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Ahmet AKIN, Zuhal OKUYAN.

UNAL, Dinger 62LUoGLU, CIRGIN ERDOGAN. i.Mete UNAL,
Hamdi YAVUZ, Ahmet DE6iRMENCi, Ahmet AKIN, Zuhal OKUYAN,

Karaburun Belediye Meclisi 5393 sayrh yasanrn 22. Maddesi gerelinc e,02 Marr 2015
tarihinde, Belediye Bagkanr Ahmet eAKIR Baqkanhlrnda toplandr. imza ioklama Qizelgesi iiyelere
imza ettirilmek suretiyle yoklama yaprldr, tiye Biilent cultEriN'in uulunmadrsr tespit Idita;ftten
sonra, Birlegim Bagkan tarafrndan agrldr.

Bagkanrn agrhg konugmasrndan sonra, $ubat ayr Meclis Toplantr Tulanaklalnrn uygunluguna
mevcudun oybirligiyle karar verildi.

,- Kargburun, Mordolan, Qatalkaya, iskele, Liman mevkii l l4 parsel kamulaqtrrma tarebi ve
Karaburun, Mordolan, Qatalkaya, Kdkliicek mevkii I 749- 1750 parsellerin kamulagirrma taleplerinin
giindeme ahnmasrna mevcudun oybirligi ile karar verildi. (5393 S.K Macl 26)

Mustafa Raci BiQER'in Karaburun, Mordolan, Salabahge Mevkii 1902 parseli satrn alma
talebi giiriigtildii; Karaburun ilgesi, Mordo$an Mahallesi, Salabahge Mevkiinde mevcut belediyemize
ait arazinin sattgtna ve satl$l igin Belediye Enciimenine yetki verilmesine mevcudun oybirligi ile karar
verildi. (5393 S.K. 28le, 34lg)

_ _- Karaburun, Mordolan, eatalkaya, iskele, Liman mevkii I l4 parsel, Karaburun, Mordolan,
Qatalkaya, Kdklticek mevkii t749-1750 ve 2194 parsellerin kamulagtrrma taleplerinin imar
Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirlipi ile karar verildi. (5393 S.K. 24)

_ Karaburun Belediyesi 5 yrlhk imar programr hazrrlanmasr hususunun imar Komisyonuna
havale edilmesine mevcudun oybirligi ile karar verildi. (3 194 S.K. l0)

IMAR vE BAYIIDIRLIK KoMiSYoNU KARARI
- _istnu: Karaburun ilgesi, iskele mevkii 613 ada, z noru parsel mariki Mehmet ERocLU

tarafrndan, paydag bulundulu parsel iizerindeki Karaburun Belediyesine ait hissenin belirlenecek
bedel mukabilinde tarafrna satllmasr talep edilmigtir.

Karaburun Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih, 71 sayrh kararr ile, Mehmet ERoGLU'nun
satrn alma talebi_d€_gerlendirilmek tizere Bayrndrrhk ve imar Komisyonuna havale edilmigtir.

KoMrsYoN KARARI: Tapu kayrtla' i.izerinde yaprlan incelemede tarepte bul;nan ile
Belediyenin iskele mahallesi 613 ada,2 nolu parsel iizerinde miigterek malik bulu;duklal tespit
edilmigtir.

izmir l.idare Mahkemesinin 20rolz037 E.. z0l3/552 K sayrh kararr ile l/5000 dlgekli
Karaburun- iskele Nazrm imar Planr revizyonu iptal edilmig bulunmaktadrr. B0lge de tekiardan
planlama cahsmalan vanrlmakfadrr



,"',n--f-au Li paylar biilegtirilerek belediye adrna yeni parsel olugturulabilecektir3u nedenle de

bdftede ki planla-ma tamamlanmadan belediyenin paydaq bulundugu tagrnmazlardaki paylartn sattgtntn

uygiun olmadrlrna ve talebin REDDiNE komisyonumuzda OYBIRLIGI ile karar verrlmrltrr.

imar v! Bayrndrrlk Komisyonu Kara.nrn komisyondan geldipi gekilde kabuliine mevcudun

oybirlili ile karar verildi. (5393 S.K. l8-e)
ilr-l'n w BAYINDIR KoMISYoNU KARARI

iSI.Ewt: Karaburun ilgesi, Saip Mahallesiinde 3194 saytlt kanunun l8.maddesine istinaden

yaprlan galrqma sonucunda; Giineyde 2il ada,Kuzeyde 279 ada, Batt da202 ada,Dopu da 225 adalar

arasrndakalan sokak isimlerinin belirlenmesi hakkrnda Karaburun Belediye Meclisinde gdrii$iilmesl

imar ve $ehircilik Miidiirii tarafindan talep edilmigtir.
(araburun Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih,l-06 saytlt karart ile, Saip mahallesinde ismi

konulmamr$ sokaklann isimlerinin tespiti hususu, Baytndtrltk ve imar Komisyonuna gdriiqiilmek

iizere havale edilmiqtir.
KOMiSydN KARARI : 6360 Sayrl yasa ile Karaburun ilgesi Biiyiikqehir Belediyesi

srnrrlan igerisine ahnmrg ve balh koylerde koy tiizel kigiliklerini yitirerek mahalle konumuna

gelmigtir.Yasal diizenlemeler nedeniyle Karaburun ilge_stnrrlafl igerisinde sokak isimlerinin aynt_

ilmamasr ve benrer olanlarrnda deliftirilmesi gerekmektedir.Komisyonumuzca , kayrtlar iizerinde

yaprlan aragtrrma da sokak isimleri belirlenmesi talep edilen Saip Mahallesinde mevcut sokaklara

tii6, 9iget<'isimteri verildi[i igin _bu 
y6nde bir belirleme y-aprlmaya galgrlmrghr.Karaburun ilge

srnrriaf igerisinde - DEFN-g, S06UT, MEgE,AQELYA VE SAKIZLIK" isimlerinin daha 6nce

bagka sokaklara verilmedili tespit edildi!inden ekli krokide belirtilen gekilde bu isimlerin ilgili
soiaklara verilmesine Komisyonumuzca OYBiRLiGI ile karar verilmigtir'

imar ve Bayrndrrlk Komisyonu Karannrn komisyondan geldili qekilde kabuliine mevcuclun

oybirlili ile karar verildi. (5393 S.K. l8-n)

iMAR VE BAYINDIRLIK KOMiSYON KARARI
Karaburun Belediye Meclisinin 07.ll.2014 tarih 93 sayrh kararr ile, tapunun lzmir ili,

Karaburun ilgesi, Mordolan Mahallesi, ll2 ada l-2 parsel maliki Ahmet oKUTAlr{'ln kamulagtlrma

talebi, tetkik ve incelenmek iizere komisyonumuza havale edilmi$tir'' 
iSTnU: Komisyonumuzca yapilan tetkik ve inceleme neticesinde, parsel maliki tarafrndan

Qatalkaya 112 ada l ve i parsellerin maliki bulundugu, soz konusu parsellerde imar uygulamast

yupttu."t imar parseline d-<iniigtiirulmesi ve l12 ada 1 parselden 162.14 metrekare 112 ada2 parselden

i Zj.0t rnet.etare alantn kamulagtrrrlmasr 05.1 1.2014 tarihli dilekge ile talep edilmiq bulunmaktadtr'

KOMISYON KARARI: Komisyonumuzca yaprlan inceleme bu taqtnmazlann bdlgeye art

l99l onayh l/1000 olgekli imar planrna gtire parseli olarak tescil oldusu, 22.10.1993 onayh kryt

revizyonu planrnda krsmen yegil alan olarak brrakrldr$r tespit edilmittir'' 
Hei ne sdz konusu parsellerde imar uygulamast yaprlmasr ve belli bir alanrn kamulagttnlmast

talep edilmig bulunsa da talibin kamulagtrrma igleminin yaprlarak' yaprlaqma igin yeni imar-

parsellerinin olu|turulmasmt igerdi[i diiqiintilmektedir. Bu_ nedenle de I 12 ada 1 ve 2 parsellerin

malikinin talebinin griz dniine ahnarak ilk yaprlacak kamulagtrrma programlna altnmastntn uygut-

olacaltna Komisyonumuzca oy birlili ile karar verilmigtir.' 
imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Karaflnrn komisyondan geldili gekilde kabul0ne mevcudun

oybirlili ile karar verildi. (5393 S.K. 24)

irvr,ln vn SIyTNDIRLIK KoMisvot{ xln-q'Rr
Karaburun Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih,3041 8l0l -301.05- l I sayrh karan ile

-Sut,9,tul"pedilenta5rnmazlnbulundu!ubolgedeBelediyeyaaitba9kata9rnmez|arve.pay|ar

bulunmaktadrr.Yaprlacak planlama sonucunda=bolgenin ekonomik de[eri de gdz onune ahnarak bu

tapunun izmir ili, Karaburun ilgesi, Qatalkaya, Azmak mevkiind€ mevcut imar planr paftaslnda. 
..

yJprlagma haklan belirtilmeyen Karaburun ilgesi Mordolan Mahallesi, Qatalkaya, Azmak Mevkii

i:f-f ,U p"t", 333 ada I parselin yaprlagma haklarrnrn tespiti konusunun imar Komisyonuna havale

edilmesine karar

/l'
V\



iSTEM: Komisyonumuzca yapllan inceleme neticesinde; Mehmet Ali (INMR tarafrndan
12.01.2015 tarih,4613 sayr numaralr dilekge ile Qatalkaya, Azmak mevkii 33L.1.b pafta 333 ada I
parsel igin imar durumu talep edilmigtir.

KOMiSYON KARARI: Karaburun ilgesi, Mordolan Mahallesi, Qatalkaya, Azmak Mevkii,
33L.1 .b pafta, 333 ada I parsel, 22ll0l I 993 tarihli Revizyon imar Planrnda yapr adasr tizerine
yaprlagma haklan belirtilmesi: Yapr adasr iizerine A-2 yapt nizamrnda konut alam, TAKS:0,15 KAKS:
0,30 yaprlagma oranr belirlenmesine komisyonumuzca oybirli!i ile karar verilmiqtir.

imar ve Bayrndrrltk Komisyonu Karannrn komisyondan geldili gekilde kabuliine mevcudun
oybirlili ile karar verildi. (5393 S.K. 18-c)

inn,q,n vE BAyTNDTRLIK KoMisyoN KARART
Karaburun .Belediye Meclisinin 07 .05.2014 tarih 46 sayrh karan ile Karaburun Belediyesi

srnrrr igerisindeki "igkili Yer Biilgesinin" tespiti hususu, tetkik ve incelenmek iizere komisyonumuza
havale edilmigtir.

KOMiSYON KARARI: igkili yer bdlgesi tespitine ait esas ve usuller..iqyeri Agma ve
gahgma Ruhsatlarrna ilipkin Ydnetmelik" ile bu ydnetmelik doprultusunda mahalli idareler genel
miidiirlii$ince " genelgeler" de ifade edilmektedir. Tespit srrasrnda; ilgemizin, "konumu,,ve
"dzellikleri" , bir "turizme dayah" bulunmasr, ilgili ydnetmeli!in "igkili yer bdlgesi olarak tespit
edilemeyecek yerler" bagltkh 30. Madde son paragrafindaki Belediye meclisince dikkate ahnmasr
ifade edilen "mahalli gartlar" gibi hususlar ile faaliyetine bu yonde devam etmesi muhtemel "tesisler"
gdz Oniine allnmahdrr. Ayrrca bdlgenin niteligi geregi cografi kogullarr dikkate ahnarak motel. Otel,
pansiyon, ev pansiyon gibi konaklama tesisleri gegici ruhsatlandrnlabilir.

SONUQ: ilgemiz srnrrlan igerisindeki igkili yer b6lgeleri Rapora ekli ve imar komisyonu
iiyelerince imzah pafta iizerinde igaretlenmig b<ilge igerisinde kalan yerler olarak tespit edilmiqtir.
Aynca rapora ekli paftalardan da gOriildtigii iizere,

-Inecik mahallesi, Kaynarprnar mevkii, Ayga Kadrn Camii, Ellenhoca camii, K<isedere Camii,
Anbarseki camii, Sayrp camii, , iskele camii, Yeniliman camii ve kiigiikbahge camiinden l0 metre
mesafeden az yaklaqrlmamak

-Qatalkaya Camii, Ugakiler Camii, Mordalan Merkez camii, Mordolan Merkez mescid,
Abdullahala camii, Bozkdy camii,Hasseki camii, Tepeboz camiilerinden 25 metreden az
yaklagrlmamak tizere,

-Kryrlarda Kryr kenar gizgisinden 150 metre
-Egitim kurumlarrndan 100 metre
-Hamzabtikii, denizgiren, Badembiikii, Saip Altr ve Kumbiikii koylannda Kryr kenar

qeridinden 100 metre
-Karareis koyunda kryr kenar geridinden 150 metre
-Kuyucak plajrnda I 50 metre
-Egendere de 150 metre

Bu alanlarda ve planl alanlarda ek pafta da iqaretlenen bdlgelerde igaretlenen gekilde
igkili yer bdlgesi olarak tespiti ile ilgili kokileri iglenmesi komisyonumuzca OYBiRli$i ile tabut
edilmiqtir.

imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Karannrn, iskele Camii ile mekan arasr l0 metre olarak
de$igtirilmig olarak komisyondan geldi!i gekilde kabuliine mevcudun oybirlipi ile karar verildi. (iqyeri
Agma ve Qahgma Ruhsatlanna Iligkin Yitnetmelik Md. 29)

Toplantrya katrlamayan Meclis Uyesi Biilent GULTEKiN'in mazeretlerinin kabultine
mevcudun oybirli[i ile karar verildi.

06 Nisan Pazarlesi saat 14.00'da toplanrlmak tizere birlegim Bagkan tarafindan kapatrldr.

U


