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Karaburun Belediye Meclisi,5393 saylll yasanın 22. maddesi gereğince. Belediye Başkanı

iıkay GiRGiN ERDOĞAN başkanlığında, Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası Toplantı

salonunda toplandı. imza çizelgesi üyelere imzalatılarak yoklama yapıldı, Mehmet ÇokER,in
bulunmadığı, yeterli çogunluğun Sağlandlğt belirlendikıen sonra, bir|eşim Başkan taraflndan aÇıldı.

(2021_0l3) Ocak ayı MecliS ToplanttsInda alınan kararlarda maddi hata bulunmadığına

ıııe vcudun oybirliği ile karar verildi.(Bel.Mec.Çal.Yön.Mad.l l )

(2021_014) Meclis Üyesi Alpaslan BiLEN,in, istanbul,da bir müzayededen satln alınan,

Simavne Kadısı o!ıu şeytı Beİrettin'in eseri, eI yazması, orijinal "VARİDAT" adlı eserin butunması,

ilgili yazılı önergeİinin gündeme alınmasına ve gündemde bırakılmasına mevcudun oybirliği ile karar

verildi.

(2021-0r5) Başkanlık Makamınııı: Karaburun İlçesi dahiIinde Özel Çevre Koruma Bölgesi

ilanındaır önce tamamlanarak yapı kullanma be|gesi alma durumuna gelmiş yapılardaki sorunların
giderilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, önergesinin gündeme

,l,n.ur,nr, Önergenin imar ve Bayındırlık komisyonu ile plan ve Bütçe komisyonuna havale

edilmesine, mevcuduır oybirliği ile karar verildi.

Birleşime bir saat ara verildi
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(202t_016) BeIediyemiz görev hizmetlerinin gerektirdiği işlerde kullanılmak ve bedeli

belediyeıniz bütçesinden karşıIaırınak üzere, 2 adeı l7+l kişilik minibüs ile 2 adel binek aracı

alınmas,ıra ve konu ile ilgili her türlü iş ve işleıni yapılması için Karaburun Belediye Başkanı İ|kay

GiRGiN ERDOĞAN'a yetki verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (237 sayılı Taşıt K.
l0/2 mad.)

(2021-0|7) İdaremize aiı olup, aşağıda bilgileri yazılı araçlarda yapılan incelemede; l985,
l988 ve l993 model olan araçlarııı, karoser ve şasi bağlantılarının tamamen çürüdüğü tespit edilmiştir.
Ayrıca ınotor. aktarma organlarının ve karoser aksamlarının bakım-onarım maliyetIerinin araçların
rayiç bedellerinin çok üzerinde olacağı ve bu araçların mevcut halleri ile kullanılmaların ın sürüş
güvenliği açısından da son derece tehlike arz etlikleri anlaşı|mıştır. Bu araçlardan çıkarılacak sağlam
ııalzemelerin filomuzda bulunan aynı marka araçlarda yedek parça olarak kullanılabileceği düşünülse
de araçların genel durumuna bakıldığında bununda mümkün olmadığı görülüp anlaşılmış olup. Sonuç
olarak bahse konu l adet kamyon çöp aract, l adet açık kasa damperli kamyon ve l adet otobüsün
"EKoNoMiK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ OLDUĞU' ve hurdaya ayrılması gerektiği kanaatine
varılınış olup;



Ekteki hurdaya ayrılınası gerektiğini belirtir Teknik Rapor ve Komisyon Raporunda bulunan

ve aşağıda listelenen

Sı ra
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Plaka No
35BCU40
35YN98l
35RAU08

Marka
BMC
tVECo
FoRD

Cinsi
Kamyon Çöp Arası
otobüs
Kamyon Açık Kasa Damperli

Model
l993
l988
l985

söz konusu 3 aracın hurdaya ayrılmasına ve hurdaya aylrma işlemleri tamamlandlktan sonra

Makine kimya Endüstrisi kurumu hurda işlemleri müdürlüğüne hurda olarak satılmasına mevcudun

oybirliği ile karar verildi.

(202 ı -0l8) ilrnR xoııisyoNu RAPORU
ko,nisyonr.r.a havale edilen husus değerlendirilerek sonucu aşağıya çıkanlmıştır,
Mordogan Belediye mec|isinin 04l|0120| l tarih ve 77 sayılı, Karaburun Belediye Meclisinin

06/04120|ztarİh ve 22 sayılı, 06/04/20l8 tarih ve 46 sayılı kararlarıyla belediye sınlrları iÇindeki

yapılara ait Çatıda piyes kullanımı, mahya yüksekliğin h9şl!1, qlranet|erin kullanımı gibi bazı ek

dt_i)enüem"lei g"ıiriı.iş buırnmakıadır. Ancak ilçemiz l5103/20l9 tarih 307l5 sayılı resmi gazetede

vuv,n-,ıu""" 82"3 sayılı bumhurbaşkanı kararı ile Karaburun_lld.ır Körfezi Özel çevre Koruma bölgesi

oirruı. t".pit ve ilan edilmiştir. Bu kapsamda karaburun-Ildır körfezi Özel Çevre koruma bölgesinde

is. ı o. ıst'9 tarihli ve 3 83 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri uygulanmakta ve mevcut her

ölçekteki plan, plan kararlari ve projeler konusunda mezkur kanun hükmünde kararname hükümlerine

gOr. yap,Ücul. İeğer|endirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamamaktad.ır, Çevre

§"ııir"liiı. bakanlığınca yapı|an inceleme değerlendirmeler sonra.ı mevcut imar planlarımız kısmen

oldugu şekliyle kısmen de değiştirilmiş haliyle onaylanarak uygulamaların bu doğultuda

gerçJı.ı.şti.ii.esi için etaplar halinde belediyemize iletilmektedir. yapı|an inceleme ve onaylam.a

iırasında söz konusu ıneciis kararları imar plan notu niteliğinde olmadığından onaylanarak gönderilen

planlarda yer almaınış ve uygulamalar onaylı planlar doğruItusunda devam etmektedir,, 
Diper taratan ı sıoıno ıs tarih 307l 5 sayı tı resm i gazetede yaylmlanan 823 sayılı.

Cunıhurbağkanı kararı ile Karaburuır_l ldır Körfezi Özel Çevre Koruma bölgesi olarak tespit Ve i|an

edilmesindln önce yapı ruhsatı alınarak yapımına baş|anan ve mevcut meclis kararları doğrultusunda

ıamamlaı]arak yapı-kuııanma belgesi alma durumuna gelmiş yapılarda; hazırlanacak tadilat projeleri

dogrultusunda gerekli tadilaıın yapılmasını takiben yapı kullanma ruhsatı alabilmelerine oy birliğiYle

Ak Parti gur u red ovu k lla 5393 S.K. ] 8/0
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karar verilm iştir.
Raporu okundu, komisyondan geldiği gibi kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

(5]93 S.K.l 8/c)
(202t-0l9) PLAN Vf, BÜTÇE KoMisYoNU RAPORU
Konu: Karaburun Be|ediye Meclısi,nin 05.02.z02l tarihli toplantıslnda gündemin 4.

maddesinde Belediye Başkanınca verilen "ilçemiz dahilinde Özel Çevre Koruma Bölgesi i|aıından

önce tamamlanarak yapı kullanma belgesi alma durumuna gelmiş yapılardaki sorunlarının giderilmesi

için yapılııası gerekenlerin belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim."

önergesinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi.
Öırerge, koın isyonumuzca değerlendirilm iştir.

Değerlendirıne Ve Karar: Önergenin imar Komisyonu ,nca belirlenen çerçevesi kapsamında

Karaburun Beledil,esi 'ne verilecek tadilat pğelerinin inceleme ve değerlendirmesi sırasında

uygulanacak tarifenin aşağıdaki şekiIde uyguIanması;
Karaburun Belediye Meclisi 'nin 02.10.2020 Tarih ve l0l sayılı kararı ile belirlenen tarifeler

listesinin: iınar Hizmeıleri ana başlığı altında ücrete tabi işlertadilal projesi ön olur ücreti btilümünde

otel maddesinden sonra gelmek üzere.
"Karaburun Belediye Meclisi İmar Komisyonu'nun 05.02.207l tarihli Komisyon Raporunda

belirlenen kapsaın içerisinde: Karaburun BeIediyesi 'ne verilecek tadilat projeIerinin incelenmesinde
uygulanacak tarifenin, inşaat ruhsatına esas yapı alanı için fiyatı 300 TLIM2 olarak eklenmesi,
Komislonumuzca değerlendirilm iş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir,

Raporu okundu, koııisyondan geldiği gibi kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.



(202 1_020) iıvıen xonıisyoNu RApoRU
Belediye meclisinin 08/0l/2021 tarih ve 9 sayılı kararıyla komisyonumuza gönderi|en ruhsat

talebi sırasında peyzaj projesi ve ücretlend irilmes ine yöneIik öneri komisyonumuzda değerlendirilerek

sonucu aşağıya çıkarıIm ıştır.
Önİ"ıiı.ı" ilçe merkezine ait imar planının 3.13. nolu plan notunda yapılar için bahçe tanzimı

(peyzaj) projelerinin mimari projenin eki olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan yapıların

p-.;"ıenjiriimeri sırasında bulunduğu parsele ai1 peyzaj projesinin de hazırlanarak birlikte
değrlendirilnıesi kent estetiğini ortaya çıkarması bakımından önemli olacaktır. ilçemiz mevcut Şaılları
göi onıinde bulundurularak özellikle büyük parsel ve yapılardan başlanarak uygulamaya geçilmesi

!erinde olacaktır.Sonuç olarak Uygulama imar planı bulunan alanlarda; 1.500 m2 ve üzeri büyüklükte
-olan 

parsellerdeki konut yapıları veya on adetten fazla sayıdaki müşterek konut yapıları ile özel eğitim

u. ,ugl,k kurumu, fabrika, avm, akaryakıt ve lpg istasyonu, özel eğ|ence merkezi gibi ticari yapılara

ait yapı ruhsatı başvurularında, ilgili parsel için bahçe tanzimi (peyzaj) pğesi hazırlatılması ve

mimaİi pğe eki olarak belediyeye sunulması ve bahçe tanzimi projesindeki bitki dışındaki (duvar Yol,
set platİorm. dolgu vb.) temel ögeler tamamIanmadıkça yapı kulIanma izni verilmemesi, bahÇe tanzimi

projesinin konirolünde tarifeler listesinde betirlenen miktarda ücret alınması oybirliği ile uygun

buIunın uştuı
ÇEVRf, KOMISYONU RAPORU
Konu: Karaburun Belediye Meclisinin 08.01.202l Tarih, 0029nolu kararıyla komisyonumuza

havale edilen "Yapt rul]satı talebi sırasında peyzaj projesi istenmesi ve ücretlendirilmesi "ne Yönelik
önerin in görüşülmesi.

Konu komisyonumuzda değerlendirilmiş ve karara bağlanmıştır.

Komisyon Ğö.üşü V" Kr.ar: Komisyonumuza havale edilen "Yapı ruhsatı talebi sıraslnda

peyzaj pğesi istenmesi ve ücretlendirilmesi" konusu komisyonumuzca incelendi;'- - ' 
Karaburun ilçe merkezine ait imar planın 3.13 notu plan notundaki yapılar iÇin bahÇe tanzimi

(peyza1) projelerinin ınimari projenin eki olduğu, diğer taraftan yapıların projelendirilmesi sırasında

bulunduğu parsele ait peyzaj projesinin de hazırlanarak birlikte değerlendirilmesinin kent estetiğini

ortaya çıkannası bakımından öneınIi olacaktır. İlçemizin mevcut flora şartlart göz önünde

bulundurularak özellikle büyük parsellerde uygulamaya geçilmesinin uygun olacağı Komisyonumuzca

değerlendiriIm iş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
imar Komisyonu ve Çevre Komisyonu raporları okundu, komisyondan geldiği gibi kabullerine

ınevcudun oybirliği ile karar verildi. (5393 S.K.l8/c)

(2021_02I)PLAN ve BÜTçE KoMisYoNU RAPORU
Konu: Karaburun Belediye Meclisinin 04.01.202| Tarih, 009 sayılı kararı ile komisyonumuza

havale edilen " Peyzaj ProjeIerine ait öneri tarifeler" konusunun komisyonda değerlendirilmesi.
Komisyon Görüşü Ve Kararı :Peyzaj Projelerine ait o|arak düzenlenmiş öneri tarifeler listesi

komisyonunıuzca incelendi. Halen yürürlükte olan tarifeler listesinin ilgili bölümündeki bedellerin

uygun olduğu ve fakat İmar Koııisyoı,ıunca da uygun görülen M2 büyüklükleri dikkate alınarak
yapılan değerlendinı,ıe çerçevesinde, Karaburun Belediye Meclisinin 02.10.2020 tarih , 10l sayılı
kararı ile kabul edilen "202l Yılına ait Tarifeler Listesi re tembihname'nin "İmar Hizmetleri" başlığı
"Ücrete Tabi İşler" alt başlığı altındaki "Proje İııceleııe ve Onay Ücreti" bö|ümünde "Cüneş Enerji
Santralleri (Proje Alanı esas alınarak) dan sonra gelmek üzere
|-) Peyzal Projeleri (Konutlarda) Parsel alanı minimum l500m2 ....1.00 m2
2-) Ticari alanlarda (parsel alanı) 1.50 TL M2
Olarak belirlenınesi komisyonunıuzca değerlendirilm iş ve oy birliği ile kabuI edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu, komisyondan geldiği gibi kabulüne mevcudun oy
birliğiyle karar verildi. (5393 S.K.l8/f)
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(202 t-022)İMAR K
BeIediye Meclisinin

merkezindeki park alanı içi

OMiSYONU RAPORU
08.01.202l tarih ve 2 nolu kararıyla komisyonumuza havale ediIen ilçe

ne yerleştirileıı çocuk oyun parkının hizmete açı|ıp açılmaması konusu

komisyonumuzda değerlendirilerek sonucu aşağıya çıkarılmtştır.
ilçemiz Merkez Mahallesi parsel üzerinde bulunan park alanl çok uzun zamandır aynı amaÇla

kullanılınakta olup daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi için Karaburun belediyesince Yeniden
düzen lenın işt ir. ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yapılaır düzenleme sırasında parkta mevcuı

yeşil doku tızellikle 
-koiunn]uş, 

hiçbir ağaç kesilınemiş, mevcut ağaçlarln kökleri duvar içine alınarak

puik dtır"nin" getirilmiştir. Düzenleme iırasında hem parkı kullananların çocuk|arı hem de çevresinde
yenıe-içn1e ,neİaıılarını kul|anan müşterilerin çocuklarının oynayıp vakit geçirebilmeleri iÇin uYgun

yerine 3 adet çocuklara yönelik oyun aleti yerleştirilerek bir bölümü küçük çaplı çocuk parkı

İo1r*r,,u getirİtmiştir. Park çevresinin 3 tarafı işyer|eri/binalar ile çevrili olup tek taraf! ise yola

cepheli koııuındadır. Bu kesimde de kapalı otobüs durağı mevcuttur. Yapılan düzenleme son derece

küliik ölçekli olup ve tamaınıyla işyerlerini kutlanan müşteriler ve çocukIara yönelik olması nedeniYle

aç,İ taraİ,nda geİekli güvenlik tedbiri de a|ınarak kullanılmasında sakınca bulunmadığına oy Çokluğu
ile karar verilmiştir. Meclise arz olunur

Çf, \,RE KOMISYONU RAPORU
Konu: Karaburuıı Belediye Mec|isi'nin 04.01.202l Tarih ve 002 sayılı kararı ile

Konıisyonuınuza havale edilen 'ilçe merkezindeki park alanı içine yerleştirilen çocuk oyun alanının

hizınete açılıp açılmaması' konusuırun komisyonda değerlendirilmesi,
Komisyon Görüşü Ve Kararı: Komisyonumuza havale edilen'Çocuk oyun aIanının hizmete

alınıp alıırmaması' konusu Komisyonumuzca incelendi.
Karaburuır Belediyesi taraflndan ilçe merkezinde ki park alanında kalan. 12X |2 M2 ,lik

alanın bordür taş ile çevrelendiği. içerisinde var olan gövdeli bitkilerin korunarak etraflar!nın taŞ duvar

öriilerek diizenlennıiş olduğu vİ kalan diger bölüme 3 adeı çocuk oyuncağı monte edildiği belir|endi.

çocuk oyun alanı olarak düzenleıren yeriır etrafı yayalar için düzenlenmiŞ dinlenme alanıdır.

Parkın diş ç.ur"iind" bart yönünde otobüs durağ| bulunmaktadır. Kuzey bölümünde lokanta ve bazı iŞ

yerleri bJlıınmaktadır. Batı bölümünde ise belediyenin geçici olarak kuIlandığı büroları bulunmaktadır

Doğu böliimünün otobiis durağı o|ması ve anayola açı|ması nedeniyle çocukların yo|a

çıkışlarınııı kolay oIabiIeceği nedeniyle komisyonumuzca çocuk oyun alanının hizmete alınması oy

çokluğu ile reddedilmişıir.
İıı,ıar Konıisyonu ve Çevre Koılıisyonu raporları okundı.ı;

Karaburun Merkez Mahallesinde Park alanına yerleşlirilen Çocuk Oyun Parkının hizmete

açılıp açılınaması konusuırda imar Komisyonu ve Çevre Komisyonu kararları farklı olduğu için,

konıİnun l7 şubat 202l sabah l0.00 ile l7.00 arası (Zabıta Birimi önünde) ikametgahı Karaburun

i1çesi sınırları içinde olan vatandaşların katılımı ile halk oylamasına sunulmasına mevcudun oybirliği
ile karar verildi.

(2021-023) Karaburun Belediyesi Teşkilat şeııasının onaylanmasına oybirliği ile karar

verilın iştir. (5393 S.K.48 Mad.)

(2O2l-O24\ İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Cenel Müdürlüğü Çeşme Bölgesi Teknik Şube
Miidürlüğü'nün. 20.1 1.2020 tarih. '796'7'7378-32l .01 .0| 111325 sayı|ı yazıları ile talep edilen, mülkiyeti
Karaburun BeIediyesine ait Parlak Mahallesi, l23 ada,7 parselde kayıt|ı taştnmaz üzerinde bulunan
ınevcui stı kuyusunun, sadece Parlak Mahallesi ve Badembükü mevkiilerine içme suyu teminide
kullanılnıak iizere- 31ıl süre ile. enerji ve tüm bakıın-onarım masrafları İZSU Genel Müdürlüğünce
karşılanınak üzere. İZSU Genel Müdürlüğüne ücretsiz tahsisine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(5393 S.K. Mad. J8/e)

,1
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(2021_025) Toptantlya katllamayan Meclis üyesi Mehmet ÇoKER,in mazeretinin kabulüne

oybirliği ile karar verildi. (5393 S.K. Mad.32)

05Mart202l.saat|4.00.de'KaraburunBelediyesiMordoğanHizmetBinasıToplantı
Salonuııcla toplaııılmak üzere Birleşim Başkan tarafındaır kapatıldı,

iık"y GiRBGil|Xİj"Ç$* lI-MAZ üL
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