
KARABURUN BELEDiYESi MECLIS KARARI

DONEM : Ocak/2016 Karar Tarihi : 04101/2016

Karar Nu ma rasr : 30418 | 0l -301.Os-Ozet

Toplantr Saati : 14:00

Belediye Meclisini
Tegkil Edenlerin

Adr ve Soyadl

Meclis Bagkanl : Ahmet CAKIR,
Uyeler: Ozhan UNAL, Dinger ozLuodLU, itkay ciRoiN ERDO6AN,
i.Mete UNAL, Hamdi YAVUz, Ahmet DEGiRMENci, BuIent GULTEKiN,
Ahmet AKIN. Zuhal OKUYAN.

ilkay ciRciN ERDO6AN, Hamdi
GULTEKiN, Ahmet AKIN, Zuhal

YAVUZ, Ahmet DECiRMENci, Bu|ent
OKUYAN,

TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR Ozhan UNAL, Oinger OZLuOCLU, i.uete UNeL

Karaburun Belediye Meclisi 5393 Sayrrr yasanrn 22, Maddesi gerelince,04 ocak 20r6
tarihinde' Belediye Bagkanr Ahmer QAKIR Bagkanlrlrnda toplandr. irnza ioklama cizelgesi iiyerere
imza etlirilmek suretiyle yoklama yaprldr, Meclis iiyeleri ozhan uNaL, Dinqer ozr-uodlu ue
I.Mete UNAL'rn bulunrnadr!r tespir edildikten sonra, Birlegim Bagkan tarafrndan agrldr.

Baqkanrn agrhg konugmasrndan sonra, Arahk Ayr Toplantr Kararlarrnrn uygunlufuna
mevcudun oybirli!iyle karar verildi.

Izmir Biiyiikgehir Belediye Baqkanlrgr tarafrndan, belediyemiz hizmetlerinde kullanrlmak
iizere devredilmek istenen r ader r998 Model,35 uK 564 plakalr, MERCEDES 0345 marka,
NMB671010r3225660 gase No'lu, 44794910068695 MotorNolu orobiisiin 5393 Sayrlr Belediye
Kanunu'nun 85. Maddesi ile defi$ik 10. Maddesi Hiikiimleri dolrultusunda hibe olarak kabul
edilmesine, mevcudun oy birlili ile karar verildi. (5393 S.K. Md.Ss)

izmir BiiyiikPehir Belediye Baqkanh!r tarafindan, belediyemiz hizmetlerinde kullanrlmak
iizere Katr.Atrk Ycinetimi planr ilkeleri do$rultusunda katr atrklairn toplanmasrndan bertarafina kadar
olan siireglerde gevrenin korumasr ve atrl yrinetimi sisteminin iyilegtiiilmesi amacryla belediyemize
bedelsiz olarak devredilmek isrenen r ader 2015 Model, 35 R 8047 plakalr, MASSEY FERGiJSON
rnarka, F I 0303 0 gase No'lu NL7536u2s5 | 5924 Motor Nolu Trakor ile, I adet i88-206 seri nolu
Sahil Kumu Temizleme ara..,nn,237 Sayrrr Tagrt Kanunu'nun 5393 Sayrrr Berediye Kanunu'nun g5.
Maddesi ile depigik 10. Maddesi Hiik0mleri dolrultusunda hibe olarak kabul edilmesine, mevcudun
oy birligi ile karar verildi. (5393 S.K. Md.85)

Tepeboz Mahallesi 233 noru parserin imar hattrnrn berirrenmesi dnergesinin imar
Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirrigi ire karar verirdi. (5393 a.K. lg/c)

HUKUK KOMISYON KARARI
Karaburun Belediye Meclisinin 0411212015 tarih 82 sayrlr karan ile Karaburun Gengler Birlili

Spor Kuliibii ile Mordolan spor kuliiplerine "ayni ve nakdi yaidrm yaprlmasr hususu" tetkik ve
incelenmek iizere komisyonumuza havale edilmigtir.

KOMISYON KARARI : Amatdr Spor kuriipreri gengrerimizi kciti.i arrqkan rrkrardan uzak
tutup, diizenli bilingli ve salrrkrr spor yapmayr tegvik etmekteiir. Tabi bunrarr yupart 
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manevi anlamda gerekse maddi anlamda tegvik edilnreleri gerekmektedir.
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5393 sayrh Belediye Kanununun Belediyenin g6rev ve sorumluluklan diizenleyen l4
maddesine 6360 sayrlr kanunun l7 maddesi ile yaprlan ekleme sonrasrnda "... Gerektifinde, spor-
teivik etmek amacryla genglere spor malzemesi verir, amator spor kuliiplerine ayni ve nakdi yardrm
yapar ve gerekli desteli saflar, her tiirlii amardr spor kargrlagmalarr duzenler, yurt igi ve yurt dril
miisabakalarda iistiin ba$an g0steren veya derece alan <iprencilere, sporculara, teknik ycineticilere ve
antrencjrlere belediye meclisi kararryla 6diil verebileceli..." ve belediyelerin birinci fikranrn (b) bendi
uyannca, sporu te$vik etmek amacryla yapacaklarr nakdi yardrm, bir <inceki yrl genel biitge vergi
gelirlerinden belediyeleri igin tahakkuk eden miktarrn; biiyiikgehir belediyeleri igin binde yedisini,
diler belediyeler igin binde on ikisinigegemeyece!i qeklinde di.izenlenmigtir.

Bu yasal di)zenleme dikkate ahnarak talepte bulunan amatdr spor kuliiplerinin her birine ayrr
ayrr bir tinceki yrl genel biitge vergi gelirlerinden belediyeleri igin tahakkuk eden miktarrn binde altrsr
oranrnda nakdi yardrm yaprlabilir.

SONUQ: 5393 sayrlr Belediye Kanunun l4 maddesi b bendi uyarrnca Karaburun Gengler
Birlipi Spor Kuliibii igin bir tinceki yrl genel biitge vergi gelirlerinden belediyeleri igin tahakkut eden
miktarrn binde altrsr oranrnda ve Mordogan Spor Kuliibii igin bir Onceki genel biitge vergi
gelirlerinden belediyeleri igin tahakkuk eden miktann binde altrsr oranrnda nakdi yardrm yaprlmasr
komisyonumuzca toplantrya katrlanlann oybirli!i ile kabul edilmiqtir.

Komisyon kara'nrn geldili gibi kabuliine mevcudun oybirlili ile karar verildi. (5i93 s.K.
t4lb)

HUKUK KOMiSYON KARARI
Karaburun Belediye Meclisinin 07109/20ir5 tarih 63 sayrlr kararr ile Karaburun UCLG-MEWA

Birlegmig Kentler ve Yerel Y<inetimler ona Dolu ve Batr Asya Bdlge Tegkilatrna olan iiyelilin
devam edip etmemesi lrususu, tetkik ve incelenrnek iizere komisyonumuza havale edilmigiir. 
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KOMiSYON KARARI : Komisyonumuzca yaprlan incelemede Karaburun Belediyesinin

kuruma 49 strada kayrtlr iiye oldulu ve hel yrl 625 Euro aidat rjdend igi tespit ed ilnr igtir. Faai olarak
belediyemiz tarafrndan kurumun etkinliklerine katrlrm olmadr!r tespii edilmigtir.

SONUQ : Belediyemizin ekonomik kogullarr dikkate alrndrlrnda faal olarak gdrev
almadr!rmrz kurumun iiyeli$inin sonlandrrrlmasrnr'uygun oldu!u kom isyonumuzca ioplantrya
katrlanlarrn OYBiRLiGi ile kabul edilmistir.

Komisyon kararrnrn geldigi gibi kabuliine mevcudun oybirligi ile karar verildi. (5393 s.K.
I 8/o)

2015 y-tlt Gelir Cider hesaplarrntn kontolii igin oluqturulan Denetim Komisvonuna: ilkav
Girgin ERDoGAN, Hamdi y Avuz, siitent cuLr'ErciN, Ahmet DECiRMENCi 
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segildiler. (5393 S.K.Md.25)

Toplantrya karrlamayan Meclis iiyeleri Ozhan UNAL, Oinger OZLUOGLU ve i.Mete
UNAL'rn mazeretlerinin kabul0ne mevcudun oybirlili ile karar verildi.

. 03 $ubat 20l6 Qargamba gtjnii saat 14.00'de toplanrlmak iizere birleqim Bagkan tarafindan
kaDatlld r.
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Ahmet QAKIR Biilent cULTEKiN Ahmet AKIN


