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Meclis Ba$kanr: Ahmet CAKIR
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ihsan Mete UNAL, Hamdi YAVUZ, Ahmet DE6iRMENCi, Biilent CULTEKiN,
Ahmet AKIN. Zuhal OKUYAN

TOPLANTIYA
KATILANLAR

Ozhan UNAL, Dinger 6zLUOdLU, ilkay ciRGIN ERDoGAN, ihsan Mete UNAL,
Hamdi YAVUZ, Aimer DECiRMENCi, Btilent CULTEKiN, Ahmel AKtN

TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR Zuhal OKUYAN

Karaburun Belediye Meclisi, 5393 saylll yasanrn 20. maddesi gereEince, 5 $ubat 2018
tarihinde, Belediye Bagkanr Ahmet QAKIR bagkanhgrnda toplandr. imza gizelgesi iiyelere
imzalal arak yoklama yaprldr. Toplantrya Zuhal OKUYAN'rn katrlmadrlr belirlendikten sonra,
birlegim Baqkan tarafindan agrldr.

Bagkanrn agrlrg konugmasrndan sonra ocak aylnda yaprlan meclis toplantrsrnrn tutanaklannrn
uygunluguna mevcudun oybirli!i ile karar verildi.

Mtilkiyeti Belediyemize ait olan, Kiigiikbahge Mahallesi, l8-21 pafta, I147 parselde kayrth,
belediye hizmet binasr olarak tanrmh ta5rnmaz igindeki ekli plandaki bdliimiin Ktigiikbahge
Muhtarllrna tahsisinin giinderne ahnmasrna mevcudun oybirlipi ile karar verildi. (5393 s.k. l8/e md.)

Meclis bagkanr, meclis 0yeleri ve komisyon iiyelerine verilecek huzur hakkrnrn, meclis ve
komisyon toplantrlanna katrldrklarr her giin igin, belediye bagkanrna Odenmekte olan ayhk briit
odenefin gllnliik tutannrn Ugte biri oranrnda olacak bigimde belirlenmesine mevcudun oybirlili ile
karar verildi. (5393 s.k. 32 md.)

Mtilkiyeti Belediyemize ait olan, Kiigiikbahge Mahallesi, 18-21 pafta, 1147 parselde kayrth,
belediye hizmet binasr olarak tanrmh ta$lnmaz igindeki ekli plandaki boliimi.in, elektrik ve su
giderlerinin Belediyemizce karqrlanmasr iizere, sosyal ve kiiltiirel faaliyetlerde kullanrlmasr amacryla,
Kiigtikbahge Muhtarhgrna tahsis edilmesine mevcudun oybirlili ile karar verildi. (5393 s.k. l8/e md.)
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imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazlrlanan, Merkez Mahallesi, 145 ada,7 ve 8
parsellerde kayrth tagrnmazlardaki talep ile ilgili rapor okundu:

iMAR I'E BAYINDIRLIK KOMLSYONU KAMRI
Karaburun Belediye Meclisihin 03.07.2017 tarih 30418101-301.05-61 sayfi karan ile Karaburun il7esi, Merkez

Mahallesi 115 ada, 7 ve 8 parsellerde kayrth ta$ntfiazla h, Belediye Hizmet Alaunda kalmas nedeniyle maEduriyetlerinin
giderilnesi ile ilgili talep tetkik ve incelehmek iizere komisyonumuza harale edilmistir

ISTEM
Komisyonumuzca yap an telkik ve inceleme heticesihde, 8 nolu parsel maliki Ahmet YILDIRIM ve 7 nolu parsel

nalik{ Azize YILDIRIM larafndan yap an 09.05.2017 laihli basvuruda, Ancesinde tapunun iznir ili, Karaburun llgesi,
Merkez Mahallesi 52 ada. 5, 6 parsellerin maliki bulunduHan fakat bu tatmmazlann Belediye Hiznet Alanr olan Pazar
yerine gelmesi nedeniyle uampa yoluyla kendilerine sunulmus bulunan 7 parselle takas yapttklart ve yan parsel olan 8
patseli de satn ald*lan ve edindiuei bilgiye gbre bu tasmmazlarn da halihazrrdaki imar plannda Belediye Hiznet
Alannda kald$L incelemelerin yap arak maEdur\etlerin.in giderilmesi talep edilmistir.

KOMISYON KAMN
Komisyonumuzca bncesi talep sahibi Azize YILDIRIM'a ait Merkez Mahallesi 52 oda, 5, 6 ve 8 parsellede ilitkin

olaruk veilhi$ olan 08.10.2004 l. 55/4 sayfu Belediye Meclis karan ve 17.03.2009 t. 46/12 sayth Enciimen karart
incelendiEinde; bu tastnmazlann miilkiyeti Karcburun Belediyesine ait 115 ada, 7 parselle trampa edilerek tapu devriwn
: up t I na5 uLt kd rar ve ri ld igi goriil n u$ t iir.

yap an incelemede 2004 ylnda uygulana 1989 onayh imar plannda konut alannda bulunan 52 ada, 5, 6 ve 8
parsellerin ve trampaya komt 145 ada 5 parselden ifraz ile olusan 7 parsel ve 8 parsellerin de konut alarunda kaldgt tespit
edilnittir. Bdlge),e ait 06.07.2012 tarih 43/6 sayfu meclis karan ile onanan l/1000 dlgekli uygulama revizyon imar plantnda
taSmmozlann bulundutu alamn Beledtye Hizmet Alant olarak belirlendiEi tespit edilmiltir.

Talep maliHe nin magduriyetleri ancak tatumazlarh kamulathnlma ile miimkin olacaEtndan tapunun izmtr ili,
Karaburun ll1esi, Merkez Mahallesinde kaia 145 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin kamulasnnlmastna karar verilereh
kamulo;ttma programma ahnmasnn uygun olacaEma KOM\SYONUMUZCA OyBiRL|Gi ile karur verilmi$tir.

Raporun komisyondan geldili bigimde kabul edilmesine mevcudun oybirligi ile karar verildi.
(5393 s.k. 24 md.)

Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrrlanan, Mordo[an Mahallesi, 567 ada, I

parsellerde kayrth ta$rnmaz ile ilgili rapor okundu:
iMAR vE BAUNDIRLIK KoMisyoNIl KAMRI

Karaburun Belediye Mecltsinin 07.1 1.2017 tarih 30418101-301.05-93 sayfu karan ile Karaburun ileesi, MordoEan
nahallesi Catalkaya, 567 ada, I parselde kaytlt tatnmaztn, Sosya Kiittiircl Tesis Alan yerine Ozel Sosyal Tesis Alant
olarak gtihcellenmesi teHili tetkik|e incelenmek izcre komisyonumuza havale edilmittir.

ISTEM
Komisyonumuzca yaptlan tetkik ve inceleme heticetihde Te1/./ik SEL|MOGLU l)ekili tarartndan yap an basvuruda,

lapunun lzmh ili, Karaburun ilcesi, Catall@ya Mahallesi 567 ada, I parselin SOS|AL KULTAREL TESiS alarurun OZEL
SOSI'AL TES|S ALANI'na dbntis i*lnesi igin hazrlannts olan t/5000 dlgekli Nazm inar Plaru iZMiR BUYUKSEII|R
BELED||E MECLISINCE 17.07.2017 Tarih ve 301.05.928 say L karart ile onandrEt ve tadilat yapian l/1000 dlgekli
uygulatua imar planmtn meclisqe onanmasr talep edilmi;tir.

KOMJSYON KARARI
Komisyonumuzca sunulu l/1000 olgeHi inar Planlan ve ekleri iaeinde yap an incelemede; t,/1000 btcekti

uygulama imar plahtnln ii Algekli pla olan 1/5000 Algekli Naan imar Plannda Sosys Kiilttirel Tesis Alan"t olarah
belirlenen kullanm karannn "Ozel Sosyal Tesis Alant" olarak DeEi$tirilmesine izm B ynl<Sehir Belediyesinin 14.07.2017
tarih 97509401.301.05.928 say* kqrafl ile karar verilmis oldupu, l/1000 OlQeHi uygulamo imar plaru tadtlattmn da bu
do4rultuda hanrland$r gbriilnii$l r. Atrrca yaplan incelemede plon notlonnn 13. Maddesinin "Planlama alaundaki
''Sosyo Kiilttirel Tesis Alann' da miilkiyet sahiplerince planlama alaruna hizmet wrccekw kullanm amacma uygun

yapt/yaprlarLn gergeklettitilmesi ntitnkiin olltp bu alann kamuya devri Sartt aranmaz." $eklinde dtizenlendi\i ve plan
itefinde yaptlan incelemede gekme mesalitlerinin aynt korunduEu, mevcut l/10a0 bkekli plandaki yaplasma koSulunun
deperinde ve imar hatlannda de4isiklik bulunntathp, yapt yauasnta mesafelerinin korundufiu ve dneri planda yoEunluk
arttrrct nitelikte deEisiklik gdrnnnemektedir. Tadilat yaptlan 1/5000 blqeHi Naztm imar Plannda'Sosya Knlfitel Tesis
Alqn"t. olarak hilanrm karan getirilen alan "4" ilavesiyle "Ozel Sosyal Tesis Alan" olarck deEittirilnis bulunnoktadrr.
Ayn alana sunulan uygulama imar platu tadilaanda " O KreS" ibaresi getirikrek drizenleme yaplmrsxr.

Talep edilen l/1000 dlgedi Uygulama Imar Ptant ve plon Notlan iizerinde yap mtt bulunan tadila,tnm oyn alana
ilitkln olarak lzmtu Biiyiihehir Beledt)esince yaptlmtg bulunan l/5000 dkeqi Naam imar Platu tad{latma uygun
olduEundan KOMiSYON U MUZCA OYBiRLiCi iLE KABUL}N E karar veritmittir.

Raporun kornisyondan geldili bigimde kabul edilmesine mevcudun oybirlili ile karar verildi.
(5393 s.k. 24 md.)
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