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TOPLANTtYA
KATlLMAYANLAR Kadir Kaan BlRoGUL. Erkut YlLMAZ.

Karaburun Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 22. maddesi gereğince, Belediye Başkan
İlkay GİRGİN ERDOĞAN başkanlığınd4 Karaburun Merkez Mahalle Nergis Kafe tesislerinde
toplandı. YeterliçoğunIuğun sağ|andığı belirlendikten sonra, birleşim açıldı.

(2021-083) 02 Temmuz 202l tarihli Olağan Meclis Toplantında alınan karariarda maddi hata
bulunmadığına mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Bel.Mec.Çal.Yön.Mad. l l )

Qo2|-084) Taner GÖKÇE'nin belediyemize bedelsiz olarak hibe etmek istediği 2l68l80l
Motor, 20060156 Şasi nolu, 34-06-12820 plakalı, 2006 model, XCMG mark4 XS-120 tipi Yol
Silindirinin hibesinin, kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi. (237 S.K l0-2 Mad.)

(2021-085) Belediyemize ait hisseli parsellerden, belediye hissesinin % 50'den düşük olduğu
durum|arda, talep halinde, diğer hissedarlara satılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine,
oyçokluğu ile karar verildi. AK Paıi ve MHP grubu red oyu verdi.(5393 S.K.l8/e)

(2021-086) Belediyemiz kiracısı olup, 30.10.2020 tarihli depremde işyeri hasar gördüğü için
başka yere taşınan kiracılardan, eski yerlerine dönene kadar kira bedeli alınmamasına, oybirliği ile
karar verildi.

(2021-087) Izmir Büyükşebir Belediye Meclisinin |4.04.2021 tarih ve 05.426 sayılı karaı
gereği, Sosyal Pğeler Daire Başkanlığının 09.07.2021 tarih ve E_46907367 -812-260293 sayılı
yazıları ile bildirilen, "Engelsiz Plaj Oluşturulmasına" ilişkin Hizrnet Protokolünün kabulüne ve
proıokolü imzalamak için Belediye Başkanı İlka1 G|RCIN ERDOĞAN'a yeıki rerilmesine. o1birliği
ile karar verildi.. (5393 S.K. l8/p)

(2021-088) 04.06.202| tarih, 304l8l01-105.04-067 sayılı MecIis kararı ile Hukuk, İmar ve

Çevre Komisyonlarına havale edilen, İYİ Parti Karaburun İlçe Başkanlığı imzalı, Küçükbahçe
Mahallesi Eğriliman mevkinin çeşitli sorunlarının incelenmesi ile ilgili komisyon raporları;

IMAR KOMISYONU RAPORU
Karaburun Belediye Meclisinin 041061202l tarih ve 6'7 nolu kararıyla komisyonumuza havale

edilen konu değerlendirilerek sonucu aşağıya çıkarılmıştır
İyi Parti İlçe Başkanlığınca veri|en; İ|çemiz Küçükbahçe Mahallesi Denizgiren mevkiinde

mevcut çevre sorunları ve giderilmesine yönelik hususlar için komisyonumuzca- bölgeye gidilerek
mahallinde yaşayan ve kullananlar da dinlenerek tespitlerd€ bulunulmuş ve yasal mevzuat
doğrultusunda değerlendirilmiştir. Söz konusu denizel alanda bakanhkça 2 ayrı balık üreıim 4lanı
belirlenerek ilgili firmalar tarafından 2026 yılına kadar kullanılması için ruhsatlandıtı lm ış
bulunulmaktadır Yapılan üretime ait sevkiyat ve lojistik hizmetlerini görmek üzere karada her firma
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taraflndan konum landırılmış basit yapıları bulunmaktadır. Yapıların bulunduğu alanın mülkiyetleri
kendilerine ait olup bu yapılar ofis, depo, yeme-içme, dinlenme faaliyetleri yanünda üretime aii
ekipmanların tamir-bakım-onarım faaliyeti alanlarını da içermekte ve ofis olarak ruhsatları
bulunmaktadır. Firmalar tarafından 3l.|2.2017 tarihinden önceki ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine
aykırı yapılarla ilgili olarak çıkarılan imar barışı başvurusunda bulunularak bu yapılar için yapı kayıt
belgesi alınmış bulunmaktadır.

Anılan yapılara ulaşım halen orman yolu vasfındaki yoldan sağlanmaktadır. Yolu kesen dere
üzerinde yapılmış betonarme köprü mevcut olup söz konusu yol çevrede yaşayanlarca da
ku|lanılmakladıı Mevcut köprüye ait yapı ruhsatı olmayıp ilgi|i firmalarca orman bölge müdürlüğü,
Dsi ve Çevre şehircilik Müdürlüğü nezdinde yapllan başvuruları sonrası yapılmasının uygun olacağı
yönündeki görüşler doğrultusunda ilgili firmalar tarafindan yapılmış bulunmaktadır.

Sahil bolunca herhangi bir düzenieme ve mevcut teknelerin yanaşabileceği sabit bir yapı
olmadığından tüm tekneler gelişigüzel olarak sahili kullanmaktadtr. Gerek bu durum ve gerekse
yapılan bakım-onarım-tamirat işlemleri sahilin her iki yakasında kirlilikler yaratmaktadür. Söz konusu
sahil için hazırlanacak bir proje ile kapsamlı bir 'sahil düzenlemesi' yapılması yerinde olacaktır.

Karaburun ilçesi l5.03.20l9 tarih 307l5 sayılı resmi gazetede yayınlanan 823 sayıh
Cumhurbaşkanı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiş olup bölgede
19.I0.1S89 ıarih 383 sayılı Kanun Hükmünde Karamame hükümleri uygulanmakta ve mevcut her
ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkur kanun hükmünde karamame hükümlerine
göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar her hangi bir uygulama yapı lamamaktadır. Söz
konusu alan da bu kapsamda kaldığından herhangi bir ruhsata tabi inşai faaIiyette
bulunulamamaktadır.

Söz konusu rapor komisyonumuzda oybirliği iIe uygun görülmüş oiup meclise arz olunur

ÇEVRE KOMİSYONU RAPORU
Konu: Karaburun Belediye Meclisi'nin Haziran 2021 toplantısında Başkanlık tarafından

Meclis Gündemine sunulan İYİ Patlİ'nin 17.05.202l tarihli talep dilekçesindeki maddeler halinde
sıralanmış soru ve görüş taleplerinin değerlendirilmesi.

Karaburun İlçesi Kllçtlkbahçe Mahallesi Eğriliman Bölgesi'nde denizde faaliyet gösteren iki
adet balık çiftliğinin denizdeki faaliyetleri ile ilgili yasal izinlerle ilgili muhatap Tarım Orman
Bakanlığı'dır. Kıyıdaki Ofisleri firmalann kendilerine ait parsellerdedir. Belediyemiz Zabıta Amirliği
ıarafından 04.09.2020 tarihinde Gümüşdoğa Su Ürünleri Üreıim İhracaı İthalat A.Ş. 'ne. 31.12.20I9
tarihinde Lezita BalıkA.Ş.'ne Sıhhi MüesseseAçma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir. Firmaların ilgili
bölgede Balık İşleme Tesisi yoktur. Bu tesislerin denizdeki ve kıyıdaki faaliyetleri ile ilgili yasal
prosedürleri yerine getirip getirmedikleri ve bu konuda alınacak önlemler ile ilgili olarak Karaburun
belediyesi tarafından konunun yasal muhatabı Tarım Orman Bakanlığı'na yazı yazılmalıdır.

Eğriliman Bölgesindeki deniz içerisinde bulunan posidonya çayırları ile ilgili olarak
Karaburun Belediyesi tarafından konunun yasal muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TBVK Genel
Müdürlüğü'ne yazı yazı,Iarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması ve koruyucu önlemlerin alınması talep
edilmelidir.

Küçükbahçe Mahallesi bölgesindeki tarımsal faaliyetlerin ihtiyacı olan sulama sulrrnun 4 000
000 M3 kapasiteli Salman Göletinden sağlanıp sağlanamayacağı konunun yasal muhatabı Devlet Su
İşleri 2. Bölge MüdürIüğü 2l. Şube Müdürlüğü ile görüşüldü, verilen bilgiye göre 4 000 000 M3 lük
kapasitenin 3 000 000 M3'ü Küçükbahçe, Salman Mahallelerinde 1arımsal sulama suyu olarak
kullandırılacaktır. l 000 000 M3 su ise isale hattı ile Çeşme İlçesi 'ne içme suyu olarak alınacaktır
Sulama ve İçme suyu isale hatları yapım aşamasmdadır.

Eğriliman Bölgesinde denizde kurulu balık çiftliklerinde üretilen balıkların basat sonrası
işleme tesislerine sevkiyatı ve denizdeki işletrnelerin yem ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla
kullanılabilen iki yol mevcuttur. Birinci yol, marıdalin bahçeleri içerisinden geçen ve şahıs parsellerine
tecavüzü olan toprak bir yoldur. Mahsulün çiçek ve iomurcuk dönemlerinde gelişmesine engel yoğun
tozluk yaratmaktadlr.

İkinci yol, l. Derece Doğal Sit Alanında Orman Bölge Müdürlüğü'nün hüküm ve tasamrfunda
olan ve yot güzergahını DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün hüküm ve tasamıfundaki E$iliman Deresi
(Sulu Dere)'nin kestiği, halihazırda kullanılan yoldur. Çevre sorunları açısından diğer yola göre daha
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Eğriliman'ın yaz ve kış kaçak liman faaliyetlerinde (Trol tekne limanı) olarak kullanılması,
yasak türlerin avcıhğında bir üs halinde getirilmesi konusunda yasal muhataplar olan Tarım Orman
bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıgı'na Karaburun Belediyesi tarafından yazı yazılarak gerekli
önlem lerin alınması istenmelid ir.

Eğriliman sahilinin doğa ile uyumlu turizme açıIması, sahil temizliği, dinlenme alanları, (emiz
su temini, WC konularında Karaburun Belediyesi, Eğiliman Koruma ve Gelişlirme Platformu
öncülüğünde yöre halkı ile beraber düzenleme faaIiyetlerinde bulunma|ıdır.

İlçemiz bütünü.823 nolu Cumhurbaşkan |ığı kararı ile Özel Çevre koruma Bölgesi ıespit ve
ilan edilmiş durumda olduğundan bunun doğal sonucu olarak denizel alandaki balık çiftlikleri ve
karasal alanda özellikle güneş enerjisi üretim tesislerinin izin ve ruhsatlandırılmalarında bu kararın
ilke ve amaçları doğrultusunda, yürürlükteki ruhsat alaılarında daraltmalar ve birleştirilmelerin
yapılası, kapasite denetimlerinin sıkılaştırılması ve de bundan sonraki dönemler için yeni
ruhsatlandtrmalar yapılması konusunda Karaburun Belediyesi tarafından Çevre ve şehircilik Bakanlığı
ve 'Ibrım Orman Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.

Komisyonumuz değerlendirme ve önerileri yukanda açıklandığı gibidir Rapor oy çokluğu ile
karar altına alınm ıştır.

Meclise sunulur. (Kadir Kaan BiRoĞUL.Çekimser AK Parti)
HUKUK KOMISYONU RAPORU

Konu: Karaburun Belediye Meclisi'nin Haziran 2021 toplantısında Başkanlık tarafından
Meclis Gündemine sunulan İYİ PaRlİ'n;n |7.05.2O2\ tarihli talep dilekçesindeki maddeler halinde
sıralanmış soru ve görüş taleplerinin değerlendirilmesi.

Karaburun İlçesi Küçllkbahçe Mahallesi Eğriliman Bölgesi'nde denizde faaliyet gösteren iki
adet balık çiftliğinin denizdeki faaliyetleri ile ilgili yasal izinlerle ilgili muhatap Tarım Orman
Bakanlığı'dır. Kıyıdaki Ofisleri firmaların kendilerine ait parsellerdedir. Belediyemiz Zabıta Amirliği
taraindan 04.09.2020 ıarihinde Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracaı İthalat A.Ş. ,ne. 3|.l2.20l9
tarihinde Lezita Bahk A.Ş.'ne Sıhhi Müessese Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir. Bu tesislerin
denizdeki ve kıyıdaki faaliyetleri ile ilgili yasal prosedürleri yerine getirip getirmedikleri ve bu konuda
alınacak önlemler ile ilgili olarak konunun yasal muhatabı Tarım Orman Bakanlığı'dır.

Eğriliman Bölgesindeki deniz içerisinde bulunan posidonya çayırları ile ilgili olarak konunun
yasal muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır.

Küçükbahçe Mahallesi bölgesindeki tarımsal faaliyetlerin ihtiyacı oIan sulama suyunun 4 000
000 M3 kapasiteli Salman Göletinden sağlanıp sağlanamayacağı konunun yasal muhalabı Devlet Su
İşleri 2. Bölge Müdürlüğü 21. Şube Müdürlüğü ile görüşüldü, verilen bilgiye göre 4 000 000 M3 lük
kapasitenin 3 000 000 M3'ü tarımsal sulama suyu olarak kullandırılacaktı. l 000 000 M3 su ise isale
hatt, ile Çeşme İlçesi 'ne içme suyu olarak alınacaktıı Sulama ve İçme suyu isale hatları yapım
aşamasındadıı

Eğriliman Bölgesinde denizde kurulu balık çiftliklerinde üretilen balıkların hasat sonrası
işleme tesislerine sevkiyatı ve denizdeki işletmelerin yem ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla
kullanılabilen iki yol mevcutfur. Birinci yol, mandalin bahçeleri içerisinden geçen ve şahıs parsellerine
tecavüzü olan toprak bir yoldur. Parsel sahiplerinin rızasının olmaması durumunda hukuken yapılacak
bir iş ve işlem olamayacakhr. Yol ulaşıma kapanır. İkinci yol, l. Derece Doğal Sit AIanında Orman
Bölge Müdürİüğü'nün hüküm ve tasamıfunda olan ve yol güzergahını DSi 2. Bölge MüdürIüğü'niin
hüküm ve tasarrufundaki Eğriliman Deresi (Sulu Dere)'nin kestiği, halihazırda kullanılan yoldur. Bu
yol ile ilgili yasal sorumluluk ve karar makamları Tarım Orman Bakanlığı İzmir Orınan Bölge
Müdürlüğü, DSİ 2. BöIge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TBVK Genel Müdürlüğü'düı

Eğriliman'ın yaz ve kış kaçak liman faaliyetlerinde (Trol tekne limanı) olarak kullanılması,
yasak ıürlerin avcılığında bir üs halinde getirilmesi konusunda yasal muhataplar olan Thrım Orman
Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'dır.

Eğriliman sahilinin doğa i|e uyumlu turizme açılması, sahil temizliği, dinlenme alanları, temiz
su temini, WC konularında Karaburun Belediyesi, Eğriliman Koruma ve Geliştirme Platformu
öncülüğünde yöre halkı ile beraber düzenleme faaliyetlerinde bulunabilir.

Komisyonumuzun değerlendirme ve öneriIeri yukarıda açıkIandığı gibidir. Rapor oy çokluğu
ile karar altına alınmıştır

Meclise sunulur.
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Şerh: İlçemiz Küçükbahçe Eğriliman'da yapılan incelemeler, yöre halkının aktardıkları,
basında çıkan haber nev'indeki bilgilerin birleştirilmesi ışığında; komisyon raponı olarak kaleme
alınan metnin meseleyi tam da aydınlığa kavuşturmadığı, daha da önemlisi var ise rneseleyi çözme
sorumluluğunun belediyeden gayri diğer kurum ve kuruluşlara tevdi ettiği ya da etmeye çalıştığı
görülmüştür. Ancak, Eğriliman dere yatağma yapılan kaçak betonarme köprünün, dere yatağına
yapılan duvarın, sahilde yapılan değişikliklerin, plaja yapılan tahribatın doIaylı/dolaysız olarak
belediyemizi ilgilendirdiği değerlendirilebi[ir. Yine su ürünleri firmalarına verilen ofis kullanım
ruhsatlarının; parsellerin vası{ imar durumu ve hukuksal durumlarınrn yeniden değerlendirilmesi
gerekebiliı Bakanlık ya da bakanlıklarla yazışılıp, özel çevre koruma bölgesi perspektifinde su
ürünleri firmalarının, bölgemiz dışında faaliyetlerini sürdürebilecekleri alanlara taşınmaları gündeme
getirilebilir. Eğriliman bölgesinin doğal hassasiyetleri göz önünde bulundurularak alınacak kararların;
çevre, doğa, tarım ve o bölgede yaşayanların lehine çözü|mesi gerektiği kanaatimi arz ederim. Gökhan
TURAMANLAR (Ak Parti)

Okundu, İmaı Çevre ve Hukuk Komisyonları kararlarrnın komisyonlardan geldiği şekliyle
kabulüne, oyçokluğu ile karar verildi.

(2021-089) İmar ve Hukuk Komisyonlarına gönderilen "İpek Dokumacı Iıği'nın
canlandırılması için, "Dut Korusu" oluşturulması ile ilgili Komisyon Raporları;

IMAR KOMISYONU RAPORU
Karaburun Belediye Meclisinin 02/07 /ZOZ| tarih ve 77 nolu kararıyla komisyonumuza havale

edilen konu değerlendirilerek sonucu aşağıya çıkarılmıştır.
İlçemiz sınırlan içinde oluşturulması di§ünülen Dut Korusu alanlarının belirlenmesine yönelik

olarak mevcut imar planı ve yerinde gerekli tespitler yapılmış ve Dut Korusu için uygun tarımsal
alanlar tespit edilmiştiı Yapılan tespitler sonucu imarlı alanlar içinde:

a) güncellenmiş kadastro ça[ışmalan sonucunda planlara "park" olarak işlenmiş durumdaki
ilçemiz Bozköy Maha|lesi, l 84- l 86 adaların batısında yer alan alan,

b) Dolungaz civarındaki yine kadastro güncelleme çalışmaları sırasında'park" ve "rekreasyon
alanı" olarak işli merkez Mahallesi l050 ada doğusunda kalan alanın mülkiyete konu olmayan
kısımları

c) imar planında park işaretli Merkez Mahallesi l031 ada batısında kalan ve mülkiyel sorunu
olmayan krsmı ile parlak mahallesi l0l/l6 parsel'in tarımsal olarak uygun görülmesi halinde koruluk
olarak düzenlenmesi oybirliği ile uygun bulunmuşfur

Meclise arz olunur.

TARIM KOMiSYONU RAPORU
Belediye Meclisinin 02.07.2021 tarih ve 77 nolu kararıyla komisyonumuza havale edilen Dut

Korusu' oluşturulması konusu komisyonumuzda değerlendirilerek sonucu aşağıya çıkarılmıştır.
Konu ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemlere yönelik olarak hazırlanmış ekli "proje"

başIıklı dosyasında belirlenen hususlar oybirIiği ile kabul edilmiş olup.
Meclise arz olunur

Okundu, Raporların komisyonlardan geldiği şekliyle kabu|üne, oluşturulacak Dut Koruluğuna
"Dr. Alpaslan BiIen Korusu" adı verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

(202r-090) Çevre ve Hukuk Komisyonlarına gönderilen, Karaburun Belediye Başkanlığı
"Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü" Yönetmetiği ite ilgili Komisyon Raporları
okundu' 

çE,RE KoMiSyoN RApoRU
Konu:Karaburun Belediye Meclisi'nin Haziran '202l toplantısında Başkanlık önergesi oIarak

sunulan ve 202l 1080 Meclis Kararı ile Komisyonumuza Havale edilen Karaburun Belediyesi
'Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin incelenmesi.

Ulusal planda yürütiilmekte olan Sıfir Atık Projesi'nin önemli ayaklarından biri olan İnşaat ve
Yükıntü Atık|arının Çevre ve Doğa Kirliliği yaratmasının önüne geçilmesinde birinci basamak olan
oluşan atıkların ka ından düzenli olarak alını belirIenmiş u un alanlara dökümii diizenle en lş
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bu yönetmelik ,İlçemiz sınırları içerisinde oluşan Hafiiyat ve /veya Tadilat atıklarından ortaya çıkan 2
tona kadar olan atıkların Belediye tarafından nastl toplanacağına ve bertarafına yönelik olarak
hazırlandığı anlaşılan yönetmeliğin 18.03.2004 25406 sayılı Resmi Gazetede yayın|anarak yürürlüye
giren 'Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin incelenmesi
incelenmesi sonucunda komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Meclise sunulur.
Hl]KtJK KoMiSYoNIJ RAPORU

Konu:Karaburun Belediye Meclisi'nin Haziran '202| toplantısında BaşkanIık önergesi olarak
sunulan ve 202l 1080 sayılı Meclis Karan ile Komisyonumuza hava[e edilen '}Iafriyar Toprağı İnşaat
ve Yıkıntı Atlklarının Konlrolü Yönetmeliği'nin incelenınesi.

İlçemiz sınırları içerisinde oluşan Hafriyat ve /veya Tadilat atıklarından ortaya çıkan 2 tona
kadar olan atıkların Belediye tarafındaı nasıl toplanacağına ve bertarafına yönelik olarak hazırlandığı
anlaşılan yönetmeliğin 18.03.2004 25406 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
'Hafriyat Toprağı ,İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlandığı
anlaşılmaktadır.
Karaburun Belediyesi 'Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıktarmın Kontrolü Yönetmeliği 'nin
incelenmesi sonucunda komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Meclise sunulur.
Okundu, Çevre ve Hukuk Komisyonları karaılarınrn komisyonIardan geldiği şekliyle

kabulüne, oybirliği ile karar verildi

(2021-09l) Toplantıya katılamayan,
YILMAZ'ın mazeretlerinin kabulüne
(Bel.Mec.Çal.Yön.Mad.9/A)

Kadir Kaan BİROĞUL ve Erkut
oybirliği ile karar verildi.

Meclis [jyeIeri
mevcudun

03 Eylül 202l günü, saat l7.00'de, Karaburun Merkez Mahallesi, Nergis Kafe tesislerinde
toplanılmak üzere Bir|eşim Başkan tarafından kapatıldı.

Başkan bi lis katibi
llkav GIRGIN R urat GÜL

Meclis
Mehmet
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