
KARABI,RUN BELEDff ESi MECLiS KARARI

Karar Tarihi : 16/10/2015DONEM : Ekim/2015

Karar Numa.ast : 3041810t-301'05-6zetOTURUM : I
Toplantt Saati : 15:00

Meclis Bogkanr : Ahmet CAKIR,
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";iivevir2,-em., 
DEdiRMENci, Burent GULTEKTN'

Ahmet AKIN, Zuhal OKUYAN,

Belediye Meclisini
Teskil Edenlerin

Adr ve Soyadl

nffi vnvUz, eirmet DEdiRMENci,'gutent GULtETiN' Ahmet AKIN'

TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR

Karaburun Belediye Meclisi 5393 Sayth yasanrn 22 Maddesi gerelince' l6 Ekim 20.15

ta.ifrinae, eeleAi,e SaSkanr ehmeiQnfln datkantrgr.ngatoplandr. imza Yoklama Qizelgesi iiyelere

imza ettirilmek suretiyle yoklama iupriat, fr4""ii. Uy€-si i.Meie UNAL'rn bulunmadrlr tespit edildikten

sonr4 Birleqim Ba;kan tarafrndan agrldr'

Baqkantn agthg konugrnu.tnaun sonra" 05'10'2015 tarihli Toplantr Kararlanntn uygunluluna

mevcudun oybirliliyle karar verildi'

BIhqE KOMiYOSYONU RAPORU
Karaburun Belediye M";iir;i;O!/ I 0/20 I 5 tarih ve 72 sayrh karr ile Komiyonumuza^havale

edilen 2016 yrh Otitge Komisyonumuzda yaprlan gahqma ve de€erlendirme sonucu' 2017 ve 2018

,n,rr.., uir',r"[.i ae is itaveteite uirtit<te oy uirtigiite iabul edilmiqtir. 2016 vrh b0t9e kalemleri ve

bdenek mikturlart a$agrda b€lirtilmi;tir'
Meclise arzolunur.

2016 YILI GELIRLER
0l vERGi GELIRLERi I I 43 I '000,00 TL

oi respesUs vE MULKIYET GELIRLERi l '694'000'00 TL

6+ niiNeN nnel$ vE YARD. 460 000'00 rL
6i iiieeR csLiRLsR' 4 347 '42s'00 rL
6i ienveve cELiRLEN 2'077s7s'00rL
os GD ve iADELER -lo'ooo'oo rL
TOPLAM 20 000'000'00 TL

2016 YILI GIDERLER
5.314.000,00 TL
1.123.000,00 TL
9.800.865,00 TL

50.000,00 TL
481.000,00 TL

1.750.000,00 TL
1.481.135,00 TL

20.000.000,00 TL

PERSONEL GiDERLERI
SOSYNI CUVENLiK VE DEVLET PRIMLERI

MAL VE HJZMET ALIMLARI
FAiZGIDERLERI
CARI TRANSFERLERI
SERMAYE GiDERLERI
YEDEK ODENEK
TOPLAM

20I7 YILI %5 ARTIRIMLI 2I.OOO.OOO'OO TL
20I8 YILI %5 ARTIRIMLI 22.O5O.OOO'OO TL
folnirV* L*un okundu. Komisyondan geldili gibi kabuliine mevcudun oybirlili ile karar

verildi.
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r".uto.n itq"'i, ]'{erkez mahallesi, Kuyucak mevkii l3 ada, 1 ve 2 parseller onaylr imar pla.ntna ve

;l;;*yrl, t;;;;rn 18. Maddesine gor" yap,lun pu.selasyon planrnr neticesinde oluqan parseller

OO.O f :O f Z iUnfii Reviryon imar Piamnia^imar 
-hatla', 

korunacak imar hattr gdri.inmesine ragmen

parsel ile on'anan plan aiasrnda gakrqmazlk bulundulundan, hatantn giderilmesi hususunun lmar

komisvonuna havale edilmesine karar verilmigtir''-- " - iOrvfiSVON KARARI: Komisyonumuzca yaprlan tetkik ve inceleme neticesinde; Hiiseyin

6OKSU tarafindan Karaburun Belediye bagkanllrna virilen 23.12.2014 tarihli dilekge ile tapu maliki

Uutunaugu ,upunun izmir ili, Karaburun ilgesi, MJrkez Mahallesi, Kuyucak mevkii pafta no: 28 30 J

uJ" 
"o, 

iZO p"".1 no:2 de kayrtl taq,n.ui,n imar durumu talep edilmigtir. Karaburun Belediye

nugf.-t,g, tirunndan verilen 15.01 .101 5 tarihli cevabi yazrda parselin imar hatlan oluqturulduktan

sonra, infaata esas imar durumu verileceli bildirilmigir. Oncelikle belirtmek isteriz ki

to-i.vonun.u- rtavale edilen Baqkanlk-6nergesinde ve buna dayanllarak altnan meclis karartnda

;;;t;;rt ada numarasr l3 olarak yan19 bildiiilmigtir' Yaprlan incelemede inceleme konusu

taqrnmaztn 320 ada da yer aldl$ tespit edilmiqtir.

5393sayrhkanunagdrekurulanimarkomisyonunungdreviagrkttr.imarkomisyonudniiLne
gelen plan tadilatlannrn kan-una, yiinetmeliklere krsacasr yiiriirliikteki mevzuata uygun olarak yaprhp

iaprlmadrprnr, ihtisas gerektiren konularda ise sunulan iglemin imar planlartna ve mevzuata . ..'";;;i"g*; O.g"ri;"iirir. ilgililerce bir plan tadilatr yaprlmadan parselasyon planrnrn,. yiirtirliikte

"i"-" 
rii6OO ofq"ili uygulama-imar plam ile gakrgmadrlrndan_bahisle planlar arasrndaki hatayt

gideremez. imar komisyonuna havale edilen konu bir plan tadilatr delildir'
" Tul"bin bulundugu bolgede 1/1000 iilgekli Revizyon imar planr Karaburun Belediye

Meclisinin 06.01 .2012 t;ih,8/l sayrl meclis kararr ile onaylanarak kesinleqmigtir. Hiiseyin

GOKSUNUN talebinin, Karaburul Belediye Fen lgleri tar;findan, Karaburun Kuyucak 1/1000 <ilgekli

il;;;uig;l;;aima.tlan,nrntugrnmazrnbulundupuK. l6C06D4DpaftaveK 17D06D4c
paftalar dikkaie alnarak gerekli iglemlerin yaprlmak suretiyle gdziilmesinin yerinde olaca$tna

komisyonumuzca oy birlili ile karar verilmigtir.
Komisyon klrarr okundu, komisyond'an geldi!-i gibi kabuliine oybirlili ile karar verildi.

Toplantrya katrlamayan Meclis uyesi i.Mete uNnt'rn mazeretinin kabuliine mevcudun

oybirli[i ile karar verildi.

inmn vn BAYINIDTRLIK KoMisYoN KARART
i_uuurun Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih 30418101-301,05-14 sayrh.kararr,ile,

06 Kasrm 201 5 cuma saat 14.00'de toplanrlmak iizere birlegim Bagkan tarafindan kapatrldt.

Meclis Katibi
Ahmet AKIN

Bagkan vrlJii. ri.",iui


