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I. BAŞKAN TARAFINDAN MEcLiSİx açıı,ışı
BAŞKAN V.: Değerli arkadaşlar Seferihisar Belediyesi 20l8 Kasüm Ayı Toplantısı Birinci Bileşimini açıyorum.
Önce yoklama yapacağüm. Çoğunluğumuz burada. Seferihisar'a yararlar getirmesini dileyerek toplantıyı
açıyorum.

II-GEÇEN MECLiS TUTANAĞİNDA MADDİ HATA YAP|LIP YAPİLMADIĞrNIN GÖRÜŞÜLMESi.
BAŞKAN V. :Önce geçen meclis futanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı ile ilgili görüşme açacağım.

A.GÜNEY: Yok Başkanım.
KBAŞLl: Benim cenazem olduğu için şehir dışlndaydlm. Bunun geçmiş znblt futanağına geçmesini istiyorum.

Y.KESER: Kadir Bey ile görüşmüştiık. Bu zabüt fuıanağına geçecek. Geçen Mecliste beyan edilmemişti.

fİrİİT'+]T,'#}LT ]İ.Çii}lİ, *ruıünü oyıalınıza sunuyorum. Kabuı edenıer etmeyenıer oy BiRLiĞi iıe
kabul edilmiştiı Teşekkür ederim.

III. MEcLİs ÜYELERiNcE VERİLECEK ÖNERGELERiN GöRüŞÜLMESi
BAŞKAN V.: Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen var mı?
M.ULU: Var Başkanm.
E.İNDAĞ : ilçemiz Sığacük Mahallesi l0l ada 2l no.lu parsel ile ilgili düa önce onaylanmış l/1000 ölçekli
koruma amaçlı imar planının var olan ve kıyıyı kapsayan sorununun çözülmesini arz ederim.

BAşKAN v: ÖneÇnin gundeme alınmaİını oyüu.,nr- sunuyorum. Kabul edenler etmeyen|er OYBİRLİĞİ ile

kabul edilmiştir Teşekkür ederim. Bir tane de ek gündemimiz var.

E.iNDAĞ: ilgi : imar ve Şehircilik Müdürlüğünun 02llll2ol8 tarih ve 479l say|l| talepleri iizerine ilçemiz

Ulamış mahallesinde yer alan 289 ada 18 no.lu parsel Belediyemiz mülkiyetinde olup, söz konusu parsel

içerisinde izinsiz yapılaşmalar mevcutfuü. imar Barışı Yasasl kapsamında söz konusu parsele izinsiz yapı yapan

şahıslar Yapı Kayıt Belgesi almış olup, söz konusu parselin kendilerine hisseleri oranrnda satılmasınü

istemektedirleı Bu nedenle Belediyemiz mülkiyetindeki Ulamış müallesi 289 ada 18 no.1u palselin satıŞı

hususunun meclisçe tetkiki ile geıekli kaların alınmasını bilgilerinize arz ederim.

BAŞKAN V.: Önergenin gündeme ahnmasını oylarınıza sunuyoİum. Kabul edenler etmeyenlel oYBiRLiĞi ile

kabul edilmiştiı Teşekkür ederim.

IV-BAŞKANLlKTAN GELEN ÖNERGELERiN CÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN V. : l numarah gündem maddemiz.
E.iNDAĞ: ilgi : a) İmar ve şehircilik Müdtjİlüğünün 09/l0/20l8 tarihli ve 4447 sayülü taIepleri üerine;

b) l4l0820l8 tarihli ve 14645 sayılı dilekçe
İlçemiz Ulamış Mahallesi, 2l46 no.lu parsel 1i 1000 ölçekli Mevzii imar Planında "Su Deposu ve trafo" alanı

ol'arak belirlenmiştir. Söz konusu parselin konut alanına çewilmesi amaçlı l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Değişikliğinin Meclisçe tetkiki ile gerekli kaıarın alınmasını bilgilerinize arz ederim.

BAŞKAN V.: Önerge iizerine söz veleceğim.
A.GÜNEY :Bayındırlık ve imaı Komisyonrrna havalesi uygundur-

KBAŞLl: Uygundur Başkanım.
BAŞKAN V.: Önergenin Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havalesini oylarrnıza sunuyorum. Kabul edenler

etmiyenler oY BiRLiĞİ iıe ı<abuı edilmlştiı Teşekkür ediyorum. ikinci gündem maddemiz.

E.iNDAĞ: ilgi : a) İmar ve Şehircilik Müdüİlüğünün l9ll0/20l8 tarih ve 46ll sayılı talepleri üzerine

b) 08/l0/20l8 tarihli ve l7613 sayılı dilekçe
ilçemiz Mersinalanİ Mahal|esi l02 ada l0 no.lu parselde bulunan l l2,00 m2 çümlü 6.00 m' ' ıik Beıediye

ına kayıtlı 6.00hissesini diğer hisse sahipleri satın almak istemektedir l02 ada 6 no.1u parselde lZ
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T.c.
SEFERiHiSAR BELEDiYESİ MEcLisi

MECLIS TUTANAKLARI
m2 ' lik Be|ediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun l8. Maddesi (e) fikası gereği satüşı ya da kat karşıhğı
protokol yapılınası hususunun meclisçe tetkiki i|e gerekli karann alınmasını bilgilerinize arz ederim.
BAŞKAN V.: Önerge iizerine söz Vereceğim.
A.GÜNEY :Bayındırlık ve imar Komisyonuna havalesi uygundur
K.BAŞLI: Uygundur Başkanım.
BAŞKAN V.: Önergenin Bayındırlık ve İmar Komisyonıına havalesini oylannıza sunuyorum. Kabul edenler

etmeyenler oY BiRLİĞi iıe kabuü ediımiştü. Teşekkür ediyorum. Üçüncü gündem maddemiz.

E.iNDAĞ iügi : Mali Hizmetlel Müdürlüğünün 24ll0/20l8 taıih Ve 4689 sayllı talepleri üzerine;
Belediyemiz harcama birimlerinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan bütçe kalemlerine; Mahalli idareleI Bütçe ve

Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. fıkrası gereğince, ödeneği kalacağü anlaşılan kalemlerden aktarma

yapılması hususunun mecIisçe tetkiki ile gerekli kararın ahnrnasını bilgilerinize arz ederim.

BAŞ!(AN v.: Arkadaşlar burada bir açftlama yapacağlrn. Bu maddeyi geçirmemiz gerekiyor çünkü bazı

müdürlüklerin ödeneği bitti ancak bazı müdülilklerin ödeneği arttı. Aktarma işi bu. Dilek ve temennilerden önce

ara verip komisyonumuzu toplarız ve maddeyi oylarız. Onerge üzerine söz veıeceğim.
A.GÜNEY :Plan ve Bütçe Kornisyonuna havalesi uygundur.
K.BAŞLI: Uygundur Başkanım.
BAŞKAN V.: Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyonım. Kabul edenler

etmeyenler oY BİRLiĞi ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Dördiincü giindem maddemiz.

E.İNDAĞ: ilgi : imar ve Şehircilik Miıdürlüğtrnün 25110/2l08 tarih ve 4703 sayılı talepleri ilzerine:. 
_._

ilçemiz, Doganbey Mahallesinde 539.6l m2 yüzolçümlü l89 ada l0 no.lu parselde bulunan 20l .85 m" lik_Bele-

dive hissesini dipİr hisse sahibi satrn almak istemektedir. Doğanbey Mahallesi l89 ada l0 no.Iu parseldeki Bele-

diyemiz adına ka'yıtlı 20l .85 m2 ,|ik Belediye hissesinin 5393 sayıh Belediye Kanunun l8. Maddesi (e) fıkası
geregi saışı ya dİ kat karşılığü pıotokol yapılması hususunun meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alınmasını bilgi-

lerinize arz ederim.
BAŞKAN V.: Önerge t|zerine söz vereceğim.
A.GÜNEY :Bayındırlık ve imar Komisyonuna havalesi uygunduı.

ICBAŞLI: Uygundur Başkanım.
BAŞKAN V.i 

-Önergenin 
Bayındırlık ve imar Komisyonuna havalesini oylannlza sunuyorum. Kabul edenler

etmiyenler oY BiRLiĞi iıe kabuü edilmiştir. Teşekkiıİ ediyorum. Beşinci gündem maddemiz,

E.iNDAĞ İlgi : lmar ve Şehircilik Müdiirlüğünün 25ll0/2l08 tarih ve 4704 sayılı talepleri iizerine ;

ilçenıiz. Ürkn-ıez-Mer,inatanı Mahatlesinde o22.00 nıj ) üzölçüııı lü.,l q] ada I no.|u parselde bulunan jl.00 ın-

lik Beledile hissesini diğer hisse sahibi satln aknak iStenrektedir. Ü*nlez-Mersinalanı Mahallesinde l94 ada 1

no.]u parseideki Belediyemiz adlna kayıtlı ]2.00 nı:' lik Belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun l8-

Madılesi (c) fıkrası g.."gi .nı,ş, ya da kat karşılığı protokol yapılnıasl hususunun meclisçe tetkiki ile gerekli

kararın alıırmasıııı bilgilerinize arz ederinı.

BAŞKAN V.: Önerge üzerine söz vereceğim.
A.GÜNEY :Bayındrrhk ve İmar Komisyonuna havalesi uygunduı.

KBAŞLI: Uygundur Başkanrm.
BASÜN V.İ 6ners.enin-Bayındırlık ve imar Komisyonuıa havalesini oylannıza sunuyorum, Kabul edenler

etmeyenler oY BiPJ-iĞi i|e kabuü edi]miştiı Teşekktiı ediyorum. Altıncl giındem maddemiz,

E.iNDAĞ ilgi : izmir orman Bölge Müdiırlüğü 199 No'lu orman Kadastro Başmühendisliğinin 30/l0/20l8

tarihli ve 225877l sayılı yazısli
ilgi yazıda, İzmir ili, Seferihisar ilçesine bağlü Bengiler ve Mersinalanı (Eski Ürkmez Köytl) Mahalleleri çalışma

alanı sınırları içinde; 6831 Sayılı Orman Karıununrrn 4999 Sayı lı Kanunla değişik 9 'uncu Maddesi kapsamında

Fenni hata DüZeltme işlemi, sınırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları dışırıda kalan ormanların

kadastlosu ile tiim bu orrnanlarda 6831/3302 sayılı yasa uyaıınca 2/B madde uygulaması çalışmalarına başlana-

cağından, 683l Sayılı Orman Kanununun 4999 Sayülı Kanunla değişik 2/B maddesinin uygulanması çalışmala-

rında görev yapmak üzere iki (2) asil ve iki (2) yedek bilirkişinin seç ilmesi istenilmektedir. Belediyemiz tarafın-

dan ilgi li mahalle muhtarlaıından konu ile ilgili tespit yap ılması istenilm iştir. Buna göre anılan iş için ;

BENGİLE R MAHALLESi'nde olmak i\zere Asil üye olarak Hamza GÜVENER (42778527990, T.c. Kimlik

no-Iu l2.04.1946 doğumlu Hasan Oğlu ) Vatan Cad.No:l6 Seferihi sar iZMiR adresinde ikamet eder. Yedek Üye

olarak : Sabri ÜRKMEZ ( 4297952],2,78 T.c. Kimlik no. lu 27.06.1 955 doğumlu H. Hıiseyin oğlu) 6268 Sok

(Yedek) Seferihisar İZMİR adıesinde ikamet eder. MERS iNALANü MAHALLESi'nde olrnak üzere; Asil üye

olarak: Hüseyin KANKAYA (4057060l542 T.C. Kimlik no.lu 24.03.1944 u Mustafa oğlu ) 6084 Sok.
URAL (4 t242579l38No:2/3a Seferihisar /izMiR adresinde ikamet eder. Yedek Üye olarak ; Aydın
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E.iNDAĞ : ilgi : imar ve Şehircilik Miıdiflüğünün 02l7ll20l8 tarih ve 479l sayılı ta|epleri üzerine

İlçemiz Ulamış mahallesinde yer alan 289 ada l8 no.1u parsel Belediyemiz mülkiyetinde olup, söz konusu parsel

içerisinde izinsiz yapılaşmalar mevcuttur. İmar Banşı Yasası kapsamında söz konusu parsele izinsiz yapü yapan

şahıslar Yapı Kayıt Belgesi almış oIup, söz konusu parselin kendilerine hisseleri oranında satılmasını istemekte-

dirler. Bu nedenle Belediyemiz mülkiyetindeki Ulamlş müallesi 289 ada l8 no.lu paıselin satışı hususunun

meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alınmasını bilgilerinize arz ederim.

BAşKAN V.: Arkadaşlar burada bir bilgi vermek istiyorum. Ulamış Mahallesinde yak|aŞık 30-35 yı| önce ka-

dastro geçerken şahıs mallarünı muhwlığa yazıyorlar. Şahıslar da kendi mallannın üzerine şu anda ikamet ettik-

üeri evĞrini yapıyorlaı imar Banşından yararlanıp Yapı Kayıt Belgelerini alıyorlar. Lakin o yerler köyler mahal-

le statüsünü alınca belediye mülkiyetine geçti. Yani kendi yerlerini on]ara mec|is kararı ile belirli bir fiyat ka§ı-
lüğünda satmamIz gerekiyor. Önerge iızerine söz vereceğim.

A.GÜNEY: İmar ve Bayındırlılr Komisyonuna havalesi uygundur.

K. BAŞLI: İmar ve Bayındrrlık ile Hukuk Komisyonuna havalesi uygundur
BAŞKAN V.: Önergenin imar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza

.rnryo-.. Kabul edenler etmeyenlel oY BiRriĞi ile kabul edilmiştir. Mustafa Bey'in Verdiği iinergeyi

okuyalım.

E.iNDAĞ : ilçemiz Sığacık Mahallesi l01 ada 2l parsel ile ilgili düa önce onaylanmış l /l000 ölÇekli koruma

amaçlı imar planının var olan ve kıyıyı kapsayan sorununun çözü|mesini arz ederim,

BAŞKAN V.: Önerge izerine söz Vereceğim.

A.GÜNEY: Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havalesi uygundur.

K. BAŞLI; Uygunduı
BAşKAN V.:-Önergenin imar ve Bayındırlık Komisyonu havalesini oylannıza sunuyorum. Kabul edenler

etmiyenler oY BiRLiĞi ile kabu] edilmiştir. Komisyon raporlarıJüın gÖrüşülmesine geçiyoruz.

T.c.
SEFERİHiSAR BELEDiYEsi MEcLisi

MECLiS TUTANAKLARI
T.C. Kimlik no.|u 29.10.1962 doğurnlu Mehmet oğlu ) 6039 Sok. Seferihisar İZMİR aüesinde ikamet edeI

isimli kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesi hususunda gerekli Meclis karannın alınmasını arz ederim.

BAŞKAN V.: Önerge üzerine söz vereceğim.
A.GÜNEY :oylanması uygundur.
K.BAŞLl; Uygundur Başkanım.
BAŞI(AN V.: Önergenin kabulllnti oylannıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler OY BIRLlGI ile kabul
edilmiştir Teşekkür ediyorum. Ek gündem maddesine geçelim.

EK GüNDEM MADDELERİNiN GöRüŞÜLMESi.

T.iLHAN : 08/10/20t8 tarihli Meclis toplantıslnda komisyonum uza havale edilen , Mülkiyeti şahsa kayıtlı olan

ilçerniz Çolak İbrahim Bey Mahallesinde bulunan 136.00 m yüzölçümlü büçeli kerpiç ev kerpiç ahır

niteliğinde bulunan l7l ada l9 no.lu parsel, İzmiı Büyükşehir Belediye Meclisinin l4.03.2014 tarih ve 05.303

sayıIı kararı ile onaylanan Seferihisar Planlama Bölgesi l. Etap Revizyon Uygulama İmar planında yolda

kalmakta olup, yeni inşaat ruhsatü verilememektedir. Söz konusu parse lin imar adası sınırı içerisine al!nıp inşaat

ruhsatı verilebilecek hale get irilmesi için l/l000 ölçekli Uygu Iama İmar Planı Değişikliği yapılması

gerekmektedir. (Seferihisar Belediye Başkanhğfnln 20.t 1.1990 tarih ve 20ll sa kararı1le onaylanan l/l000
paıseli kapsayan

İV.KOM iSYONDAN CELENLER

T.ILHAN : 08/l0/2018 tarihli Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen; ilçemiz Hıdlrlık Mahallesi

2l2 ada 6 no.lu parselde bulunan 30.95 m2'tik Beüediye hissesini diğer hisse sahipleri satln almak istemektedir.

2l2 ada 6 no.lu parseldeki Belediyemiz adına kayıtlı 30.95 m''|ik Belediye hissesinin 5393 saylı Belediye

Kanunun 18. Maddesi (e) fikası gereği diğer hisse süiplerine satışl hususu Komisyonumuzca uygun göriılerek

kabul edilmiştir. Konurıun karara bağlanmak iizere görüşülnesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN v.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

KBAŞLI: Uygundur Başkanım.
BAşKAI\ vi-Komisyon nıporunun olduğu gibi kabulünü oylarrnıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler;

OYİliRLiĞi ile kabul edilmiştir. Teşekkü ediyorum. ikinci rapora geçelirn,

ölçekli Revizyon uygulama imar planında söz konusu l yolda kalmamakta Z
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l83 ada 29 no.Iu parselde bulunan l45.67 m2'lik Belediyemiz hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.

maddesi (e) f*rası gereği kat ka§ülığü protokol yapı]rnası ile ilgili alınan 05/03i20l8 taIih ve 50 sayılı Belediye

Meclisimiz Kararı alındığı , Belediyemiz Encümeninin 25.04.20|8 tarih ve 344 sayılı karan ile l83 ada l0, l1,
12 ve 29 no.lu parsellerde yapılan birleştirme ve yola terk işlemi sonucu l83 ada 33 no.Iu parsel oluştuğu görül-

düğünden ; Beiediye Kanununun l8. maddesi (e) f*rası gereği kat karşülüğl protokol yapılması ile ilgili alınan

05/03/20ı8 tarih v;50 sayılı Belediye Meclisimiz Kararrnın iptal edilmesine ve 183 ada 10, 1l, 12 ve 29 no-1u

parsellerde yapılan birleştİrme ve yoİa terk sonucu oluşan İlçemiz Turabiye Mahallesinde 766,12 m' YiizölÇümlü
l83 udu ıı-no.üu parselde bulunan 118.06 m2'1ik Belediye hissesini diğer hisse sahiplerine satılmasü yada kat

karşıhğı protokol yapılması hususu 5393 sayıh Belediye Kanunun l8. Maddesi (e) fıkrasına göre KomisYonu-

.rİ.u rygrn gorülmüştiir. Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.

T.c.
SEFERiHİSAR BELEDİYESi MEcLisi

MECLİS TUTANAKLARI
alanda l/l000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği yapılması hususu Komisyonumuzca uygun göriilerek

kabul edilmiştir. Konunun karara bağlanmak üzere göriışülmesi Meclis Sayln Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN V.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

A.GÜNf,Y :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
|CBAŞLl: Uygundur Başkanım.
BAşKAN v.: Komisyon nıpoİunun olduğu gibi kabuliıniı oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler etsneyenler;

oYBiRLiĞi ile kabul edilmiştiı Teşekkiiı ediyorum. Üçiincıı maddemiz.

T.ıLHAN : 08/l0/20l8 tarihli Meclis toplantıslnda kornisyonumuza havale edilen , Ilçemiz Turabiye Mahallesi
l83 ada 33 no.lu parselde bulunan l l8,06 m''ıik beıediye hissesinin satışü veya kat karşülığı protokolü ile ilgili
olarak yapılan değerlendirmede ;

BAŞKAN V.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur

lCBAŞLI: Uygundur Başkanım.
BAş(AN v.:ko-isyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarünza sunuyorum. Kabul edenlel etmeyenler;

oYBiRLiĞi ile kabul edilmiştir. Teşekkiır ediyorum. Diğer maddeye geçelim

T.iLHAN : 08/l0/20t8 tarihli Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen ,^ilçemiz, Çolak ibrüim Bey

Mahallesinde |,70 ada 6,7 no.lu parselde imar adasından ihdas sonucu oluşan 3.4 t m2'lik Belediye hissesini diğel

hisse süipleri satın almak istimektedir. |'l0 ada 67 no.lu parseldeki Belediyemiz adına kayıtlü 3.4t m'lik
Belediye hissesinin 5393 sayıh Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) fikası geİeği diğer hisse süiplerine satışl

hususu komisyonumuzca uygun goriılerek kabul edilmiştir. konunun karara bağlanmak i|zele görüşülmesi

Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur

BAŞKAN V.: Komisyon Iaporu iizerine söZ Yereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

l(BAŞLI: Uygundur Başkanım.
BAşKAN Vi-Komisyon raponınun olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabu] edenler etmeyenler;

oYBiRLiĞi ile kabul edilrniştiı Teşekkiir ediyorum.

T.iLHAN : 08/10/2018 tarihli Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen , ilçemiz, Payamlı

ıİJ"İİ.r*o. sz.00 .r y*oıçrrıu l39 ada ld no.Iu parselde buİunan l2.0O m2'lik Be lediye_ hissesin i diger hisse

sahibi satın almak istemektedir.139 ada lo no.Iu pirseldeki Belediyemiz adına kayltlı l2.00 m'|ik Belediye

hissesinin 5393 sayıh Belediye Kanunun l8. Maddesi (e) fıkrası gereği diğer hisse sahiplerine. sat§ı.hususu

ro.i.Jonu.ur"u ,ygun görtılerek kabul edilmiştir. Konunun karara bağlanmak iizere göriişülmesi Meclis Sayın

Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN V.: Komisyon raporu üzerine söz verec€ğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur^

K.BAŞLI: Uygundur Başkanlm.
BAŞKAN V.: Komisyon rapoı,unun olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyoru buledenler etmeyenler;

oYBİRLiĞi ile kabul edilmiştiı Teşekkür ediyorum
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T.İLHAN:08/ı o/2018 tarihli Meclis Toplantıstnda komisyonumuza havale edilen , ilçemiz Turabiye Mahallesi
l l36 ada 9 no.lu parselde l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili olarak; büse konu parselin,

izmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih ve 05.303 sayılı karan ile onaylanan l/l000 ölçekli

Uygulama lmar Planı'nda Al,rık Nizam 3 Kat, Tak: 0.30 Kak: 0.90 olmak [izere konut imarlıdır olduğu

görüldü. Ancak anıIan parsel için Seferihisar Belediye Başkanlığı'nın 20.11.1990 tarih ve 20ll sayılı kararı ile

onaylanan 1/l000 ölçekli Revizyon uygulama imar planında da Alrık nizam, 3 kat, taks: 0.30 Kaks: 0.90 olmak

üzere konut imarlıdır. Ancak bu planın onayından önce l0 metreden cephe alan parsellere 06.11.1998 taih ve

l5/l sayılı Belediyerniz Meclisi Karanna istinaden 4 kat imar verilmekteydi. Bu nedenle Turabiye Mahallesi

1 l36 no.1u imar adasınd4 l0 metrelik yoldan cephe alan tilm parseller için yapı nizamının değişmemesi koşulu

ile kat adedinin 4 kata çıkarılması, Tak:0.30 Kaks: 1.20 olarak değiştirilmesini içeren l/l000 ölçekli Uygulama

imar Planı Değişikliği yapılması hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştilr. Konunun kaıara bağlanmak

üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN V.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
K.BAŞLl : Uygundur Başkanım.
BAŞKAN V.: Komisyon nıpoİunun olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyoİum. Kabul edenler etmeyenler;

oYBiRLiĞi ile kabul edilmiştiı Teşekkiir ediyorum.

T.İLHAN l0/l0/20l8 tarihli Meclis Toplantısında komisyonumuzı havale edilen ,İlçemiz Dtizce Mahallesinde

bulunan Seferihisaı Belediyesi adürıa kayltlı 19.69 m2 yiizölçümlü, "trafo alanı" niteliğindeki 288 ada l parsel,

l/100o ölçekli Mevzii imar Planında yeşil alan (park) kullanımında kal-rnaktadır. Diizce mahallesi 288 ada l
parse|de 5393 sayıh Belediye kanunun l8. maddesi (e) fikİası gereği Tedaş Genel Müdııİlüğü lehine 29 yıllığına

irtifak hakkının tapuya tescil edilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir. Konunun

kalara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN v.: Komisyon raporu ıızerine söZ vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

K.BAŞLI: Uygundur Başkanım.
BAŞKAN v; Komisyon nıpoİunun olduğu gibi kabulünü oylannıza sunuyoİum. Kabul edenler etmeyenler;

oYBiRLiĞi ile kabu| edilmiştir. Teşekkür ediyorum.

T.İLHAN:10/l0/2018tarihliMeclistoplantısündakomisyonumuzahavaleedilen,İlçemizSığacıkMahallesi
Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planının plan notlarında değişiklik yapülmasına dair allnan 0t.l0.20l8
gün l l8 sayllı Meclis Kararlnın iptal edilerek; plan notlarına " Zorunlu tevhid işleminden sonra oluŞacak

larselde, bu plan koşullanna göre tevhid öncesi parsellerin yaptlaşma hakkı korunacaktır." ibaresinin eklenmesi

İıusus, Komİsyonumuzca uygun görulerek kabul edilmiştiı Konunun karara bağlanmak üzere görüŞülmesi

Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN V.: Komisyon raporu i|zerine söz vereceğim.
A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

KBAŞLI: Uygundur Başkanım.
BAşKAN v.: komisyon raporunım olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler;

oYiıİRLiĞi ile kabui edilmiştiı Teşekkür ediyorum. Dilek ve temenniler bölümüne geçmeden önce aırılan

ınaddenin ıneclisçe görlişülmesi için oı,ı dakika ara veıiyoı,um.

2018 YILI KASIM AYl OLAĞAN MEcLiŞ
TOPLANTISI L BiLEŞiM II. oTURUM

Sayı: 22530694/l05.05/l4 05i l l/20l8

ıR BULU NLAR : Mehmet Gürhan ÖZATA , Yelda CELiLoĞLU, osman ÜRKMEz,Tayfun İLHAN,
Hüseyin ERCAN, Ahmet GÜNEY, Erbay iNDAĞ. Mustafa ULU. Halil BALTA, Güler BobER. Kadir BAŞLI,

Davul KEsiCi, Metin KALE ve Ahmet TAŞ

KATILMAYANLAR : Mustafa Tunç SoYER ve Mehmet L
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BAŞKAN TARAFINDAN MECLiSiN AÇILIŞI
BAŞKAN: Değerli arkadaşlar, Seferüisar Belediyesi 20l8 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısı I. Bileşim 2

üurumunu açıyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna geçiyonım.

E.iNDAĞ: 05/l l/20l8 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunan; ödeneği fazla geleceği

anlaşılan bütçe kalemlerinden, ödeneği yetmeyebileceği tahmin edilen btllçe ka|emlerine 13.802.000 TL
aktalılmasü komisyonumuzca görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun l8. Maddesi b fıkasü gereğince

oYBiRLiĞi ile uygun görülmüşttıL Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin
bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN v.: Komisyon raporu iizerine söz vereceğim.
A.GÜNEY: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

KBAŞL|: Uygundur Başkanlm.
BAŞKAN v.: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylannıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler;

oYBiRLiĞi ile kabul edilmiştir. Teşekkiir ediyorum.

lv. DİLEK TEMENNİLERİN GÖRÜŞüLMEsi
BAŞKAN V.: Dilek ve temennide bulunmak isteyen val mı? Buyuun Kadil Bey.
I(BAŞLı: Sayın Başkan ve Meclis Üyeleri; yerel seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Meclis gündemine

baldtğımız zaman gündem maddeleri yine satış veya kal karşıhğı ile ilgili. Seferihisar ile ilgili büÇe bina

onarlml ve tamiri ile ilgili hiçbir madde bulunmamaktadır. Sayın Başkan ve Meclis Uyelerinden rica ediyorum.

Bundan sonra Seferihisar'ın hiçbir metrekaresi sat masın Ve kat karşılığı protokolü yapılrnasın. Gelecek
Başkana saygıdan dolayı böyle bir şey yapılmasın. Böyle bir şey öneriyorum bundan sonra inŞallü böyle bir Şey

olmaz^ CHP'den birçok Belediye Başkanı aday adayı çıkı, Ak Partiden de çüacak. HiÇ değilse gelecek olan

Belediye Başkanlarına saygıdan dolayı bundan sonm satış kararları a|rnayalım. Ben bunu Meclis Uyesi ve

Komisyon Üyesi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.

BAşKAN V.: Ben teşekkiiür ederim. Kısmen sizin dedikleriniz doğu olabilir ama mesela ikinci giindem

mad'demize baka|tm. Vatandaş 6 m2 bir yer istemiş. Bu 6 m2' yi satsan ne oluI satmasan ne olur? Parasal değeri

çok düşük. Ama sattığın Zaman Vatandaşın işini çözmüş oluyoruz.
K.BAŞLI: Ama bunun adı satıştrr. Bir m2 bile olsa satıştır.
BAŞKAN v.: Burada neye evet neye hayır dediğimiz belli. Büyük yerler olsa saygı duyarım.

I(BAŞLı: Benim istediğim Seferihisar ile ilgili bunlara değil, başka şeylere yoğunlaşalım. Meclis olarak

Seferihisar'ın güzelleşrnesine yoğunlaşahm. Hiç değilse 5 ay sonra arkamızdan bt tebrik veya teşekkü edilecek

maddeler gelsin buraya.
BAŞKAN v.: Teşekkür ederim. Buyurun Ahmet Bey.
A.GÜNEy: Aldığımız satış karallarü Belediyemize gelir sağlamak amaçlı değil, vatandaşuı işini çözrne amaÇlı

alınan kararlardır
BAŞKAN v.: Ben de bilaz önce ondan bahsettim. Başka di|ek temennide bu]unmak isteyen arkadaşım var mı ?

olmadığına göre diğer maddeye geçiyorum.. Top|antıya katılrnayan Meclis Üyelerinin mazereilerinin kabulünü

oylarınıİa sunuyorum. Kabul edenler etmeyenIer OY BiRLiĞi ile kabul edilrniştiı

V.ToPLANTI GÜNÜNÜN SAATiNiN TESPiTİ ve KAPANIŞ
BAŞKANV. : Bir sonraki Meclis toplantısının 3 Aralık 20l8 Pazartesi Giinü saat l1.00'de Meclis Toplantı

Salonunda yapülmak iızere toplantının kapatılmasınt oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oybilliği
ile kabul edilmiştiı Teşekkiİ ediyorum.

MDHMET GÜRHAN ÖZATA
MEcLis BAŞKANI V.

ERBAY iNDAĞ
üYE

N iLHAN
IP UYE.
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