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BiRLE$iM : I
Belediye Meclisini
Te$kil Edenlerin
Adr ve Soyadl

:

J04l8l0l-105.04-dzet

Toplantr Saati : 14:30
Meclis Bagkan V. : Sercan Sefer giGDEMOe LU
Uyeler : Alpaslan BILEN, Raife KARABATAK, Gokhan TURAMANLAR,, Kadir
Kaan BiROcUL, Alaaddin AgU! Erkut ytLMAZ, yasemin AYTAe, Murar cUt,,
Mehmet COKER, Dogan OZUSLU
Sercan Sefer QiGDEMO6LU, Raife KARABATAK, Gitkhan TURAN,TANLAR,
Kadir Kaan BiROGUL, Alaaddin AgUT, Erkur ylLMAZ, Murat cUL.

TOPLANTIYA

KATILANLAR

Mehmet COKER, Dogan 62USLU

TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR

ilkay GiRCiN ERDOCAN, Alpastan BiLEN, yasemin AYTAC

Karaburun Belediye Me,clisi, 5393 sayrh yasanrn 22. maddesi gerelince, Belediye Bagkan
Vekili Sercan sefer QiGDEModLU bagkanhgrnda, Karaburun Belediyeii Mordo[an Hizmer Binasr
Toplantr Salonunda toplandr. Belediye Bagkanr ilkay GiRGiN ERDOGAN, Meclis UyeleriAlpaslal
BILEN ve Yasemin AYTAQ'rn bulunmadrfr, yeterli golunlulun saflandrlr belirlendikten sonra.
birlegim agrldr.

(2021'032) Mart ayt Meclis Toplantrsrnda ahnan kararlarda maddi hata bulunmadrlrna
mevcudun

oybirli!i ile karar verildi.(Bel.Mec.Qal.Y<tn.Mad.I

I

)

(202f-033) Meclis Uyesi Alaaddin AgUT'un plan B tge Komisyonu Uyelili Segiminin

giindeme ahnmasr 6nergesi, mevcudun

oybirlili ile kabul edildi.(Bel. Mec.Qal.yrin.Mad.

II)

(2021-034) AK Parti ve MHP'li iiyelerin "Krrsal Mahalle ve Krrsal YerleEik Alanlar hakkrnda
bilgilendirme" talebi ile ilgili dnergelerinin giindeme alrnmasrna mevcudun oybirligi ile karar verildi.

AK Parti ve MHP'li i.iyelerin Hurdaya aynlan araglar ile ilgili evraklann bir sonraki toplanrrya
getirilmesi ve bilgi verilmesi ile ilgili soru d,nergesi okundu.

AK PaIli ve MHP'li iiyelerin Egriliman mevkiinde bazr ticari $irketlerin orman yolu agrldrlr,
Egriliman deresi tizerine kopr0 yaprldrgr, dereye set ve duvar yaprldrlr, aynr bdlgeye bini yaprldrlr ve
konteyner konuldufu, bu konular ile ilgili yaprlan iglemler hakkrnda bilgi verilmesi soru dnergesi
okundu.

(202r-035) Bagkanhk onergesi ile; igigleri Bakanhlrnrn r0.ll.z0l7 tarih, 23204 sayrh

Genelgeleri dolrultusunda, Tapu Kadastro Miidiirliiklerince yaprlan iglemler srrasrnda, tahsil edilecek
tapu harglarrna esas Belediye Emlak Vergisi delerlerinin elekhonik ortamda tapu miidiirliigtince
kullanabilmesine, bu konuda Tapu Miidiirlii!fi ile Belediyemiz arasrnda di.izenlenecek Protokol0n
imzalanmasr igin Belediye Baqkanr ilkay GiRGiN ERDOGAN'a yetki verilmesine, mevcudun

oybirli!i

ile karar verildi.

(2021-036) Bagkanhk onergesi

ile;

sayrh karanndaki listenin;
44. srrasrndaki gayrimenkule ait adres
45. straslndaki gayrimenkule ait adres
47. srrasrndaki gayrimenkule ait adres
Deligtirlmesine mevcudun oygoklulu

Karaburun Belediye Meclisinin 13.12.2019 tarih,

siitunundaki ..No:3 I ',in '.No:2/3 l'. olarak
siitunundaki .,No:2/40,'rn ..No:2/30" olarak
siitunundaki .,No:215,,in ..No:2/5', olarak
ile karar verildi. (Ak parti ve MHp gurubu gekimser oy

kullandr)
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(2021-037) Baqkanlk onergesi ile; Karaburun Belediyesine ba[h, Mimas Bel Grda Turizm
.
in5aat ithalat ihracat Uretim Pazadima Sanayi Ticaret Anonim girketi'nin l2 taksitte cidenmek uzere
300.000,00 TL (Ugyiizbin TL) kurumsal kedi kullanma talebin kabuliine, mevcudun oybirlili ile rarar
verildi. (5393 S.K.l 8/d Md.)

.

(2021-038) Gizli oylama ile Meclis l,inci Bagkan vekiltifine; 9 (Dokuz) oy alan Dolan

- _,,^,
OZUSLU,

Gizli oylama ile Meclis 2'inci Bagkan vekilifine; 9 (Dokuz) oy alan Grikhan
TURAMANLAR,
Gizli oylama ile 9 (Dokuz) oy alan Erkut yILMAZ ile 9 (Dokuz) oy alan Mehmet QoKIiR
Meclis Katipliline asil iiye olarak,
Gizli oylama ile 9 (Dokuz) oy alan Murat GUL birinci, 8 (Sekiz) oy alan yasemin AyIAQ
ikinci yedek iiye olarak Meclis Katiptifine,
Gizli oylama ile 7 (Yedi) oy alan Murat GUL ve 6 (Altr) oy alan Dolan oztJSLU oaimi
enciimen iiyeliline;
Segildiler. ( 5393 S.K. | 8/k, l9 ve 33la md)
(2027-039) Agrk oylama ile, plan ve Biitqe Komisyonuna; Dogan OZUSLU, Raife
Erkut YILMAZ ve Yasemin AyTAC:
oylama ile, imar ve Bayrndrrtrk Komisyonuna; Alaaddin AgUT, Sercan Sefer
^. =_ _1rf!
Alpaslan BiLEN ve Kadir Kaan BiROGUL:
QIGDEMOGLU,
Aglk oylama ile, Hukuk Komisyonuna; Alaaddin A$UT, Dogan OZUSLU, Erkut YILMAZ
ve Grikhan TURAMANLAR;
Aglk oylama ile, Qevre Komisyonuna; Alpaslan BILEN, Dogan OZUSLU, Erkur ytLMAZ
ve Kadir Kaan BiROGUL
ile. Ozel Qevre.Koruma Alanr Danrqma ve izleme Komisyonuna; Sercan Seler
^, ^^_-1t!:yhma
qIGDEMOGLU.
Kadir Kaan BiROGUL ve Mehmet COKER
_.,-^*Aqr! 9Vl1ma ile. Deprem ve Afetler Komisyonuna: Alpaslan BiLEN. Sercan Seler
(IGDL.MOCLU. Lrkur YTLMAZ ve Mehmet COKER
Oybirliiiyle segildiler ( 5393 S.K. 18,& ve 24 Md)

KARABATAK,

Q02l-040) 02.1 0.2020 tarih, 30418101-10S.04-t0l sayrh Meclis Kararr ile kabul edilen 2021
yrh Tarifeler Listesi Eki TEMBiHNAME'nin sonuna:
l- cadde sokak ve kaldrnmrarda yaya ve arag gegigine engel olacak gekilde fiziki engel
olufturmak, arag parkrnr engellemek.
2- Belediye larafindan yasaklanan yerlere, yaya yolu ve kaldrrrmlara, bisiklet.
motorsiklet, elle
veya hayvanlar tarafindan gekilen araglarla girmek veya park etmek.
Yayalagtrrrlmrg yollara izin veriren saatrer drgrnda girmek veya yasakrr
saatrerde bu
.3-.

.

,

alanlarda bulunmak veya yasak sonunda grkmamak.
4- $ehir iginde amme mtilkii iizerinde belediyece tespit ve tahsis edilen yerler drqrnda
her
arag park etmek.
5- Belediyece toplu tagrma araglan ile ilgili alrnan kararlara uymamak

tiirlij

6- UKOME ve AYKOME tarafrndan ahnan kararlara uymamaK
7- Yepilalan ve parklara motorru motorsuz aragrarra girmek park
etmek vela zarar vermek
8- Belediye gahgmala.nda garrqma aranrna garrgmirara mani oracak geiirde aragra girmek

veya park etmek.

9- Her ne surette olursa olsun Belediyeden izin almaksrzrn Cadde. Bulvar ve
sokaklann arag
gelip ve gegiqine engel olacak qekilde kapatmak.
. l0--Belediyece yayalagtrrrlmlg ve arag girigi yasaklanmrg yollarda motorlu motorsuz her tiirlii
arag siiriiciilerince zabrta AmirliEi ve Trafik zabrta personelinin ikaz ve
uya.la.na uymamak.
I l- Trafik tanzim ve uyarr igaretlerini tahrip efinek yer ve y<iniinii deligtirmet.

$eklindeki I I adet maddenin ilavesinin kabuliine mevcudun oybirlili ire kart'verildi.
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(2021-041) Belediyemize ait 35 UDZ 67 plakah, l9g7 model, Mercedes-Benz otobiisiin
oybirlili ile

hurdaya a1'nlmasrna ve iglem sonunda hurdasrnrn MKE kurumuna satllmaslna, mevcudun
karar verildi.

(2021-042) izsu Genel Miidiirliiliiniin, Anbarseki Mahallesi igme ve kullanma suyu
ihtiyacrnrn kargrlanmasr igin, miilk,yeti belediyemize ait Anbarseki Mahallesi 464 parsel sayrh
.
taqrnmazdaki 25 m"lik krsmrn iZSU Genel Miidiirliilii adrna tahsisine, mevcudun oybiriigi ile karar
verildi.

Q02l-043\ AK Parti ve MHP'li iiyelerin "Krrsal Mahalle ve Krrsal Yerleqik Alanlar hakkrnda
bilgilendirme" talebi ile ilgili dnergelerinin giindemde kalmasrna, mevcudun oybirlili ile karar verildi.
(2021-044) Toptantrya kahlamayan, Belediye Baqkanr ilkay ciRGiN ERDOGAN, Meclis
UyeleriAlpaslan BILEN ve Yasemin AYTAQ'rn mazeretlerinin kabuliine mevcudun ovbirliEi ile karar

..

verildi.

09 Nisan 2021 giinii, saat 19.00'd4 Karaburun Betediyesi Mordolan Hizmet Binasr Toplantr
Salonunda toplanrlmak iizere Birlegim Bagkan tarafrndan kapahld..
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Ba;kan V.
Sercan Sefer

QiGDEMocLU
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