KARABURUN BELEDiYESi MECLiS KARARI

OTURUM

:I

KararTarihi

:05/09/20t9

Karar Numarast

I

Toplantr
Belediye Meclisini

Tegkil Edenlerin
Adr ve Soyadt

Saati :

30418101-105.04-Ozet
15:00

fr4eclis Bagkanr : ilkay CiRGiN ERDOGAN
IJveIer : Aioaslan Bi.EN, RaifE KARABATAK, GOKhAN TURAMANLAR,
Sercan Sefer CidDEMoCLU, Kadir Kaan BiRoCuL, Alaaddin A$U-T, Erkut
YILMAZ. Yaiemin AYTAQ, Murat cUL, Mehmet QoKER, Dogan OZUSLU

Alpaslan BiLEN, Raife KARABATAK, Kadir Kaan BiROGUL' A.laaddin A$UT,
Erlut YILMAZ, Yasemin AYTAC, Mehmet QOKER, Dogan OZUSLU

TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR

Gdkhan TURAMANLAR, sercan Sefer Qi6DEMOGLU, Murat

C0L

BiteOiye vectisi, !393 sayrh yasann 22' maddesi gerelince' Belediye Bagkant
qizelgesi.ti.y:lere jTslltrlar:f
iruv cincN enooenN baqkanhlrnda topl"ni,.
,t:k'"u
iiyelerin
Sefer
Q1GDEMOI LU. Murat GUL drgrndaki
V"p,fa, UV" Giikhan TURAMeilrf-e{. Sercan
iqtiraki beiirlendikten sonr4 birlegim Bagkan taraftndan agrldt'

K*"b,"r"

itt'

(2019-0?5) Agustos ayr Meclis Toplantrsr kararlartntn uygunlupuna mevcudun
karar verildi.(Bel.Mec.Qal.Y,On.Mad.

oybirlifi

ile

II)

ve acil
(2019-076) yasemin AYTAQ, K. Kaan BiROGUL imzah "Halkrmrztn ambulans
helikopter
btilgelerine
belirli
miidahale hizmetlerini daha hrzS ve etkin olabilmesi igin beldemizin
pistteri (heliport) yapthnasi' ile ilgili dnergelerinin; .. . ..
'
yasimin ii.IeC, f. faan SiRO:GUL imzah "Acil -Durum ve Afet Komisyonu kurulmast ve
nu konuda yaprlmast gerekenler" ile ilgili Onergelerinin;
l I)
Giindlme alrnmal".,nu ."u"uJun oybiiligi ile karar verildi (Bel'M C'YOn Md

HUKUK KOMiSYONURAPORU
(2019-077) Karaburun Belediye Meclisinin 05'08'2019 tarih ve 70 nolu karartyla
konusu gori.igiilerek sonucu
komisyonumuza havale edilen "Mordolan Bahkgr Barrnaprnrn igletilmesi"

-

apalrya grkarr lmrgtrr.
' - tvtordogan Balrkgr Barrnalrnrn iqletilmesi, Mordolan_Belediye Meclisinin 02.05.2^0051arih ve
Su Ur0nleri
5-30 sayrh karartyla ve tarafl; arasrnda yaprlacak so-zlegmeyle S'S' Mordopan
kooperatifqe
ig|etilmesi
itibaren
tarihten
anrlan
bulun.nakta olup

Kooperatifi,ne

u",il'i$

yaprlagelmektedir.

BallkglBarlnaglnlnmevcutdurumuvedahaiyiqart|ardaigletilmesinintaraflararaslnda
imzalanacak bit ptotot ol dolrultusunda olmasl yerinde olacalrndan;

Kaylth yerel bahkgr esnaf korunacakttr' Karaburun Belediyesi'nce h aztlanan fiyat tarifesine titizlikle uyulacaktrr'
Bartnak temizlik ve bakrmr kooperatifge yaptlacakttr'
kooperatifge
Barrnakla ilgili yangrna kargr ahnacak 6nlimler ve giivenlik hizmetleri
yerine getirilecektir.
aynlacakttr'
5. Karaburun belediye Bagkanhgt'na 3 adet tekne ballama yeriBahkgt
S'S'
Bannaltnrn'
Mordolan
$artlan dahilinde yaprlJcak otun 6it protokol ile,
goriilmektedir'
Mordogan Su Uriinleri Koopeiatifi'nce igletilmesi oybirliliyle uygun

.
2.
3.
4.
I

mevcuaun
Hukuk Komisyonu Raporu okundu, komisyondan geldili gekliyle kabuliine,
ll
oybirlili ile karar verildi. ( 5393 S.K.Md l8/e)

i'*^ P

PLAN BUT9E KOMiSYONU RAPORU

nolu karanvla
(20f9-078) Karaburun Belediye Meclisinin 05'08'2019 tarih ve 70
..vo.aog"n
komisyonumuzda
hususu
Bahkgt Bannalrnrn igletilmesi"
havale edilen

komisyonumuza
sonucu aqalrya grkanlmrgtrr.
giiriigiilerek
--

-'

ile beraber
edilen' iusus te* tornisyonurnuzda ve hem de Hukuk Komisyonu
haztrlanan
.rapor
delerlendirilmig olup, Mordopan Bahkgr Barrna[rnrn Hukuk Komisyonunca
iicretlerinin ise
bannma
Banna[r
Bahkgr
ve.Mori'opan.
i$letilmesi
doprultusunda
"vg"ri-go.iiiriii
delerlendirilmesi gerektili sonucuna
t uiotunu"ut olan 2020 yttr tuiit"t", listesinde yeniden
oybirli[iyle vanlml gttr.

iut"p

PlanveBiitgeKomisyonuRaporuokundu,komisyondangeldi!igekliylekabul0ne'mevcudun
oybirlili ile karar verildi. ( 5393 S.K.Md l8/e)

HUKUK KOMiSYONU RAPORU

69 nolu karanyla
(2019-079) Karaburun Belediye Meclisinin .05 08 2019 tarih ve
Sorunlanntn izolesi" konusu
komisyonumuza havale edilen GSU'g.U"t .t"ri Qekim Alanlart
komisyonumuzda gdriigiilerek sonucu aqaglya glkarllmlgtu'
ilgemiz srnrrlarr i9".isinJ" rtuUEti"lt" hizmetlerini 9"":\F$litt:\ ,tT::-J^""::tl:-:tM
6au bolgesindeki vatandaglartmrz bu
Sirketlerine ait baz istasyonlar, r.u"unur. iigemizin ijzellikle
hizmetlerden yeterli ve kaliteli gekilde faydalanamamaktadrr'
etkin gekilde kullanabilmeleri
vatandaglann unuyurur iruLlnndan olan haberlegme haklannr
uygun olacakttr' Bu nedenle T'C'
igin hizmet veren qirketler n"toina" g"t*fi girigimlerin yaprlmasr
Kurumu'na bir dilekge ile baqvurularak
Ulagtrrma ve Altyapr Bakantrlr iiiigi?"m"fiif.j.i ve iletigim.
GSM girketleri nezdinde giriqimde
ahnacak kurum gorii$tinden sonia setediyemizce mevcut
bulunulmasr oybirliliyle uygun g6riilmii$tiir'
gekliyle kabuliine' mevcudun
Hukuk Komisyonu Raporu okundu, komisyondan geldili
oybirli[i ile karar verildi. (5393 S.K. Md l5/a)

iuan xomisYoNuRAPoRU
ve 69 nolu karartyla
(20f9-030) Karaburun Belediye Meclisinin 05082019 tarih
Alanlarr" konusu komisyonumuzda
komisyonumuza havale edilen "-cirrl' l"u"t"r"rinin Qekim
deperlendirilerek sonucu aiaglya glkarllmlttlr'

KonuhemkomrsyonumuzdahemdeHukukKomisyonuileberaberdelerlendirilmigolup,
yaprlmasr oybirli[iyle uygun
Hukuk Komisyonun"u h"r,rtunun rapor dolrultusunda iglem
bulunmustur.

qekliyle kabuliine' mevcudun oybirli[i
imar Komisyonu Raporu okundu, komisyondan geldi[i
ile karar verildi. ( 5393 S.K.Md.l 5/a)

PLAN BUTCE KOMiSYONU RAPORU

ve 68 nolu
(2019-0Sl) Karaburun Belediye Meclisinin. .05 082019 tarih
Belirlenmesi" hususu
Ucretinin
to-iryo'nu.u- havale edilen "Vesuie Olgtim Krokisi Talebi
grkanlmlgtll,
komisyonumuzda de[erlendirilerek sonucu a;altya
TAPDK tarafindan ruhsatlandrnlmaktadtr'
is'V"Aeri
yup''i;
Bilindili iizere igki t";;;'yasada belirtilen yaprlara olan uzakltklanntn
Ruhsatlandrrma srrasrnda irg i u"i"oiv"'.i"le ii yerinin,
6etedivemiz imar,
belirlenmesi talep edilmektedt;.
YudYrluFi-i:,"-, 1"j':1:.j"'on'"'
ve
kararryla

';J;;;1"'

krokilendirilmektedir. Bu hizmet

\

', Ltd*

a

ticietin 150 TL/adet olarak belirlenmesi

K-"b,""" B"l"dly" M""liri'nin-01.102018 turih 90 sayrl kararryla

kabul edilen 2019- yr1-tarifeler

Tespiti 150 Tl/adet"
listesinin 1.2.1 imar ile ilgili iicretler bdliimuniin sonuna "Mesafe Olgtim Krokisi
olarak ilavesi oybirliIiyle uygun gdriilmiiitiir'

PlanveB[tgeKomisyonuRaporuokundu,komisyondangeldi!igekliylekabuliine,mevcudun
oybirli[i ile karar verildi. ( 5393 S.K'Md 18/f)
ambulans ve acil
(2019-032) Yasemin AYTAQ' K Kaan BiROGUL imzah' "Halkrmtztn
helikopter
biilgelerine
belirli
miidahale hizmetlerini daha hrzh ve etkin olabilmesi igin beldemizin
ve Biitge
Plan
ile
Bayrnd.rrlrk ve imar Komisyonu
fiur".ilrt"lif"nl yaptlmast" ile ilgili 6nergesinin;
Ydn'Md'21)
korni.yonl"rtn" havale edilmesinJoybirlili ile karar verildi (Bel M Q
(2019-033) Yasemin AYTAQ,

X

Kaan BiRO6UL imzah

kurulmast ve nu konuda yap,r*",t g;"k""nt';
ile plan ve Biitge Komisyonl.t,nll?tJ"

"Acil Durum ve Afet Komisyonu

it" itgili .nergelerinin' Bayrndrrlk've-im?: 51T',tyonu
ile karar verildi' (Bel M Q Ydn Md 2l)

"aif.esine'oybirligi

ve 63 sayrlt karartyla Hukuk
(20f9-0S4) Karaburun Belediye Meclisinin-05'06'2018 tarih
ve Havvan su abonelerinden Katl Atlk
Komisyonuna giinderilen u" ,onui-tun"aottumayan "Tanmsal.
nuxut Komisyonuna havale edilmesine oybirli[i
Toplama bedeli ahnmamas'" il"'i;il';;tbi;, t'"it'ut
ile iarar verildi. (Bel.M.Q.Yiin Md'21)

059!f! savrh yaztlanyla. ilgemiz Ambarseki'
(20f9-035) Izmir Kadastro Mtidiirliigiiniin
Mahallelerinde vaprlacak kadastro gtincelleme
Merkez, Bozk6y, riiqiildanqe, s"aif ""-i.p"u"r
tarafrndan bildirilen listelere
gahgmalannda gorev alacak Uif irf."iiilrin. ilgiii mahallelerin.,muhtarl;rr
oybirtigi ile karar verildi.(3402 S.K. 47lB)
uvsun olarak Kadastro

Miidiirlij;;;:;itdiril-fiesine

listesinin' Plan ve Biitge Komisyonuna havale
(2019-036) Karaburun Belediyesi 2020-tarifeler
(Bel'M Q Yiin Md 2l )
edilmesine oybirlili ile karar verildi'
Sercan
Meclis iiyeleri Uye Gokhan TURAMANLAR' (5393
'n1ur",",t".inin
(2019-037) Toplantrya katrlamayan
verildi.
kabultin" oybirli[i ile karar
sefer cicDEMOe r_u u" rnlurui-crjll-iin
S.K. Mad.32)
saat l4'00'de toplanrlmak iizere Birleglm
Dilek ve Temennilerden sonra. 04 Ekim 2019,
Bagkan tarafrndan kaPatrldt'
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