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HAZIR BULUNANLAR : MEHMET cÜnrıaN ÖzATA, YELDA cprİı.oĞru, OSMAN
üRrvıpz,TAyFUN iıHeN,rıü sgyiN ERCAN,AHMET GCINEy,ERBAY iNnaĞ, MU STAFA
ULU, ııarir BALTA, cüı.pn BOLER, ranin BAşLI, DAVUT ı<ESİCİ, AHMET TAŞ*
BAşKAN TARAFINDAN vıncı,isiN AçILIşI
BAşKAN vnrİl,İ : Değerli arkadaşlar, Seferihisar Belediyesi 2017 yılıı Ağustos ayı Meclis
I.

Toplantısı I. Bileşimini açıyorum. Seferihisar,a hayırlr uğurlu olsun.

':

11 GEçEN MEcLis TuTANAĞINDA MADDİ HATA yApILrr vAPILMADIĞININ

cönüşüı,MEsi
BAşKAN yEKİLİ

i
görüş bildirmek isteyenvar mı? Olr5ıadığına

Meclis Tutanağı ile ilgili
göre kabul edenler , etmeyenler . oy birliği ile kabul edilmiştir.
III.

: Geçen

MEcLİs Üyrı,nniNcn vERİLEcEK ÖNERGELERİN

]

çÖnÜşÜLMEsİ

t
!

BAşKAN VEKiLİ : Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen var mı? . Olmadığİna göre
diğer gtlndem maddemize geçiy oruz.
i

i
V. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNBncnLERİN çÖRÜŞÜı-MESİ
BAşKAN VEKİLİ : Giindeme geçmeden önce 6 adet ek gündem maddemiz var founlaıın
gi.indeme alrnmasını oy|arınızasunuyonım kabul edenler- etmeyenler, oY birliği ile kabul edilmiŞtir.
Teşekktlr ederim. Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçiyorum,

EK GtJNDEM

n.İN»,q.Ğ

MADDELERİ:

i

:1- ilçemiz, Doğanbey - Gerenalanı mevkii Cumhuriyet Mahallesinde, arsa vasıflr,l
yusuf KURUCU,ya ait 3516 nolu parselin yaklaşık |40 m2 si Kültiir ve Turizm Bak{nlığınca
onaylanan li1000 ölçekli Uygulama imar Planında yolda kalmaktadır. Söz konusu Parsele bu
tetkiki
durumda yapılaşma izni verilemediğinden tdkas, kamulaştınna vs. ile ilgili talebin meclisÇe

ile gerekli kararın alrnmasını bilgilerinize arz ederim,
z_ İıgı: GedizElektrik Dağıtım A.ş'nin 27.07.2017 tarihli ve 10546 kayıt:sayılı yazısı.İlÇemiz
Turabiye Mahallesinde tesis edilecek trafo.yerine ilişkin Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafindan
yaptırılan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmaı Planı değişikliği talebinin meclisÇe tetkiki
ile gerekli kararın alrnmasıru; Bilgilerinize arz
sayılı yazısı.İlÇemiz
3_ İlgi: Gediz Elektrik Dağıtım A.ş'nin 27.07.2017 tarihli ve 10545 kayıt
Sığacık Müallesinde tesis edilecek trafo yerine itişkin Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş taıafindan
yaptırılan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin meclisQe tetkiki
ı
ile gerekli kararın alrnmasınr; Bilgilerinize arz ederim
36.66
4- I|çemiz,Hıdırlık mahallesin de 49I,41 m2 iıızöiıçıimlü 216 ada |2 nolu Parselde bulunan
parseldeki
m2 lik Belediye hissesini diğer hisse sahibi satın almak istemektedir. 216 ada |2 nolu
18.
adına kayıth 36.66 m2 lik Belediye hissesinin 5393 sayılı BelediYe Kanunun

ederim,

,

Belediyemiz
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Maddesi (e) fıkrası gereği satışı ya da kat karşılığı protokol yapılması hususunun meclisçe tetkiki
ile gerekli kaıann alınmasını bilgilerinize arz ederim.
5- İlçemiz, Sığacık Mahallesi, 1274 ada 1 ve 3 no.Iu paıselde hazırlanan 1/l000 Ölçekli Uygulama
İmaı Planı Değişikliği'nin meclisçe te&iki ile geıekli kararın alrnmasınr bilgilerinize arz ederim.
6- İlçemiz Çolakibrüim mah. 168 ada 114 nolu parseli içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği, Bayındırl* ve İmar Komisyonumuzun 07.02.20|7 tarihli karan ile oybirliği ile kabul
edilmiştir. Ancak 168 ada 114 nolu parselde yapılmak istenilen plan değişikliği komşu parselleri de
etkilediğinden, 168 ada 28,29, l10, 1|4, |41 parseller ile 1278 ada 3 ve 4 nolu parsellerde l/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazrlanmrş ve Belediye Meclisimizin 02.05.201'7 iaıiıh ve
68 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (u) bendi gereği uygun bulunmuş
olııp teklif meni ve karar metninde sehven ilade edilmiştir.5393 -Sayılı Belediye Kanununun 18.
Maddesinde Belediye Meclisinin göıev ve yetkileri tanrmlanmış olup, 18. Maddenin (u) bendinde
"İmar pl6nlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlannı görüşerek kabul etmek."
Yetkisi şeklinde ifade edilmiş olup ; .1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği bu maddeye
ilişkin olmadığındaı, Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 68 sayılı karannın iptal
İlçemiz Çolakibrahim mah. 168 ada 1l4 nolu parseli içeren l/l000 ölçekli
edilmesine
Uygulama İmar Planr Değişikliği, Bayındırlık ve İmar Komisyonumua.tn 07.02.2017 tarihli kaıarı
ile oybirliği ile kabul edilmiştir. Ancak 168 ada 174 nolu parselde yapılmak istenilen plan
değişikliği komşu parselleri de etkilediğinden, 168 ada 28,29, |10, |14, |41 parseller i|e 1278 ada
3 ve 4 nolu parsellerde l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planr Değişikliğinin Meclisce görüşülerek

ve

gerekli kararın alrnmasınl arz ederim.
BAŞKAN VEKİLİ :Ek gtindem maddelerinin giindeme alınmasını oylarınıza sunuyorum.Kabul
edenler-etrneyenler Oybirliği ile kabul edilmiştir.
: 1- İmar ve Şehircilik Müdiirlüğiirıiin 06107 /2017 tarih ve 550 sayılı yazıları
E.iNDAĞ
iizerine; İlçemiz Payamh Mahallesinde 148,70 m2 yüzölçiimlü 119 ada 8 no.lu parselde bulunan
28,94 m2 lik Belediye hissesinin 5393 sayıtı Belediye Kanunun l8.maddesi ( e ) fikası gereği
satılması veya kat karşılığı protokol yapılması hususunun Meclisce görüşülerek gerekli karann
alrnmasrnr arz ederim.

VEKİLİ : Gündem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mı?
A.GtJNEY ı Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesi
BAŞKAN

uygundur.

K.BAŞLI : Bayındırhk ve İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesi uygundur
BAŞKAN VEKİLİ : Bayındırlrk ve İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesini
oylarınıza srınuyonım . Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.
E.İNDAĞ :2 - İmar ve Şehircilik Müdiirlüğ{iniin 0610712017 tarih ve 551 sayılı yazıları
üzerine; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesind e 446,05 m2 ytlzölçiiürnlü 122 ada 11 no.iu parselde
bulunan 54,94 fi} tk Belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun l8.maddesi ( e ) fıkrası
gereği satılması veya kat karşılığı protokol yapılması hususunun Meclisce görüşülerek gerekli
kararın alrnmasını arz ederim
BAŞKAN VEKİLİ : Giindem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mı?
A.GÜNEY : Bayındırhk ve İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonrına havalesi uygundur.
: Bayındırlık ve İmaı Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesi uygundur
BAŞKAN VEKİLİ : Bayındırhk ve İmu Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesini

K.BAŞLI

oyluınıza srınuyonım . Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

,-. \
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n.İNna.Ğ
tizerine;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünnn l9l07l2017 tarih ve 575 sayılı yazıları
İlçemiz Camikebir Mahallesinde 202,36 m2 ynzö|çümlü 144 ada 6 no.lu parselde
bulunan 65,32 m2 lik Belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi ( e ) fikrası
gereği satılması veya kat karşılığı protokol yapılması hususunun Meclisce görüşülerek gerekli
kararrn alınmasını arz ederim.
BAŞKAN VEIdLİ : Gündem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mı?
A.GtJNEY : Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesi uygundur.
K.BAŞLI : Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesi uygundur
BAŞKAN VEKİLİ : Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesini
oylarınızasunuyonım . Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.
n.İxoı.Ğ : 4 _ İmar ve Şehircilik Müdiırlüğünnn |910712017 taih ve 576 sayılı yazıları
iizerine; İlçemiz Hıdırlık Mahallesi ; 806 ada 1 ve 6 no.lu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği yapılması hususunun Meclisce görüşülerek gerekli kararrn alınmasını arz

:3

-

ederim.

VEKİLİ : Gündem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mı?
A.GÜNEY : Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havalesi uygundur.
K.BAŞLI : Başkanım Bayındırlık ve İmar Komisyonuna gitsin de, hukuken
BAŞKAN

burada bir şey var
Hukuk Komisyonuna da gitsin çiinkü burada binalar yapılmış oturma ruhsatları inşaat rüsatları
alınmış sonradan otoparka çevrilmiş hukuken de buna ne yapılabilir bilmiyorum,bununla ilgili ,
BAŞKAN Vnrİl,İ : Hukuk Komisyonuna da gönderelim Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile

Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza srınuyonrm . Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile
kabul edilmiştir.
B.İNnaĞ : 5 _ İmar ve Şehircilik Müdtiılüğtlntln |9/07/2017 tarih ve 577 sayrlı yazıları
iizerine; İlçemiz Turabiye Mahallesi ; 3108 ada 6 ve 9 no.lu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği yapılması hususunun Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz
ederim.

VEKİLİ : Gi.indem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mı?
A.GÜNEY : Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havalesi uygundur.
K.BAŞLI : Uygundur
BAŞKAN vorİl,İ : Bayındırlık ve İmar Komsiyona havalesini oyl,;annıza srrnuyorum
BAŞKAN

. Kabul

edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdtirlüğilniln |9l0]l20l7 tarih ve 578 sayılı yazıları
üzerine; İlçemiz Turabiye Mahallesinde 349,68 m2 yıızö|çiimlü 185 ada 20 no.lu parselde
bulunan 55,15 m2'lik Belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun l8.maddesi ( e ) fikrası
gereği satılması veya kat karşılığı protokol yapılması hususunun Meclİsce görüşülerek gerekli

r.İNuaĞ

:6

-

kararın alınmasını arz ederim.
BAŞKAN VEKİLİ : Gtindem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mı?
A.G{JNEY : Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesi uygundur.

K.BAŞLI : Uygundur
BAŞKAN VEKİLİ Bayındırlık
:

oylarınıza srrnuyonrm

ve İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesini
Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.7. maddeye

geçiyoruz.

J"

l.
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B.İXlaĞ

-

İlçemiz srnrrları içerisinde ikamet eden ,2016-2017 eğitim öğretim döneminde
ösyllrl sınavlannda başanlı olarak lisans ve önlisans programlarında örgün eğitim hakkı kazarıarı
Devlet Üniversitelerine kayıt yaptıran öğrencilerin tamamrna, Vakıf veya Özel Üniversitelerine
%rcO burslu olaıak kayıt yaptıran öğrencilere eğitime destek vermek amacıyla; 5393 sayılı
Belediye Kanunun l4.maddesi (b) fikrasına göre , başarılarından dolayı her bir öğrenciye lisans
öğetimi için 500.-TL , önlisans öğretimi için 250,00.-TL. ödül verilmesi hususunun Meclisce
görüşülerek gerekli karaıın alrnmasınr arz ederim
BAŞKAN VEKİLİ : Arkadaşlar bunu her sene yapıyoruz lisans öğretimi için 500.-TL , önlisans
öğretimi için 250,00.-TL.ödül veriyoruz. Sizlerin de takdiri herhalde uygun göreceksiniz. Gündem
:7

A.GÜNEY : Oylanması
K.BAŞLI : Oylanması
BAŞKAN VEKİLİ :

uygundur.
uygundur

Oylarınıza sunuyonım . Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul
edilmiştir. Teşekktir ederim. 8.maddeye geçiyoruz.
n.İX»aĞ: 8- 14 - l9 Eylül tarihleri arasrnda İtalya'nın Bra Kentinde di.izenlenecek olan Slowfood
Cheese-Shape of Milk ,fuanna ilçemizdeki iiretilen süt tirünlerinin çeşitliliğini arttırmak amacıyla
fuarda inceleme yapmak tizere, Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER, Belediyemiz personelleri
Kültiir ve Sosyal İşler Müdür Vekili Serkan SOLAK , Tarımsal Hizmetler Müdiirlüğü Personeli
Şevket MERİÇ ve Etüd Proje Müdtirlüğü Personeli Samet AKBOĞA' nın ; 5393 sayılı Belediye
Kanunun 18. Maddesi p fikrası ve 74. Maddesine göre giderlerinin belediye bütçesinden
karşılanarak , katılımlarının sağlanrnası hususunun meclisçe görüşülerek gerekli karann alrnmasını
arzederim.

VEKİLİ : Giindem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mı? Ahmet Bey?
A.GİJNEY : Oylanması uygundur.
BAŞKAN VEKİLİ : Kadir Bey?
K.BAŞLI : Oylanması uygundur
BAŞKAN Vnrİl,İ : Oylarıruza sunuyonrm . Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile
BAŞKAN

kabul

edilmiştir. Teşekkiir ederim. 9.maddeye geçiyoruz
n.İNnl.Ğ: 9_ Üyesi Bulunduğumuz Slowfood hareketi tarafindan 29 Eylül -02 Ekim 20|7
tarihleri arasında Çin 'nin Chengdu kentinde diizenlenecek olan 7. Uluslararası Sloıvfood
Kongresine belediyemizi temsilen, Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER ve Belediyemiz Etüd
proje Müdi.irlüğü Personeli Samet AKBOĞA'nın; 5393 sayılı Beledİye Kanunun 18. Maddesİ p
fıkrası ve 74. Maddesine göre giderlerinin belediye bütçesinden karşılantr* , katılımlarının
sağlanması hususunun meclisçe görüşülerek gerekli karaıın alrnmasını arz ederim.?
BAşKAN vBrİl,İ : Gi.indem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mı? Ahmet Bey?

A.GtJNEY : Oylanması uygundur.
BAŞKAN VEKİLİ : Kadir Bey?
K.BAŞLI : Oylanması uygundur
: Oylannıza
BAŞKAN VEKİLİ

sunuyorum . Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul
edilmiştir. Teşekkiir ediyorum 10. Maddeye geçelim.
n.İNu,q.Ğ: l0 _Tarimsal Hizmetler MüdiirlüğiJ;nilnz7l07l20T7 tarih ve 2616 sayılı yazıları ile
İlçemizde ytirütülmekte olan tarımsal faaliyetlerin olumsuz hava koşullanndan etkilenmesinin en
aza indirilmesi amacıyla; İzmir Büyfüşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı ile Belediyemiz arasında Tanmsal Tahmin ve Erken Uyan Sistemi Kurulması İş ve
İşlemlerine ilişkin protokol imzalanması konusunun meslisce değerlendirilerek gerekli kararrn
alrnmasını arz

l

ederim.
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VEKİLİ : Giindem maddemiz ile ilgili söz
A.GÜNEY : Hukuk Komisyonuna havalesi uygundur.
BAŞKAN

BAŞKAN

VBrİl,İ

:

almak isteyen var mı? Ahmet Bey?

Kadir Bey?

K.BAŞLI : Uygundur
: Hukuk
BAşKAN vpKiİi

Komisyonuna havalesini oylannıza sunuYorum . Kabul edenler
böyle giizel bir uygulaması
etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Büyükşehir Belediyemizin
fayda sağlayacağına
var. Düa önceden uyaıı sistemi yani tarımla uğraşan vatandaşlarımıza
ediyorum Ek gündem
inanıyorum.Bu arada tabii Büyükşehir Belediyemize de Teşekkiir
sizde sıralı ilkinden başlayalım ,
maddelerim iz vardıonlara geçiyorum arkadaşlar. orada
nolu parselde
B.iNuaĞ :11 İlçemiz, Hıdrlık mahallesinde 49:l,4| m2 ynzö|çümlü 216 ada |2
almak istemektedir.2|6.ada |2
bulunan 36.66 m2'lik Bele<liye hissesini diğer hisse sahibi satın
hissesinin 5393 saYılı BelediYe
nolu paıseldeki Belediyemizadına kayıtlı 36.66 m2 lik Belediye
protokol yapılması hususunun
kanunun 18. Maddesi (e) fikrası gereği satışı ya da kat karşılığı
meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alınmasını bilgilerinize arz ederim,
Ahmet BeY?
glşÜN
: Gündem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mı?

VEKiLi

Bayındırlık ve imar Komisyonu ile Hüuk Komisyonuna havalesi uygundur,
BAŞKAN Vrrİl,İ : Kadir Bey?
K.BAŞLI : Uygundur
,aşÜN vEKiLi : Bayındırlık ve imar Komisyonu ile Hukuk KomisYonuna havalesini
oylarınıza Sunuyorum . Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir,
n.iN»le :12 ilçemiz, Doğanbey - Gerenalanı mevkii Cumhuriyet Mahallesinde, arsa vasıflı,
yusuf KURUCU,ya ait 3516 nolu parselin yaklaşık |40 m2 si Kültiir ve Turizm Bakanlığınca
Söz konusu Parsele bu
onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında yolda kalmaktadır.
ile ilgili talebin meclisÇe tetkiki
durumda yapılaşma izni verilemediğinden takas, kamulaştırma vs.
ile gerekli kararın alınmasıru bilgilerinize arz ederim,
naşrı.x vnrİı,i : Giindem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mı? Ahmet BeY?

A.GÜNEy

:

A.GÜNEy : Bayındırlık ve İmar Komisyonuna
BAŞKAN VEKİLİ : Kadir Bey?

K.BAŞLI

:

havalesi uygundur.

Uygundur

Bayındırlık ve imar Komisyonuna havalesini oylannıza SrınuYonrm . Kabul
edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir,
n.iN»ıĞ ,ıı iıgi: Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 27.07.20|7 tarihli ve 10546 kaYıt saYılı
A.Ş
yazısı.İlçemiz Turabiye Mahallesinde tesis edilecek trafo yerine ilişkin Gediz Elektrik Dağıtım
talebinin
tarafindan yaptırılan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değiŞikliği
meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alınmasını; Bilgilerinize arz ederim,
BAşKAN VEKİLİ : Giindem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mı? Ahmet BeY?
A.GÜNEy : Bayındırlık ve İmar Komisyonu havalesi uygundur.
BAŞKAN VEKİLİ : Kadir Bey?

BAşKAN

vEKİLi

:

K.BAŞLI : Uygundur
BAşKAN vEKİLi : Bayındırlık

ve imar Komisyonuna havalesini oylannıza sunuYonrm . Kabul

edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

:14 i[i: Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 27.07.2017 tarihli ve 10545 kaYıt saYılı
yazısı.ilçemiz Sığacık Mahallesinde tesis edilecek trafo yerine ilişkin Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş
tarafindan yaptınlan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değiŞikliği talebinin
meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alınmasrnı; Bilgilerinize arz ederim,

B.ixnaĞ

"l

t,
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BAŞKAN

Vgrİl,İ

ile ilgili söz almak isteyen var mr? Ahmet Bey?
A.GÜNEY : Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havalesi uygundur.
BAŞKAN rrBrİl,İ : Kadir Bey?
: Uygundur
BAŞKAN
: Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havalesini oylannıza srınuyorum .
Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.
n.İNnl,Ğ :15 İlçemiz, Sığacık Mahallesi, 1274 ada 1 ve 3 nolu pareslde hazırlanan 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alrnmasını
: Gündem maddemiz

K.BAŞLI
Vnrİl,İ

bilgilerinize arz ederim.

VEKİLİ : Giindem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mı? Ahmet Bey?
A.GÜNEY : Bayındırlık ve İmar Komisyonuna_havalesi_uygundur. BAŞKAN VEKİLİ : Kadir Bey?
BAŞKAN

K.BAŞLI

Uygundur
BAŞKAN VEKİLİ : Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza srınuyonım . Kabul
edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.
n.İNnaĞ :16 İlçemiz Çolakibrahim mah. 168 ada 114 nolu parseli içeren 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bayındırlık ve İmar Komisyonumuzun 07.02.2017 tarihli karan
ile oybirliği ile kabul edilmiştir. Ancak 168 ada 114 nolu parselde yapılmak istenilen plan
değişikliği komşu parselleri de etkilediğinden, 168 ada 28,29, 110, 1 |4, |4| parseller i|e 1278 ada
3 ve 4 nolu parsellerde l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmış ve Belediye
Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi
(u) bendi gereği uygun bulunmuştur.5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde Belediye
Meclisinin görev ve yetkileri tanımlanmış olup, 18. Maddenin (u) bendinde "İmar plAnlarına uygun
şekilde hazırlanmış belediye imaf programlarını görüşerek kabul etmek." yetkisinden
bahsedilmektedir.l/lOO0 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği bu maddeyi kapsamamakıta
olduğundan, Belediye Meclisimizin02.05.20|7 taih ve 68 sayılı karannda sehven hata yapılmıştır.
Meclis karannın diizeltilmesi hususunun meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alınmasını bilgilerinize
:

arz ederim.

VEKİLİ : Gündem maddemiz ile ilgili söz almak isteyen var mr? Ahmet Bey?
A.GÜNEY : Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havalesi uygundur.
BAŞKAN
BAŞKAN

Vnrİl,İ

K.BAŞLI

:

Kadir Bey?

Uygundur
BAŞKAN VEKİLİ : Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza srrnuyorum . Kabul
edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.
:

Vnrİl,İ :

Meclisimize bu son

iki

dosyarun Bayındırlık
tarafindan görüşülmesi amacıyla 15 dakika ara veriyoruz.

BAŞKAN

,.)
,[/
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Komisyonu

y|L|AĞuSToS AyI oLAĞaN vrpcr,is
TorLANTISI I. niı,rşivı rr. oTURuM

2017

HAZIR BULUNANLAR : MEHMET cÜnrıeN Özırı YELDA cpı-İroĞLu, OSMAN
üRKMEZ, TAyFLIN ILHAN, ırüspyN ERCAN, , AHMET GürNEy, ERBAy iNDaĞ,
MUSTAFA ULU, rıarİr BALTA, cÜrpn BoLER, ranİn BAşLI, DAVUT ı<gsİcİ,
I. BAşKAN TARAFINDAN vıncı,isiN AçILIşI
BAŞKAN Vrrİl.İ : Değerli arkadaşlar, Seferihisar Belediyesi 20|7 yılıı Ağustos ayı Meclis
Toplantısı I. Bileşim 2. Oturumunu açıyorum.

KOMİSYONDAN GELENLER
B.İN»aĞ :1 01.08.20l7 tarihli Meclis toplantısında Belediye Meclisi'mizce İmar ve
Bayındırlık Komisyonumlza havale edilen, İlçemiz Sığacık Müallesi |274 ada 1 ve 3 no.lu
parsellerde 30l-lc imaı pafta nosun da,hazır\arıan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
oybirliği ile kabul edilmiştir.
Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur."
Konunun görüşülerek karara başlanmak izere gerekli Meclis Kararınrn alınmasrnı arz ederim.
BAŞKAN VEKİLİ :Komisyon raporu ile ilgili söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre;
Komisyondan geldiği şekliyle oy|arınıza sunuyorum. Kabul edenler - etmeyenler. Oybirliği ile
kabul edilmiştir.
p.İNU.AĞ :2 01.08.2017 tarihli Meclis toplantısında Belediye Meclisi'mizce İmar ve
Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Çolakibrahim mah. 168 ada 114 no.lu parseli
içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bayındırlık ve İmar Komisyonumuzun
07.02,2017 tarihli karan ile oybirliği ile kabul edilmiştir. Ancak 168 ada 114 no.lu parselde
yapılmak istenilen plan değişikliği komşu parselleri de etkilediğinden, 168 ada 28,29, 110, 114,
l41 parseller i|e |278 ada 3 ve 4 no.lu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı DeğiŞikliği
hazırlanmış ve Belediye Meclisimizin 02.05.2011tarih ve 68 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesi (u) bendi gereği uygun bulunmuştur.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde Belediye Meclisinin görev

ve

yetkileri
tanımlanmış olup, 18. Maddenin (u) bendinde "İmar plAnlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye
imar programlarrnr görüşerek kabul etmek." yetkisinden bahsedilmektedir.1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği bu maddeyi kapsamamakta olduğundan, Belediye Meclisimizin 02.05.2017
tarih ve 68 sayılı kararrnın iptal edilmesine ve İlçemiz Çolakibrahim mah. 168 ada 114 nolu

paıseli içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bayındırlık ve

İmar

Komisyonumunxı07.02.20|7 tarihli karan ile oybirliği ile kabul edilmiştir. Ancak 168 ada 114
no.|u parselde yapılmak istenilen plan değişikliği komşu parselleri de etkilediğinden, |68 ada 28,
29, |I0, ||4, |4| parseller ile |278 ada 3 ve 4 nolu parsellerde li 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği Komisyonumuzca incelenerek oybirliği ile uygun bulunmuştur Konunun karara
bağlanmak iizere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.
BAşKAN vnrİl-İ: Komisyon raporu ile ilgili söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre;
Komisyondan geldiği şekliyle oylannıza srınuyorum. Kabul edenler - etmeyenler. Oybirliği ile

z'l

kabul edilmiştir.

/
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Iv. DİLEK TEMENNiı,rcniN cönüşüı,ıvın si
BAŞKAN Vnrİl,İ : Dilek ve temennide bulunmak isteyen var mı?
A.GÜNEY
: Birkaç gün önce Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanına yapılan saldınyı
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak esefle kınıyoruz. İnşallah tekran olmaz. Ülkemizin en
değerli belediye başkanlarından biridir kendisi, geçtiğimiz yıl heyet olarak bizi ağırlamıştı çokta
melnnrın kalmıştık. Kendilerine buradan Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak geçmiş olsun
di l ekl erimi zi iletiy oruz.
BAŞKAN Vrrİl,İ : Evet başka söz almak isteyen varmı.?
KJAŞLI
: Bizde aynı dilek ve temennileri paylaşlyoruz. Sadece büyiikşehir belediye
başkanımıza yapılan saldınyı değil yapılan tilm saldırıları terörün her ti.irlüsünü kınıyor

lanetliyoruz.Ü|kemizde birlik ve beraberliğin ve kardeşliğin gelişmesini temenni ediyoruz.
BAŞKAN VEKİLİ :Başka dilek ve temennisi olan var mı?
G.BoLER
: BaŞkanım yolların yapılması ile ilgili konu vardı. Birde parkların sulanması
sıcaklar bastırdı kuruyor çiçekler.
BAŞKAN VEKİLİ : Her iki konu ile özellikle ilgileneceğim. Başka dilek ve temennisi olan
arkadaŞım var mı? Evet bende arkadaşların dileklerine katılıyorum. Hep beraber hepimiz
çok zor
görev YaPlyonüz hele hele Eskişehİr Büyiikşehir Belediye Başkanı ve Kadir beyin dediği gibi her
siYasi asla böYle bir Şeyle karşı karşıya kalmamalı bende kınıyorum. Teşekkiir ediyorum hepinize

V.TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELERİN MAZERETİNİN CÖnÜŞÜLMESİ
BAŞKAN Vnrİl,İ : Toplantıya katılmayan üyelerimiz Mehmet ŞENEL, Metin KALE ve Ağusto
2017 I-BileŞim Il.Oturuma katılmayan Ahmet TAŞ'ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza
sunuyorum. Mazeretleri Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI.TOPLANTI GtINÜNÜN SAATİNİN TESPİTİ,KAPANIŞ
BAŞKAN Ynrİl,İ : Bir sonraki Meclis Toplantımı zın 7 Eylül 2017 perşembe Gtınü saat 1 1.00
de Meclis ToPlantı Salonunda yapılmak izere toplantının kapatılmasını oylannıza sunuyorum.
Kabul edenler - etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir.

MEHMET cÜnrrıN

F

Özırı

V.

ERBAY İN»aĞ
KATİP ÜYE
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