2019 YILI TEMMUZ AYI 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM, 2. OTURUM KARAR ÖZETİ
Belediye Meclisi 2019 Yılı Temmuz Ayı 6. Olağan Toplantı Birinci Birleşim, İkinci Oturumunu
yapmak üzere katılım tutanağında isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 02.07.2019 Salı günü,
saat 16:30’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara
bağlamıştır.
I- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün “Satış” konulu müzekkeresi İmar Komisyon Raporu
doğrultusunda Belediye Meclisinde görüşülerek;
Mülkiyeti Belediyemize ait yoldan ihdas, parktan ihdas ve otoparktan ihdas sonucu oluşan İlçemiz
Çamlı Mahallesinde tapunun ada 247, parsel 31, 32 ve 33’de kayıtlı 1.442,51m², 1.883,42 m² ve 442,24
m²’lik taşınmazların, bitişiğinde şuyulu bulunan İlçemiz Çamlı Mahallesinde tapunun ada 247, parsel 5
ve 27’de kayıtlı 4.505,06 m² ve 17.708,97 m²’lik taşınmazların sahibi S.S. Halikarnas Konut Yapı
Kooperatifine şuyusunun giderilmesi amacı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışının veya takas/trampa yapılmasının uygun olduğuna
ve konu ile ilgili gerekli işlemlerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğince Belediye
Encümeni tarafından yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
II- Belediye Meclisi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Marmaris Uluslararası
Kısa Film Festivalinin kurumsal kimliğe kavuşturulması, böylelikle daha geniş kitlelere yayılmasının
sağlayabilmesi, bünyesinde bulundurulan etkinlik çeşitliliklerinin artırabilmesi (müzik yarışması, şiir ve
öykü yarışmaları vb.) için Belediyemiz tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi, sanat ve sanatçılara
değer veren yaşayanlara sahip Marmaris’imizin kültürel ve sanatsal yönden yerli ve yabancı kamuoyunda
daha sağlam yer edinmesi için uygun olacağı düşünülmektedir.
Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) bendi ve yine aynı kanunun 18.
Maddesinin (p) bendi gereği; Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nin 2019 yılından itibaren
Belediyemiz tarafından düzenlenmesine, festival masraflarının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına,
festival organizasyonun yapılması, projelerin hazırlanması ve kamu kurum kuruluşlarıyla iletişim
kurulması amacıyla çalışma yapmak üzere Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonunun
görevlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN,
Süleyman EROĞLU, Ayşegül MUNGAN, Mustafa GÖKMEN, Mehmet KARADİNÇ, Ceyhan
EROĞLU’nun çekimser oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
III- Belediye Meclisi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Belediyemiz
sorumluluk alanı içerisinde bulunan plajlara işletmeler tarafından konulan şezlong, minder ve şemsiyeler
ile ilgili olarak;
a) Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde plaja işletmeler tarafından konulan şezlonglardan
(minder-şezlong-şemsiye dâhil) bir şezlong ve minderden en fazla 10 Türk Lirası ücret alınmasına,
b) Plajda hizmet veren işletmelerden şemsiye ve şezlong ücreti almadan yeme-içme hizmeti veren
işletmelerin bu karardan muaf tutulmasına,
c) Eski, yırtık ve yıpranmış minderlerin, kırık, bozuk şezlongların ve kötü görünümlü şemsiyelerin
işletmeciler tarafından değiştirilmesine, değiştirmeyen işletme sahiplerinin önce Zabıta Müdürlüğü
tarafından uyarılmasına, uyarıya rağmen kaldırmayan işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre
cezai işlem uygulanmasına, tekrarı halinde Belediyemiz tarafından söz konusu şemsiye, minder ve
şezlongların kaldırılmasına,
ç) Belediyemiz tarafından belirlenen, plaj hizmetleri kapsamında şezlong- şemsiye ücretlerinin
tatilcilere ve halkımıza duyurulması için belirli noktalara bilgilendirici tabelalar konulmasına,
d) Bunların dışında halkımızın Belediyemiz tarafından ‘’Halk Plajı’’ olarak düzenlenen alanlardaki
şemsiyelerden ve duşlardan ücretsiz yararlanmasına,
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5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin (a)
bendi “…………… ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ya da yaptırır. …….” hükmü
gereği Belediyemizin sorumluluk alanında olan yerlerde uygulanacak olan Plaj Hizmetleri Uygulama
Kurallarına uyulmasına, uyulmaması halinde 1608 Sayılı Kanunun 1. maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler
Kanununun 32. maddesi gereği cezai işlem uygulanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği
ile karar verildi.
IV- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2019 Yılı Ağustos Ayı
7. Olağan Meclis Toplantısının 06.08.2019 Salı günü, saat 15:00’te yapılmasına işaretle yapılan oylama
sonucunda oy birliği ile karar verildi.
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