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İ.İ,i# C;İ};;;İ1};vÜr, et.., oeĞinvBNci, Büıent GüLTEKN,
Ahmet AKIN, Zuhal OKUYAN,

Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı

Dinçer Özı-ÜoĞı-u, İıtay GİRGİN ERPoĞAN, Hamdi YAVUZ, 
.

;h;;; oe8inveN6i, sııı"rt GüLTEKİN, Ahmet AKIN, zuhaı oKtIyAN,

öztıan üNaı- ve i.Mete üNaı-

Karaburun Belediye Meclisi 5393 Sayılı yasanın?2. Maddesj gereğince, 04 Şubat 2015

tarihinde, Belediye guik"i. Ahmet Çerın ıiaştanlığında toplandı. İmza yoklama Çizelgesi üyelere

imza ettirilmet suretiyie joı,ıu.u yapıldı, üv"'ort u, tıNaı. ve i.lvıete ÜrNAL'ın bulunmadığı tesPit

edildikten sonra, Birleşim Başkan tarafindan açıldı,

Başkanın açılış konuşmasından sonra, ocak ayı Meclis Toplantı Tutanaklarının uygunluğuna

mevcudun oybirliğiyle karar verildi,

Karaburun İlçesi, Merkez Mahalle, Kuyucak mevkii, 13 ada, 1ve2 parseller onaylı imar

planına ve3|94ruyı, yurunın 18,inci maddesine göre yapılan parselasyon planı neticesinde oluşan

parseller 06.01.20|2;ilfilri;;;i.- pıun,nd'a imar hatlan korunacak imar hattı görünmesine

rağmen parsel ıı. onrİrn pı"n ur*la.l.çakışmazlık bu_lunduğundan, hatanın giderilmesi hususunun

gtl"nOeme alınmasına mevİudun oybirliği ile karar verildi,

Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmeliğin 4/a maddesi gereği, ,9f"!:9:i Kösedere

Mahallesi Kadastro Bilirkişisi Cemil ENG1N ye.i.,I, Mehmet Z3keiiyaygşilovA,nın, Kösedere

Mahallesi Kadastro giii*ıii.i olarak seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi,

Mevcut İmar planı paftasında yapılaşma hakları belirtilmeyen Karaburun İlçesi Mordoğan

Mahallesi, çatalkaya ;;;"'k mevkii, ı'ıı,. ıu put a333 ada, ı parselin yapılaşma haklarının tespiti

konusunun in,u. ro.ıryonunu havaie edilrnesine mevcudun oYbirliği ile karar verildi' (5393 S'K'

l 8/c)
Karaburun Ilçesi, Merkez ve iskele Mahallelerinin 1/5,000 ölçekli İmar planlarının

hazırlatılması için hazırlıklara başlanmasınu, ı.ulnu kurum ve kuruluşları ile gerekli yazışmaların

yapılmasına ve uu işıemi". iı. iıgiıi gia"ı"j"i-uuurun Belediyesi Bütçesinin ilgili tertiplerinden

karşılanmasına mevcudun oybiriigi iı" ku.u. verildi. (5393 S.K, 18/c)

imar planında Akaryakıt istasyonu olarak lekelenen, karaburun İlçesi, Mordoğan Mahallesi,

çatalkaya, Miçi Mevki i ı pl*a,4048 parsel 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı konusunun Imar

Komisyonuna havale 
"aiı."rir," 

."r"rdun oybirliği ile karar verildi, (5393 S,K, 18/c)

Karaburun ilçesi, Merkez Mahalle, Kuyucak mevkii, 13 ada, l ve 2 parseller onaylı imar

planına ve 3|94.uv,ıllur*rn it,in"ı ,nujJ.rilr" göre yapılan parselasyon planı neticesinde oluşan

parseııer o6.ol.20I2;İ;ıİİ.;1,y;;j-g,]r,l*lr*İ*:l*}::İff"iTTil"ii#*;Tİ§ilil".
r;:ffi;;]i;iJJi,il'.;il;#;ilfi;i,k uuıun!9Eyndan, hatanın giderilmesi hususunun

imar Komisyonuna n"rlJ 
"a'l,"",lrı" 

;"İ'


