DÖNEM

KARABURUN Bf,LEDİYESİ MECLİS KARARİ
: 01llll20|4
Karar Tarihi
: Kasım/20!4
Karar Numarası : ÖZgr
Toplıntı

Saati : 1,100

Bışkını : Ahmet ÇAKlR
üy.ıur', öjun üııaı_, Dinçer özı_üoĞı_u, iıı<ay GiRGiN ERDo§AN,
l.Mete ÜNnı, HamdivAVÜZ, Ahmet DEĞiRMENCİ, Bulent cÜLTEKİN,
Ahmet AKIN, Zuhal OKUYAN,

Belediye
Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı

TOPLANTİYA
KAT!LANLAR

ffi2ı-üoöıu,

iıkay GiRClN ER
DEĞİRMENCi, Bülent GÜLTEK|N,
Ahmet
HamdiYAVUZ,
l.Mete tıNeı-,
Ahmet AKIN, Zuhal OKUY{\

TOPLANTIYA
KAT!LMAYANLAR

Kasım 20l4
Karaburun Belediye Meclisi 5393 Sayılı yasanın 22. Maddesigereğince,07
Yoklama
İmza
toplandı,
Çizelgesi üYelere
tarihinde, Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Başkanlıgında
BirleŞim
sonra,
edildikten
imza ettirilmek suretiyİe yoklama yapıldı, tüm üyelerin iştiraki tespit
Başkan taraindan açıldı.

|5 Ekim
Buşrun,,, uçılış konuşmasından sonra, Meclis üyelerine dağıtılan 0l Ekim 20l4,
karaı verildi
20l4 tarihli Meclis Toplantı Tutanaklarının uygunluğuna mevcudun oybirtiğiyle

verildi.
İki adet Başkanlık önergesinin gündeme alınmasııra oybirliği ile karar
v,b, çalışmalar için
Karaburun Kaymakamlığı Kayııakam Evi inşaatına peyzfui,yıkım
(5393 S.K. 75la)
destek sağlanmasına oybirliği ile karar verildi.

Karaburun Belediyesi 20l5 yılı Tarifeler Listesinin

2.1.2 TATİL GÜNLERİ ÇALIşMA RUHSAT HARC|NIN
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İlan ve *ı.ıu* urrcıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar
benzerlerinin her biri için 0,05 TL şeklinde:
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Grup / Verginin

veya

verildi. (5393 S,K, l8/f)
Bakanlır jeneİgesine uyartanmasına oybirliği ile karar

sayıtı kararında sehven yanlıŞ
Karaburun Belediye Meclisinin 01.10.20l4 tarih, 8l
.:Bozköy Mıhallgi" olarak değiŞtirilmesine oYbirliği ile
yazılmış olan Merkez Mahalleii ibaresinin
karar.verildi. (5393 S.K. l8/e)

h, ffi

f
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!ı

nale yol"1la satışı önergesinin gündemde
bırakılmasına oybirliği ile karar verildi, (5]93 S,K, l8/e)

Hazinesi tarafından satışa Çıkarılmlş
karaburun Belediyesinin hissedar otduğu, Maliye
alınmaması ile ilgili olarak Belediye Başkanına
taşınmazların, Karaburui n"ı.iiy"ri ad.ına satın alınlp
y.İl.İr.ril.eİine oybirliği ile karar verildi, (5393 S,K, l8/e)
Müdürlüğü izniYle Karabunın
Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel
destek olunması hususunda
Belediyesi sınırları içinde arkeolojik yü1_ey araştırmast çalışmalarına
karar verildi, (5393 S,K, 38lg-75la\
Belediye Başkanına yetı<i veriımesıne oyuirıigiile
Deniz

Dinçer

ATMAN

ozıuööLu,'iık;;

ATMAN,ın yardım talepteri ile ilgiliolarak;_Meclis ÜYeleri,
Zuhal
bjitĞrN ennoĞnıı, A'hmet oEĞinıııPNCi, Ahmet AKIN ve
ve Cemile

talebin
oKUyAN,dan, Geçici uiirıuı<uk Komisyonu oluşturulmasına,
oybirliği ile karar verildi, (5393 S,K, l3 - l8/k)

bu komisyona havate

"dilm"rin",

yılları "Stratejik Ptanını"nın gündemde
Karaburun Belediye Başkanlığına ait 20l5-20l9
l E/a)
bırakılmasına, oybirtiği ile karar verildi, (5393 S,K,

parset malikinin kamulaştırma
Karaburun llçesi, Mordoğan Mahallesi, l12 ada,1_2
ile karar verildi, (5393 s,K,
ve İrnu. romısy-onunu havale edilmesine, oybirliği
I taıebinin, Bayındırlık

l5/h)

EK KARARI
sayıtı kararı ite; taPunun İzmir ili,
tarih,84
Karaburun Belediye Meclisinin l5.10.20l4
ilişkin alınmış bulunan 01,10,20l4 tarih 82
Karaburun ilçesi, Saip mahallisi 324 parsel ve civarına
kalmasıııa karar verilmiştir,
sayılı karann,n ,"r.* go.uşülmesinin g'ıındemde
tapunun izmir ili, Karaburun ilçesi,
Komisyoıı-u.u."u bu konuda v.pır" -ı. araştırmada;
taşınmaz maliki tarafından l/5000 ölçekli
Saip köyü, Yatı mevkii, 3.pafta 196 parsel numaralı
ıisooo tılçekti Karaburun_ Saip Nazım imar planı
Karaburun_Kuyucak Nazım imar planı ."rirvorr.
N".,* İmar planı revizyoııu, l/5000 ölÇekli Karaburun'
reviryonu. l/5000 ölçekti Karaburun-M.rx.,
K, Sy,tı
lzmir l. idare Mahkemesinin 20l 0l2o37 E, 20l31552
İskele Nazım İmar planı revizyonlarının
itamı ile iptaledilmiş bulunduğu tespit edilmiştir,
Nazım imar Planı, Uygulama İmar Planı
KoMİsYoN KARARI:3l94 sayılı kanunun 5, Maddesinde,
ve Çevre Düzeni Planları kavramları tanımlanmıştır,
nedeniyle.alt ölÇekler Planların üst
imar planları arasında hiyerarşik uir iİışııi bulunması
planı izmir l,
ait yürürlıikteİi Nazım imar
ölçekli planlara uygun olması g".ekmeı.tedir. Bİlgeye
t; l'ül edilmiş bulunduğundan Danıştay yerleşmiş
İdare Mahkemesinin zo.oı.zoı5 tarihli k;;;;;
Nazım imar Ptanı olmaksızın 1il000 ölÇekli
içtihatlarında da beıirtııjigi tıze.e..ı/500-0 ölçekli
revizyon öngören Karaburun Belediye Meclisinin
uygulama imar ptanı;;;;;r.caktır..planlaida
ve
ask,ya çıkarılan imar planı değişikliği karan
06.09.20l3 tarih 95/8 sayılı karanyl" kub,rilJı.r"ı.
aykırıdır,
Ö1.1O.ZOl+ tarih 82 sayılı kararı hukuka
pıanao tadilat yapıtmadan alt öJÇekli Planda tadilat
ürt';İ;;kİi
Bu hükümler çerçevesind.
iu,u" ile iptal edilmiş bulunduğundan Karaburun
yapılamayacağından ve tisitııieıili planmahk"*.
pıun, jeğiŞikıiğiiıe ait kararının ve 0l'l0'20l4
Belediye Meclisinin oo.og,zoi3 tarih 95/s;;;i;ırru.
p*i"i *uiıı.inin itirazının hukukidayanağı
tarih 82 sayıtı kararının iptaline ayrtca ruı"p6iulunan'324
ginl-iĞi ile karar
reddine l"o*l,_,onu*,zca OY
kaımadıgıno?j|İffiHlHİj"
kalmadığından
lİjl§]lT;,ine
oy$ri'ği ile karar
kabuıtine ovhirııği
*"'r,rv"rJu, geıdiği şekliyle
lveri|di. (5393 S.K, İgl.
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