa EĞİNLİ                        Önder ÖZDEN 

         Komisyon Üyesi       Komisyon Üyesi                        Komisyon Üyesi 



    
                                                   T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU /  

HUKUK VE ZABITA KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORUDUR.  

 

Rapor Karar Tarihi: 19.02.2020    

 

Rapor Karar No: 18 

 

 

Belediye Meclisimizin Şubat ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen, Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu uyum süreci ile ilgili Hukuk ve Zabıta Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu raporu komisyonumuzda görüşüldü.  

 

Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; 

 

BELEDİYELER DE KVKK 2 AŞAMADA GERÇEKLEŞİR;  

 

1.) Belediye bünyesinde ikamet eden vatandaşlarımız için aydınlatma metni hazırlanmalı. 

Bu aydınlatma metninde Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri, Kişisel 

Verilerinizin Aktarılması, toplanma yöntemleri, kanunun 11. Maddesi gereği hakları, ayrıntılı bir 

şekilde açıklanmalı. Bu açıklama her vatandaşın görebileceği ( internet sitesi, beyaz masa 

bankoları) yerlere yerleştirilmelidir. Yine vatandaşların eğer kişisel verilerine ulaşılıyorsa, açık 

rızalarının alınması gerekmektedir.( form ile ) 

 

2.)Belediyede ve iştiraklerinin bünyesinde çalışanlar içinde KVKK uyum sürecinde düzenli 

olarak eğitimler verilmeli, gizlilik sözleşmeleri yapılmalı, kişisel verilerin erişim yetkisi ve süresi 

net olarak belirlenmeli, yetkileri periyodik olarak kontrol edilmeli, görev değişikliğinde/işten 

ayrılmada yetkileri derhal kaldırılmalı, envanter iade alınmalıdır. 

  

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNE YÖNELİK BİR ENVANTER 

OLUŞTURULMALI  

 

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğe göre Envanterde asgari olarak; Veri 

kategorisi, Kİşisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, aktarılan alıcı / alıcı grupları, veri konusu 

kişi grupları, kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi, 

yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, veri güvenliğine ilişkin alınan teknik ve idari 

tedbirler, yer alması gerekmektedir. Süreç veya Faaliyet Bazında Kişisel Verilerin Tespiti Ekibinin; 

tüm iş süreçlerini birimler bazında tek tek tespit etmesi, süreçler kapsamındaki faaliyetleri 

listelemesi, faaliyetleri yerine getirirken hangi tür kişisel veri içeren bilgi veya belgeleri elde ettiğini 

ve bu bilgi veya belgelerde yer alan tüm kişisel verileri tek tek belirlemesi gerekmektedir. 

 

VERBİSE KAYIT SORUMLULUĞU  

 

Belediye bir kamu kurumu olduğundan 31/12/2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt 

yaptırmaları ve yukarıda yer alan yükümlülükleri ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir. Veri 

sorumlularına, 6698 sayılı Kanunla Sicil kayıt ve bildirim yükümlülüğü getirilmiş olmasının amacı; 

 Kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın, 



 Kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçilerek bu alanda veri sorumlularının 

kişisel veri işlemesi faaliyetlerinin disiplin altına alınmasının, 

 Kişisel verilerin korunması alanında toplumun tüm kesimlerinde kültür ve farkındalık 

oluşmasının, veri sorumlularının kişisel verisini işlediği kişilere hesap verebilmesinin, 

 Veri sorumlularının Kanuna uyumunun, 

 İstisna kapsamında olmayan tüm veri sorumlularının Sicile kaydolmasının sağlanmasıdır. 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum süreci ile ilgili olarak yukarıda belirtilen 

konuların Belediyemiz tarafından uygulanması, 31.12.2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olunarak 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmanın yapılması komisyonumuzda oy birliği ile 

uygun bulunmuştur. 

 

           Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.   19.02.2020  

 

  

 

Plan ve Bütçe Komisyonu:               Hukuk ve Zabıta Komisyonu                  

Mehmet Birol ŞAHİN       Mehmet Birol ŞAHİN       

Burcu ÖZER       Taylan BENLİ        

Mehmet KELEMENÇE     Bahar VİDİN                                 

Murat ADISANOĞLU     Mustafa EĞİNLİ       

Şerafettin ÖZDEMİR                Önder ÖZDEN                              

 



    
                                                   T.C. 

ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK VE ZABITA KOMİSYONU RAPORUDUR. 

 

 

Rapor Karar Tarihi: 19.02.2020    

 

Rapor Karar No: 2019 / 18 

 

 

Belediye Meclisimizin Şubat ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen, Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu uyum süreci ile ilgili Hukuk ve Zabıta Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu raporu komisyonumuzda görüşüldü.  

 

Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde; 

 

BELEDİYELER DE KVKK 2 AŞAMADA GERÇEKLEŞİR;  

 

1.) Belediye bünyesinde ikamet eden vatandaşlarımız için aydınlatma metni hazırlanmalı. 

Bu aydınlatma metninde Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri, Kişisel 

Verilerinizin Aktarılması, toplanma yöntemleri, kanunun 11. Maddesi gereği hakları, ayrıntılı bir 

şekilde açıklanmalı. Bu açıklama her vatandaşın görebileceği ( internet sitesi, beyaz masa 

bankoları) yerlere yerleştirilmelidir. Yine vatandaşların eğer kişisel verilerine ulaşılıyorsa, açık 

rızalarının alınması gerekmektedir.( form ile ) 

 

2.)Belediyede ve iştiraklerinin bünyesinde çalışanlar içinde KVKK uyum sürecinde düzenli 

olarak eğitimler verilmeli, gizlilik sözleşmeleri yapılmalı, kişisel verilerin erişim yetkisi ve süresi 

net olarak belirlenmeli, yetkileri periyodik olarak kontrol edilmeli, görev değişikliğinde/işten 

ayrılmada yetkileri derhal kaldırılmalı, envanter iade alınmalıdır. 

  

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNE YÖNELİK BİR ENVANTER 

OLUŞTURULMALI  

 

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğe göre Envanterde asgari olarak; Veri 

kategorisi, Kİşisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, aktarılan alıcı / alıcı grupları, veri konusu 

kişi grupları, kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi, 

yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, veri güvenliğine ilişkin alınan teknik ve idari 

tedbirler, yer alması gerekmektedir. Süreç veya Faaliyet Bazında Kişisel Verilerin Tespiti Ekibinin; 

tüm iş süreçlerini birimler bazında tek tek tespit etmesi, süreçler kapsamındaki faaliyetleri 

listelemesi, faaliyetleri yerine getirirken hangi tür kişisel veri içeren bilgi veya belgeleri elde ettiğini 

ve bu bilgi veya belgelerde yer alan tüm kişisel verileri tek tek belirlemesi gerekmektedir. 

 

VERBİSE KAYIT SORUMLULUĞU  

 

Belediye bir kamu kurumu olduğundan 31/12/2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt 

yaptırmaları ve yukarıda yer alan yükümlülükleri ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir. Veri 

sorumlularına, 6698 sayılı Kanunla Sicil kayıt ve bildirim yükümlülüğü getirilmiş olmasının amacı; 

 Kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın, 



 Kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçilerek bu alanda veri sorumlularının 

kişisel veri işlemesi faaliyetlerinin disiplin altına alınmasının, 

 Kişisel verilerin korunması alanında toplumun tüm kesimlerinde kültür ve farkındalık 

oluşmasının, veri sorumlularının kişisel verisini işlediği kişilere hesap verebilmesinin, 

 Veri sorumlularının Kanuna uyumunun, 

 İstisna kapsamında olmayan tüm veri sorumlularının Sicile kaydolmasının sağlanmasıdır. 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum süreci ile ilgili olarak yukarıda belirtilen 

konuların Belediyemiz tarafından uygulanması, 31.12.2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olunarak 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmanın yapılması komisyonumuzda oy birliği ile 

uygun bulunmuştur. 

 

           Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.   19.02.2020  

 

  

 

 

              Mehmet Birol ŞAHİN                                     Taylan BENLİ                             

                Komisyon Başkanı                                                  Komisyon Başkan Vekili 

 

 

 

 

           Bahar VİDİN                              Mustafa EĞİNLİ                               Önder ÖZDEN           

        Komisyon Üyesi           Komisyon Üyesi                               Komisyon Üyesi     


