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ToPLANTtYA
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KATILMAYANLAR iükay GiRciN ERDoĞAN, Kadir Kaan BiRoĞUL, Yasemin AYTAÇ

Karaburun Belediye Meclisi, 5393 saytIı yasanın 22. maddesi gereğince, Belediye Başkan V Doğan
ÖZUSLU başkanlığında, Nergis Kafede toplandı. Yeterli çoğunluğun sağlandığı belirlendikten sonra, birleşim açıldı.

(2022-|04) Ağustos ayl olağan Meclis Toplantıslnda alınan kararlarda maddi hata bulunmadığına mevcudun
oybirliği ile karar verildi. (Bel.Mec.ÇaI.Yön.Mad. l l )

(2022-105) ) Başkanhk önergesi ile;
Karaburun İlçesi, Memurlar Sitesi yanında, l59 ada 1'1 parselde yapımı tamamlanan parka 'Demokrasi Parkı'

adının verilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

(2022-106) Başkanlık önergesi ile;
17,05.202l tarih 30418l01-105.04-053 sayılı Meclis Kararında 'Mimasbel Gıda Turizm İnşaat İthalat Üretim

Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketine' ibaresinden sonra gelmek üzere 'almi sermaye olarak konulmasına'
ibaresinin eklenmesi ve'devredilmesi ' ibaresinin çıkarılması oy çokluğu ile kabul edildi.(Gökhan TURAMANLAR,
Mehmet ÇOKER red oyu kullandı..) Mec|is Üyesi Erkut YILMAZ salon dışına çıktı.(5393 S.K. 27.md.)

(2022-107) Meclis Başkanlık Divanı'nda bulunan Meclis Başkan Vekili ve Meclis Katip üyeleri asil ve
yedek üye seçimi 05.04.202| tarihli Meclis Toplantısında 30418101-105.04-038 sayılı Meclis Kararı ile
beliriendiği ve yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapacağı için söz konusu gündem maddesinin
sehven yazıldığı anlaşıldığından karar alımına gerek olmadığına mevcudun oy birliği ile kabul edildi.(Bel.Mec
Çal.Yön.M.19)

(2022-108)İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2022 tarih ve 738 sayılı karanyla,
belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen, 35 TH i41 Plakalı 2008 Model Mercedes kamyonun taşrnır mal
yönetmeliği ve taşınır Mal yönetmeliği genel tebtiği esasları gereği kabulüne mevcudun Oy Birliği iIe karar
verildi.

(2022-109) Belediyemiz görev hizmetlerinin gerektirdiği işlerde kullanılmak ve bedeli belediyemiz
bütçesinden karşılanmak üzere 1 adet Kazıcı yükleyici Beko Lader alınması ve konu ile ilgili her tilrlü iş ve
işlemleri yapılması için Karaburun Belediye Başkanı llkay GİRGIN ERDOĞAN'a yeıki verilmesine
mevcudrın oy birliği ile kabul edildi.

Qo22-||01 Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan Gİ.H. sınıfi 7950 unvan kodlu 7.derece 1

adet şoftir kadrosunun iptal edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (5393 S.K. 18i l Mad,)

(2022-1||) Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan GİH sınıfi l1l90 unvan kodlu 1.derece 1

adet Zablıa Müdürü kadrosunun iptal edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (5393 S.K. 18/1
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(2022-112). Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan GİH sınıfı 7555 unvan kodlu S.derece 1

1 adet Memur kadrosunun iptal edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. (5393 S.K. 18/l Mad.)

(2022-1|3) Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan GİH sınıfi 6410 unvan kodlu l.derece 2 adet
Muhasebeci kadrosunun iptal edilmesine mevcudun oy birliği ile kaıaı verildi. (5393 S.K. 18/1 Mad.)

(2022-117). Belediyemiz norm kadro cetvelinde 8427 kodlu SH sınıfı 8.derece 1 adet Vet. Sağlık
Teknikeri kadrosu ihdasına mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. (5393 S.K. l8/1 Mad.)(Gökhan
TURAMANLAR, Mehmet ÇOKER çekimser oy kullandı.)

(2022-||8) Fen İşleri Müdürlüğümüzün ihtiyacı nedeniyle inşaat teknikeri Vasfi DOĞAN'ın boş
bulunan Tekniker kadrosu karşılık gösterilerek, sözleşme tarihinden 3|.12.2022 tarihine kadar tam zamanlı
sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ve aylık ücretinin asgari ücretten az olmamak kaydıyla Hazine ve
Maliye bakanhğı Kamu Mali yönetim ve dönüşüm genel müdiirlüğünce yayınlanan 2022 yılına ait "müalli
idareler sözleşmeli peısonel ücret tavanlarr genelgesinde belirlenen tam zamanlı sözleşmeli peısonel ücret

i tavanının % 60'ı olarak tespitine ve söz konusu genelgede belirtilen oranlarda ek ödeme yapılmasına
mevcudun oy birliği ile karar verildi.(5393 S.K. 49.Mad.)

QO22-|l9) Yapı Kontrol Müdiirlüğümi2ün ihtiyacı nedeniyle inşaat Mtihendisi Siileyman
ERİDEN'in boş bulunan Miüendis kadrosu karşılık gösterilerek, sözleşme tarihinden 31.|2.2022 ıarihine
kadar tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ve aylık ücretinin 4500/asgari ücre$en az
olmamak kaydıyla Hazine ve Maliye bakanlığı Kamu Mali yönetim ve dönüşiim genel müdiirlüği,ince
yayınlanan 2022 yılına ait "mahalli idareler sözleşmeli personel ücret tavanlan genelgesinde belirlenen tam
zamanlı sözleşmeli personel ücret tavanlrun % 70'i olarak tespitine ve söz konusu genelgede belirtilen
oranlarda ek ödeme yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. (5393 S.K. 49.Mad.)

(2022-|20)Karaburun Belediyesine ait revize edilen organizasyon şemast mevcudun oy çokluğu ile kabul
edilmiştir.(Murat GÜL, Sercan Sefer ÇİĞDEMOĞLU, Alpaslan BiLEN, Cökhan TURAMANLAR, Mehmet ÇOKER
çekimser oy kullandı. (5393 S.K. M.48),(Anayasa Mah. F-:l996/l9, K:|996/ l3 S.K.)

Q022-12l) Karaburun Belediyesinin 05.02.20l8 tarih ve 304l8l01-105.04-021 sayılı kararının günümüz

şartlarında yeniden değerlendirilmesi için İmar ve Hukuk komisyonuna havaiesi Mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

(2022-122)Mordoğan Mahallesi |3'7 ada 2 parsel kuzeyinde yer kısmen yoI kısmen yeşil alanda kalan yapının
-üst yapı - olarak kamulaştırılmasının yapılması mevcudun oy çokluğu ile kabul edilmiştir.)(Gökhan
TURAMANLAR, Mehmet ÇOKER. Alpaslan BİLEN çekimser oy kullandı.)

QüZ?-L23)Belediyemizce hazırlanan 'Karaburun Zabıta Yönetmeliği"nin Hukuk Komisyonuna havale
edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

(2022-124\ Karaburun Belediye Meclisinin l0.08.2022 tarih ve 304l8l01-105.04-100 nolu karannda
yer alan ".... zemin katınün," ibaresinden sonr
eklenmesine mevcudun oybirliği kabul edildi.

a gelmek iıere 'ilkokul olarak kullan k üzere' ibaresinin
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(2022-1|4\ Belediyemiz norm kadro ceWelinde 8500 kodlu TH sınıfi 6.derece l adet Mühendis kadrosu I

] ihdusnu mevcudun. oy çokluğu ile kabul edildi. (5393 S.K. l8/l Mad.) (Gökhan TURAMANLAR" Mehmet 
I

| ÇOKER, Alpaslan BILEN çekimser oy kullandı.) 
l

l

(2022-115) Belediyemiz norm kadro cetvelinde 8500 kodlu TH sınıfı 8.derece 2 adet Mühendis kadrosu 
]

ihdasına mevcudun. oy çokluğu ile kabul edildi. (5393 S.K. l8/l Mad.) (Gökhan TURAMANLAR, Mehmet 
I

ÇOKER, Alpas|an BILEN çekimser oy ku|landı.) 
lil 

(2022-ıı6) Belediyemiz norm kadro cetvelinde 8155 kodlu SH sınıfı 3.derece l adet Psikolog
kadrosu ihdasına mevcudun oy çokluğu ile kabu| edildi. (5393 S.K. l8/l Mad.) (Gökhan TURAMANLAR, 

l

Mehmet ÇOKER çekimser oy kullandı.) 
i
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(2022-129) 27 . 0'l .07.2022 tarih 3 l l 89 sayılı resmi gazete ve 7417 sayılı 2022 yılı merkezi yönetim bütçe
kanunu ile bağIl cetveIlerinde değişiklik yapılmasına istinaden zabıta personeli fazla çahşma ücretleri ve
gündelikIerinin yeniden belirleırmesini Plan Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar veıildi.

(2022-130)Karaburun Belediyesi Çocuk Konukevi ücretinin yeniden değerlendirilmesi konusunun
acil koduyla Plan Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Ara Verildi

(20z2-13l) PLAN BÜTÇE KoMiSYoN RAPORU

08.09,2022 tarihli Meclis Toplantısında 'Acil Kodu'ile komisyonumuza havale edilen Karaburun Belediyesi
Çocuk Konukevinin ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusu görüşüldü.

Sosyal Betediyeciliğin vermiş olduğu sorumluluk çerçevesinde, Eğitim- Öğretim ücretlerinin arttırılmasını
uygun bulmuyoruüü2l yılı ücret tarifesinin, 2022 yiında da geçerli olması komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul
edilmiştir. (Komisyon Başkanı Doğan ÖZUSLU' fiyatlandırma konusunda yeterli done olmadığından muhalif
kalıyorum' şeklinde şerh düşmüştür.)

Meclise arz oIunur.

Okundu, Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, oybirliği ile karar verildi. . (5393 S.K. Mad.1 8/b)

Q022-132\ İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile Karaburun Belediyesi arasında, Evde Bakım
ve Sağlık Hizmetlerini kapsayan işbirliği protokolu yapılması ve konu ile ilgili iş ve işlemler için belediye başkanı
iükay GİRGiN ERDOĞAN'a yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

(2022-133) İzmir Büyükşehir Belediyesi Karaburun Belediyesi ve S.S. Batı Mahalleleri Tarımsal
Kalkrnma Kooperatifi arasında 'Narenciye İşleme Tesisi'konulu iş birliği protokolu yapılmaslna ve konu
ile ilgili Belediye Başkanı İlkay GİRGİN ERDOĞAN'a yetki verilmesine mevcudrın oy birliği ile karaı
verildi.

{2022-134) "Karaburun Belediyesince Kent Konseyi'ne ayni ve nakdi yardım yapılması "na ilişkin olarak;

HUKUK KOMİSYON RAPORU

Konu: Karaburun Belediye Meclisi'nin 05.07.2022 tarih 089 sayıh kararı ile Hukuk Komisyonu'na havale
edilen " Başkanlık önergesi ile; Karaburun Belediye Meclisi'nin 05.07.20l8 tarih ve 020 sayılı kararının iptal edilerek
5393 sayılı Belediye Kanuıru'nun 76. Maddesi ve 08.10.2 tarih 26313 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kent

I

l

|, 
1rürr-rr51 İz-Su Genel müdürlüğünün 01.08.202 2 tarıh ve 488130 saylı yazuryla talep edilen 

I

Belediyemize ait Tepeboz Mahallesi 138 ada 68 parselde kayıtlı taşınmazda derin kulıı açrlmasr için 1OO m2 
]

a|anın İz-su Cenel Müdürlüğü'ne ücretsiz tahsisine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 
l

I

(2022-126\ Iz-Su Genel müdtirlüğiiniiııı |9,08.2022 tarih ve 5l009l sayılı yazrsıyla talep edilen 
I

, Belediyemize aiı Saip Mahallesi 414 ada 46 parselde kayıtlı taşınmazda derin İuyu'açılması için l0O m2
l alaıun İzsu Genel Müdiirlüğü'ne ücretsiz tahsisine mevcudun oy birliği ile karar verildi

|t 
<rVrr-rr7) İz-Su Genel müdürlüğüniiı 10.08.2022 taIih ve 488114 sayılı yazısıyla tatep edilen

Belediyemize ait Sarpıncık Müallçsi 564 parselde kayıtlı taşınmazda derin kuyu açılması için l OO m2
alanın İzsu Genel Müdtirlüğü'ne ücretsiz tahsisine mevcudun oy birliği ile karaı verildi.

(2022-128) Çevre Şehircilik ve İklim Degişikliği Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan Mordoğan l/l000
ölçekli imar pJanına ait plan notu değişiktiklerinin İmar ve Hukuk Komisyonuna havalesine . mevcudun oy birliği 

]

ile karar verildi. 
l



Konseyi Yönetmeliği madde l6lA-(ek.RG 06.06.2009-21250)Kent Konseyinin Mali Yapısı başlığı altında açıklanan
usule uygun olarak Karaburun Belediyesi tarafından Karaburun Kent Konseyi'ne ayni ve nakdi yardım yapılması ve
destek sağlanması" nın görüşülerek rapora bağlanması.

Konu komisyonumuzca görüşüldü.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. Maddesi 2. Fıkası'nda "Belediyeler, Kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşlarının, sendikaIarın,noterlerin,varsa Ün iversitelerin,ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi
partilerin,kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan
Kent Konseyi'nin faaljyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar." hükmü vardır.Kent
Konseyi Yönetmeliği'nin Kent Konseyinin Mali Yapısı Başlığı altında Madde l6lA maddesi'nde"( l )Belediyeler kent
konseylerine,bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar" hükmü vardır.

İlgili kanun ve yönetmelikteki hükümler doğulfusunda 2023 yılından başlamak üzere Karaburun
Belediyesi'nin bütçesinde yeni açılacak harcama kaleminde kabul edilecek makul ödenek miktarı konularak
Karaburun Kent Konseyi'ne ayni ve nakdi yardım yapması ve destek sağlamasını,yürürlükteki yasal mevzuata uygun
olacağı komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclise sunulur' 
*LAN BüTçE KoMiSyoı[U RApoRU

Konu: Karaburun Belediye Meclisi'nin 05.07.2022 tarih 089 sayılı karan ile Plan Bütçe Komisyonu'na
havale edilen " Başkanhk önergesi ile;Karaburun Belediye Meclisi'nin 05.07.20l8 tarih ve 020 sayılı kararının iptal
edilerek 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. Maddesi ve 08.10.2006 tarih 263|3 sayıh Resmi Gazete'de yayınlanan
Kent Konseyi Yönetmeliği madde l6lA-(ek.RG 06.06.2009-27250)Kent Konseyinin Mali Yapısı başhğı altında
açıklanan usule uygun olarak Karaburun Belediyesi tarafından Karaburun Kent Konseyi'ne ayri ve nakdi yardım
yapılması ve destek sağlanması" nın görüşülerek rapora bağlanması.

Konu komisyonumuzca görüşüIdü.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. Maddesi 2. Fıkrası'nda "Belediyeler,Kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşlarının,sendikaların,noterlerin,varsa Üniversitelerin,ilgili sivil toplum örgütlerinin,siyasi
partilerin,kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katıhmıyla oluşaıı
Kent Konseyi'nin faaliyetlerinin etkiIi ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar." hükmü vardır.Kent
Konseyi Yönetmeliği'nin Kent Konseyinin Mali Yapısı Başlığı altında Madde l6lA maddesi'nde"( l )Belediyeler kent
konseylerine,bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlaı" hükmü vardır. İIgiIi
kanun ve yönetmelikteki hükümler doğrultusunda Karaburun Belediyesi bünyesinde Kent Konseyi ile ilgili
Müdürlüğün bütçesi içerisine Kent Konseyi için yapılacak ayni ve nakdi yardımlarla ilgili öngörülen miktar konularak
ödenek ayrılmasının sağlanması ,yürürlükteki yasal mevzuata uygun olacağı komisyonumuzca oy birliği ile kabul
edilmiştir.

Meclise sunulur.
Raporları okundu; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının, komisyonlardan geldikleri

gibi kabulüne oybirliği iIe karar verildi. (5393 S.K. l5h - l8/f)

(2022-135 )
SOKAK HAYVA^ILARI KORUMA KoMiSYoNU P"APORU

Konu:Karaburun Belediye Meclisi'nirı 05.07.2022 tarih 92 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen"Halıan
Hakları Federasyonu ( HAYTAP ) ile Karaburun Belediyesi arasında sokak hayvanları ile ilgili protokol hazırlanmasi'

Komisyonumuza havale ediIen konu, Komisyonumuz ve Karaburun Belediyesi Veteriner Hizırıetleri
Departmanı görev|i Veterinerleri ve HAYTAP Üyesi , KARABURUN HAYVAN SEVERLER VE DOSTLAzu
DERNEĞİ yöneticileri ile görüşülerek ekte sunulan Protokol hazırlanmış ve Komisyonumuzca oy birliği ile kabul
edilmiştir.Meclisi'ne sunulur.

Rapor okundu; Sokak Hayvanları Komisyonu Raporunun , komisyondan geldiği gibi kabutüne oybirliği i[e
karar verildi. (5393 S.K. l5/r - l8/f)
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(2022_136)Toplantıya katılamayan ilkay CiRGiN ERDOĞAN, Yasemin AYTAÇ. Kadir Kaan BiRoĞLU'un
mazeretleri oy birliği iie kabul edildi.(5393 S.K. md 32)

7 Ekim 2022 Cuma günü saat l l .00 da Nergis Kafede toplanmak üzere oturum Başkan V tarafından oturum
kapatıldı.

Başkan V
Doğan ÖZUSLU M KER
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