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Meclis Bagkanr: Ahmet QAKIR
iilyeter: 6rhan LNet, Dinger OZLUoGLU, llkay GiRGiN ERDoGAN,
ihian Mete uNaL. Hamdi YAVUZ, Ahmet DECiRMENCi, B0lent GULTEKiN,
Ahmet AKIN, Zuhal OKUYAN

TOPLANTTYA
KATILANLAR

ozhan {JNAI, ilkay ciRciN ERDo6AN, ihsan Mete UNAL,
Hamdi YAVUZ, Ahmet DE6IRMENCi, Biitent GOLTEKiN, AhMEt AKIN

TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR

Dincer OZLUoGLU. zuhal oKUYAN

Karaburun Belediye Meclisi, 5393 saylh yasanln 22. maddesi geregince, 3 Temmuz 2017

tarihinde, Belediye Bagkanr Ahmet QAKIR bagkanhglnda toplandl. Imza gizelgesi ilyelere

imzalatrlarak yoklama yaprldr. Toplantrya Oinger OZLU06Lll ve Zuhal OKUYAN'rn katrlmadrklarr

belirlendikten sonra, birle$im Bagkan tarafindan agrldr.

Baqkanrn agrhg konugmasrndan sonra, Haziran ayrndaki meclis toplantlslnln tutanaklannln

uygunluguna mevcudun oybirligiyle karar verildi.

Sezgin YAVA$ adh vatandagrmrzrn, Akvaryum Sitesi iiniindeki otobiis duragrnl, korunakh

durak yapma ve durala ya;amtnl yitiren babasr Mehrnet YAVA$ adr verilmesi talebinin giindeme

ahnmasrna mevcudun oybirlipiyle karar verildi. (5393 s.k. 15/i md.)

Karaburun Belediye Meclisinin Alustos ayrnda bir ay tatil yapma karannm gOriig0hnesinin

giindeme ahnmasrna mevcudun oybirlipiyle karar verildi. (5393 s.k. 20. md.)

Zeytince Ekolojik Yaqamr Destekleme Demefinin, mUlkiyeti Belediyemize ait olan, Inecik

Mahallesi, 634 numarah parselde kayrth binanm iist katrnrn, Zeyin Okulunun misafirhane ihtiyacrnr

kargrlama amacryla kiralama talebinin Hukuk Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirli[i ile
karar verildi. (5393 s.k. l8/e md.)

Merkez Mahallesi, 145 ada,7 ve 8 parsellerde kayrth tatrnmazrn belediye hizrnet alanlnda

kalmasr nedeniyle olugan mapduriyetin giderilmesi ile ilgili talebin imar Komisyonuna havale

edilmesine mevcudun oybirlili ile karar verildi. (5393 s.k. l8/c md.)

Miilkiyeti Belediyemize ait olan Hasseki Mahallesi, Badem Arast Mevkii, 285 nolu parselde

kayrtfi mezarhk olarak kullanrlan tagrnmazrn izmir Biiyiikgehir Belediye Baqkanhlrna bedelsiz olarak

devir igleminin gergeklegtirilmesine mevcudun oybirlili ile karar verildi' (5393 s.k. l8/e md.)

Yanmada Sosyal Sorumluluk Demelinin, miilkiyeti Belediyemize ait olan, Qatalkaya 1895

numarah parselde kaylth tatlnmaz iizerinde, sakrz alacr yetigtirme ve gevketi bostan iiretimi yapma

amacryla tahsis edilmesi talebinin Hukuk Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirlili ile

karar verildi. (5393 s.k. 18/e md.)

h



ilgemiz srnrrlarr igerisinde gergeklegtirilen toplu ulagrm hizmeti iicret tarifelerinin belirlenmesl

konusunun plan ve Biitge Komisyo-nuna havale edilmesine mevcudun oybirlili ile karar verildi. (5393

s.k. 59/e md.)

Bozkdy Mahallesi 1217 ve 1218 numarah parsellerde kayrth tagrnmazlara ait talebin,

Belediyemizin Hukuk Danrgmanmdan alman g6rii9 dolrultusunda Hukuk Komisyonuna havale

edilmesine mevcudun oybirli[i ile karar verildi. (5393 s'k. l8/c md')

Sezgin yAVA$ adrnda vatandagrmrzrn, Akvaryum Sitesi iiniindeki otobiis duraglnl, korunakh

durak yapnia ve durala yagamrnr yitiren babasr Mehmet YAVA$ adr verilmesi talebinin Hukuk

Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliliyle karar verildi. (5393 s.k. l5li md.)

Karaburun Belediye Meclisinin Alustos ayrnda bil ay tatil yapmasma mevcudun oybirliliyle

karar verildi. (5393 s.k. 20. md.)

68. Hukuk Komisyonundan gelen, S.s. Mordolan Gezi Tekneleri Kooperatifinin yer tahsisi

talebinin delerlendirildi$i rapor okundu:
HUKIJK KOM|SYON KAMRI

Karaburun Belediye Meclisinin 05/06/2017 tuih 54 saytlt karart. ile ss Mordolan oezi Tekaeleri Kooperatifnin

"yer tahsisi tatebi" tetkikw incetenmek ze* *^"r;;ffi;;3!,?Jte editmittir

Komisyonumuzca yapttan ncelemede; SS MordoEan Gezi Tekneleri Kooperctiilnin 28.04 2017 tarihli dileke ile

''Mordopan iskclede baph iulunan kooperatiftiyesi turizn betgeli leknelerin baltkw gezi turlann gelittirmek iqinfaaliyette

bulurcb\hesi anacryliuziin istetest inAndekj 35 metrelik nhttntn kooperatife tahsisi" talep edilmiltir.

Tarafrmrzia yaptlan incelemede kooperatife tahsisi talep edilen alan Mordo/an Eslci Bal <1t BaruaEt igerisinde

y", alnoiodri. Mordigin Eski B4*q Bannip, lttirdolan Betediyesi ile lJlatnma BakanltEr arasmda adedilnii buluhan
-f7.02,2006 

tarihli pritokol uyannca tutana-Ha Mord;Ean Belediyesine devredilni; bulunmakadr. Taraflar srasmda

irnzalanmq bulunai gegici devir ,,/e teslifi tutana1nda De.tir $aria, ana batl&t altndo 7 ma6ede."tesk bfinyesinde

isle,tneci iurulus toriqiaon S. $afuslara yer tahsiii, kiolana gibi itlemler yapiamayaca* ve ihtiyac d y- lan hizmetlerin
'iiii, 

ici, tii*'r, kiialana isinleri Mitiye Babnhgr nrofrndal wyrtlcgEr" hiknm altua altnmrstt. Bu nedenle de SS

Mordigan Gezi Tekneled Kooperct{ininyel tahsisi talebinih hukuken kabul e.dilmesi t tunknn deEildir.

Ancak Beledtyemiz irutlan igerisinde hlltlanmztn coErort yapg dikl(ole althdqlnda bdlgemizde gezi tekaelerinih

turizmi gelirtimeye katktda bulunacapi ogtktrr. Kinisyonumuzci yap an incelemede, buEiine kadar bu doEru6uda herhsngi

bir yas;l g;i;in:de bulunulmadgr, iotg"a" n"rno"li bir azet iesibbiistin.foaliyette bulunmad$t ve bu.is koluw.iliskin

tek lelerin-fa;liyetlerini idame ettirec;Heri alanm ayr nadgt tespit edilmitlir. Bijlgede tuizmin geli$mesine 
,kathda

bulunacaE; diis;ntitdiiEiinden belediyemiz srndan igerisindeki MordoEan Mahollestnde bu amaQla bir alanm ayrtlmasu&

uygun olacap konisyonumuzca di$iiniilme ktedir.

Mirdofan' Belediyesi ile l1lattrma Bakanlrp arcvnda akdedilmii bulwan ]7.02.2006 ta hli protokol eki krokide

ayrrlan alan igeisinde ,oporu^u"o 
"kii 

brlrnan belediyemizce hazLrlanan krokide smrlan belirlenen 2 nolu nhttm alawrun

turizn betgeti gezi tekneierinin yanasma ye ikmal olonl olarak belirlenmesine ve bu alana bu ama,h faaliyette buluhan

kooperatiiveiya tekrplerin kpndi adma su ve elektrik aboneli1i tesisi icin yetki verilmesinin uygun olduEu kanaotine

Yanlmtsttr' 
soNUE

Igerisinde raporumuza eHi bulunan belediyenizce haarlanan bokide smtrlan belirlenen 2 nolu rrhhm alantnm

turizm belgeli gezi teknelerinin yanagma ye ikmal ilaru olarak belirlenmesine ve bu alara bu anagh faaliette bulunan

kooperatif"vehleya tekneterih ke;di adt* ", 
ue elektik abonetigi teslsi iQin talepte bulunmasma yetki rerilmesinin uygun

oliula konisyoiunuzca toplantrya kanlanlann oy birlili ile kobul edilnittir' 23'06'2017" 
Raporun komisyondan geldigi i;kliyie kabul edilmesine mevcudun oybirlili ile karar verildi.

(5393 s.k.24. md.)
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