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ŞENEL
I. BAşKAN TARAFINDAN MEcLiSiN AÇILIŞı
BAŞKAN v.: Değerli arkadaşlar Seferihisar Belediyesi 20l8 Aralık Ayı Toplannsı ikinci Bileşimini

açtyorum.

Önce yoklama yapacağım. Çoğunluğumuz burada. Seferihisaı'a yaraılar getirmesini dileyerek toplantıyı
açlyorum.

lr. MEcLiS üYELERİNCE VERiLECEK öNERGELERiN GöRüşüLMEsi
BAŞKAN V.: Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen val mı? Olmadığına göre Başkanlıl«an

gelen

önergeIerin görüşülmesi maddesine geçiyorum.
I

İI-BAŞKANLI KTAN GELEN ÖNERGELERiN GÖRÜŞÜLMESi

BAŞKAN V.:
geçiyorum.

Başkanlıktan gelen gtlndem maddemiz yok. Komisyon raporlannın gönışülnesi maddesine
ilk maddemiz imar planı itirazı hakkında. Yiizden fazla itiraz dilekçesi var. Bunların hepsi tek tek

değer|endirildi ve komisyon karan alındı. Belediyenin de kendi itirazlaıı val. Tamamı beş sayfa sonucu okuyalım.
t(BAŞLI: Bir dakika Başkanım. Kabul edilenleri oy birliğiyle oylayalırn, kabul edilmeyenleri alrı oylayalım.
BAŞKAN V. : Gruplandırma yok.
lC BAŞLI: Mesela belediyenin itirazı var.
BAŞKAN V. :Onlan rapor olarak bildirecegiz.
K BAŞL| : Bunların hepsi oy birliği ile kabul edildi mi ?
BAŞKAN v. :Evet.
M.G.ÖZATA: Komisyonda hepsi tek tek incelendi. Kabu] edilenler, küul edilmeyenler ve süresi içerisinde itiraz
edilmeyenler olarak alrıldı. Şimdi biz komisyonun aldığı kararı oy|ayacağz..
KBAŞLI: Biz Büyükşehirde de böyle yapıyordü; kabul edenler ayn reddedilenler ayn oylansın.
BAŞKAIı{ V,:Öyle bir şey yok. Böyle bir gruplandırma yok.
A.GüNEY:Reddedilen var mı ?
BAŞKAN v.:Tabi var.
Ii BAŞLl:Reddedilenlerin ayn okunınası lazım.
E.İNDAĞ:Reddedilenleri de kabul ediyoruakabul edilenleri de kabul ediyoruz.
BAŞKAN V.:Komisyon genel olarak kabul ediyor.
l( BAŞL!:O zaman birden başlayacaksınz sonuna kadar okunacak.

A.GÜNEY:isterseniz Kadir Bey'e bir fotokopi verelim.

T.iLHAN:İık 8 tanesi reddedilmiş sonra kabul edilmiş, tekal reddedilmiş.
E.İNDAĞ:Biz komisyon kararını onaylıyoruz.

M.ULU:Reddedilenler iman açılma istemi olanlaı.Mandalina bahçeleri var.

K BAŞLt:Kaç tane itiraz dilekçesi var? Birden ytiz otuza kadar olan itirazlann kabulü diyeceğiz o zaman. Bir sayı
olması lazım.
E.iNDAĞ: Neden sayı olsun biz komisyon raporunu onaylıyoruz, tekrar incelemiyoruz ,komisyon zaten incelemiş.
BAŞKA^a v.: Komisyondan geldiği şekliyle kabul ediyoruz. Zaten komisyonda aynm yaplldı tek tek incelendi.
K BAŞLI: Başkanım anlıyorum ama kaç madde oyladığımız bilmiyoruz.
BAŞKAN v.:o zaman sayalüm Tayfun Bey.
E.iNDAĞ: Komisyona havale edilen ıeklifte yazıyordu. 6 tane süesi dışnda gelen yiiz hisul tane de zamanında
gelen itiraz vardı. Bizim gündem maddesiyle işimiz yok ki biz komisyon kararını oyluyoruz.,
A.GÜNEY: Şu kadar reddedildi, bu kadar kabul edildi şeklinde mi istiyorsunuz ?
BAŞKAN V.:o şekilde olmaz. Komisyonun belirlediği toplam itirdzlarn değerlendirilrnesi diyelim.
T.İLHAN: ı l9 tane.
BAŞKAN V. : o zaman şöyle diyelim; komisyonun yaptığı görüşmeler sonucu 120 tan€ ittaz dilekçesi görüşülüp
karara bağlanmıştır
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IV.KOMİSYONDAN GELENLER
T.iLHAN:O3. ı2.2018 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen; İTniİ Büyükşehir Belediye
Meclisinin 15.08.20l8 tarih ve 05.939 sayılı karan ile onaylanan ve Belediyemiz ilan panosunda l1.10.20l8l2.11.2018 tarihleri arasında askıya çıkanlan Doğu Akarca Planlama Bölgesi l/l000 ölçekli uygulama imar
planına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda

;

l.Mustafa Şimşek'in 05.1 1.20l8 tarih ve 19846 sayılı iürazı reddedilrniştiı
2.Adnan Özen'in 09.11.20l8 taıih ve 20330 sayülı

itiraı reddedilmişlir.

3.Yeşil Vadiler Turizm Hiznıetleri Tic. Ltd. Şti'nin 09.11.2018 tarih ve 2033l

sayülü

itiİaa reddedilmiştir

4.Zeynep Durak'ın l9.10.2018 taıih ve l8778 sayılı itirazı reddedilmiştiı
5.Rengin Ekiz-Özcan Ertan'ün l 1.10.2018 tarih ve l8035 sayılü itirazı reddedilniştir.
6.Nebi Yılrnaz vekili Necdet Kurt 'un 09.11.20l8 tarih Ve 20222 sayı|ı itirazl rcddedilmiştir.
7.Cemal Üstiiner'in 02.1 1.2018 tarih ve 19748 ve l9738 sayılı itiraa reddedilmiştir.

8.Nişancı Enerji inşaat süt Ür. Tur. Tar. San. Ve Tic. Ltd.

Şti'nin

09.11.2018 tarih ve 20328 sayıh itirazı

reddedilmiştir.
9.İbrahim Bil)4lkbuluter'in 25.10.20l8 tarih ve 19209 sayılı itirazı kabul edilmiştiı

lo.Ayşe Şiİin'in 31.10.20l8 tarih ve 19580 sayılı iiirazı kabul edilmiştir
l

l.Maize Sezer'in

06.1

1.20l8 tarih ve 19953 sayılı iürazı kabul edilrniştir.

l2.Zehra Barika Mutalp'ın 22.10.20l8 tarih ve l8900 sayılı itirazı kabul edilmiştir.
l3.Talat Gülpınar'ın 19.10.2018 tarih ve l8764 sayılı itirazı kabul edilmiştir.
l4.A)ryuş Hamucu'nun 18.10.20t8 tarih ve l8710 sayılı itirazı kabul edilmiştiı

l5.Yeşil Site (A-B_C Blok

)

Yönetimi Semiha Sinanoğlu ve Leziz Karaarslan'ın l9.10.2018 tarih ve l8805 sayılı

itirazı kabul edilmiştir.

l6.Engin Özokan'ın 08.1

1.20 t 8 tarih ve 20203

saylı itirazı kabul edilmiştir.

l7.T.C. izrrıir Valiliği Çewe ve Şehircilik İı Müdüıüğünün l2.|1.2018 tarih ve E.46950 (3 5240 l 00799)-(Kayıt
tarih sayı 12.11.20l8-20432) sayılı itirazı askı siiresi içerisinde itiraz edilİnediğinden reddedilrniştir
l8.Ahmet Çetin Akar'ın 21.11.2018

wıh ve

20997

saylı itiıazı askı stıİesi içerisinde itiraz edilrnediğinden

reddedilmiştir

l9.H.B.Biılent Albaltak 'ın

12.11_2018 tarih ve

2042l sayılı itirazı askr siiresi içerisinde itiraz edilınediğinden

reddedi lmiştir

2o.Çiğdern Özgün'ün 20.11.2018 tarih ve 20890 sayıll itirazı askı siiresi içerisinde itiraz edilrnediğinden
reddedilrnişta

2t.cemal Üstiiner'in 20.11.2018 taıih ve 20889 sa}.ılı itirazı askı siiresi içerisinde itiraz edilmediğinden
reddedilmiştiı.

22.Tuncer Sezeİ'in l2.11.20t8 tarih Ve 20385 sayılı
reddedilmiştir

itiraz askı

siiresi

inde itiraz edilmediğinden

\
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23.Ahmet Ba}Tam'ın l2.1|.20l8 tarih ve 20340 sayılı itirazı askı stiıesi içerisinde itiraz edilmediğinden
reddedilrniştir

24.Özgül llıcasu'nun l2.t1.20l8 taıih ve 20364 sayı|ı itirazl askl stiresi içerisinde itiraz edilrnediğinden
reddedilmiştir

25.H.B.Bülent Albayrak 'ın 12.11.20l8 wlh ve 20422 sayıh itirazl askı siıresi içerisinde itiraz edilmediğinden
reddedilmiştir
26.5.5. Haritacılar

Süil

Sitesi Konut Yapı Kooperatifinin 09.11 .20l8 tarih ve 20325 sayılı itirazı reddedilrniştir.

27.S.S. Haritacülar Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi üyesi Naime Golebeyi'nin 09.11.20l8 lar,]h ve 20244
sayıh itirazı reddedilrniştir.

Süil

Sitesi Konut Yapı Kooperatifi üyesi Sadriye Nur Tan'nın
sayılı itinzı reddedilmiştiı
28.S.S. Haritacılar

09.1

1.20l8 taflh ye 20246

29.S.S. Haritacılar Sahil Sitesi Konut Yapü Kooperatifi üyesi H.B.Bülent Albaürak'ın 09.11.2018 tzrlh ve 2022'l

sayılı itirazı reddedilmiştir
30.S.S. Haritacılar Süil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi üyesi Sevim
itirazı reddedilmiştiı

Yalçln'ın 09.11.20l8 tarih ve 20247

sayı|ı

3l.S.S. Haritacılaı Sahil Sitesi Konuı Yapı Kooperatifi üyesi Ruveyda Topgac'ın 09.11.2018 tarıh ve 202'10
sayılı itirazı reddedilmiştir.
32.S.S. Haritacülar Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi üyesi Canan

Kakan'ın 09.11.20l8 tarih

ve 2027l sayılı

itiraz ı reddedilrniştir

33.S.S. Haritacılar Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi üyesi Lale
itinz t reddedilrniştiı

Dinç'in

09.11.2018 tarih ve 20226 sayıIı

34.S.S. Haritacılar Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi üyesi Av. Nilgün Başgut'un 09.11.20l8 taıü ve 203l0
sayılı itirazı reddedilmiştir
35.Teos Hukuk Btlrosu Av. Serdar Gülseven'in 09.11.20l8 l^rh ve20254

saylı itirazı reddedilrniştir.

36.Teos Hukuk Biirosu AY. serdar Gtılseven'in 09.1 t.20l8 tarü ve 20252 sayılı itiİa^ reddedilmiştir.

37.Kenan Özdemir'in 24.10.2018 tarih ve 19084 sayılı itirazı incelenmiş olup, yapl adalanndaki yapılaşmaya
uygun yapı koşulları verilmesi kabul edilmiştir

38.Ahmet Keser'in 24.10.2018 tarü ve
uygun yapı

koşull

l907l sayılı itirazl incelenmiş olup, yapı

adalarmdaki yapılaşmaya

ı verilmesi kabul edilmiştiı

3g.Medet Sankaya'nın 24.10.20l8 tarih ve l9126 sayıh itirazı incelenmiş olup, yapı adalarındaki yapılaşmaya
uygun yapı koşulları verilmesi kabul edilmiştir.

4o.Htlseyin Başlı'nln 25.10.2018 tarih ve 19168 sayılı itirazı incelenmiş olup, yapı adalarındaki yapılaşmaya
uygun yapı koşullan verilmesi kabul edilmiştiı

4l.Yaşar Özdemir'in 26.10.2018 tarih ve 19298 sayılı itirazl incelenmiş olup, yapı adalanndaki yapllaşmaya
uygun yapı koşulları verilmesi kabul edilmiştir.

42.Emre Ersin'in 26.10.20l8 tarih ve 19372 sayılı itirazı incelenmiş olup, yapı adalarındaki yapılaşmaya uygun
yapı koşulları verilmesi kabul edilrniştir.

43.Zeqep Keleş'in 26.10.20l8 tarih ye 19377

sayı,|ı

itirazı incelenmiş olup,

adatarındaki yapılaşmaya

uygun yapı koşulları verilmesi kabul edilmiştir
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44.ilhami Özdemir'in 25.10.2018 tarih ve t9l88 sayıh itirazı incelenmiş olup, yapı adalarındaki yapılaşmaya
uygun yapı koşul|arü verilrnesi kabul edilmiştf.
45.İsmet ErtüIk'ün 25.10.2018 tarih ve l9l87 sayılı itirazı incelenmiş olup, yapı adalarındaki yapüaşmaya
uygun yapı koşullan verilmesi kabul edilmiştiı
46.Sevim Özsimitçi'nin 30.10.20l8 taıü ve l9498 sayılı itirazı incelenmiş olup, yapı adalanndaki yapılaşmaya
uygun yapı koşullan verilmesi kabul edilmiştiı

ve 19850 ve 19853 sayıh ilirazı incelenmiş olup, yapı adalanndaki
yapılaşmaya uygun yapı koşulları verilmesi kabul edilmiştir
47.Kemal Ceylan'ın 05.11.2018 tarih

48.Kenan Ceylan'ın 06.11.2018 l^llh ve |9922 sayılı itirazı incelenmiş olup, yapl adalarındaki yapılaşmaya
uygun yapı koşulları verilmesi kabul edilmiştiı

49.Celal Tekin Ceylan'in 05. t t.20l8 tarih ve l9852 sayılı itirazl incelenmiş olup, yapı adalanndaki yapılaşmaya
uygun yapı koşullan verilmesi kabul edilrniştir
50.Özge Sarıkaya'nın 02.11.2018 tarih ve 1975l sayılı itirazı incelenmiş olup, yapı adalarırıdaki yapılaşmaya
uygun yapı koşulları verilrnesi kabul edilmiştir.

5t.Mehmet Şepitci'nin l6.t0.20l8 tarih ve 18440 sayılı itirazı incelenmiş olup, plan onama srnırı dışındaki
alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştir.

52.Sevim Ekiz'in 30.10.20l8 ıarih ve |9424 Say'İ itirazı incelenmiş olup, plan onama sınlrı dışındaki alanlarda
eski sınırın geçerli olması kabu| edilmiştir.
53.Şerife inci'nin 26.10.2018 tarih ve l93l
eski sınınn geçerli olması kabul edilmiştiı

l

54.Ya\,ıız Karataş'ın 25.10.2018 tarih ve

l9l7l

sayılı itiraa incelenmiş olup, plan onama sınırı dışındaki alanlarda

sayılı itirazı incelenmiş olup, p|an onama sının dışındaki

alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştir.

55.Nezahat Dikayak'ın 25.10.2018 tarih ve 19233 sayılı itirazı incelenrniş olup, plan onama suıın dışındaki
alanlarda eski sınırrn geçerli olması kabul edikniştir
56.Mehmet Ali Altüntaş'ın 05.11.20l8 tarih ve l9818 sayılı itiİazı incelenmiş olup, plan onama sınırı dışındaki
alanlarda eski sınrrın geçerli olması kabul edilrniştir.

57.Gizem Can Öngü|'iin 07.11.20l8 tarü ve 20046 sayılı itiraa incelenrniş olup, plan onama sının dışlndaki
alanlarda eski sınırrn geçerli olması kabul edilrniştir

58.Hasan Hüseyin Geveze vekili Mücahit Kara'nın l6.t0.20l8 tarih ve l8365 sayılı itirazl incelenmiş olup, plan
onama sınııı dışındaki alanlarda eski sınrrın geçerli olması kabul edilmiştir.
59.Ufuk Saygln'ın 09.1 1.2018 tarih ve 20304 sayılı itirazı incelenmiş olup, plan onama slnırı dışındaki alanlarda
eski sınınn geçerli olması kabul edilmiştir.

60.Ahmet Bayram'ın 15.11.2018 tarih ve 20635

saylı itirazı incelenmiş olup, plan

onama sının dışındaki

alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilrniştiı

6t.Bekir Tüegün vekili Lokman Kara'nın l6.10.20l8 tarih ve l8367 sayılı itirazı incelenmiş olup, plan onama
sınrn dışındaki alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilrniştir

62.Çetin Akkaya'nın 02.11.2018 tarih ve 19728 sayıh itirazı incelenmiş olup, plan onama srnırı dışlndaki
alanlarda eski sınınn geçerli olması kabul edilmiştiı

63.Mesut Çağ lar'ın 05.11.2018 tarih ye l9787 sayılı itirazı ince|enmiş olup, pl
li olması kabul editmişliı
alanlarda eski sınırın

nama sınırı dışındaki
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64.Nebibe Alİıntaş Hekimsoy'un 05.11.2018 tafih ye |9'177 sayıh itirazı incelenmiş olup, plan onama smlrl
dışındaki alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştiı

65.Bilge Kağan Bayındır vekili Tolga Bulut'un 01.11.20l8 tarü ve 19669 sayılı itirazı incelenmiş olup, plan
onama sınırt dışındaki alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştir
66.Murat ince vekili Tolga Bulut'un 01.11.20l8 taİih ve 19666 sayılı itirazı incelenmiş olup, plan onama slnlrl
dışındaki alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştiı

67.Hatice Gültekin'in 30.10.2018 taıih ve |9429 sayılı itirazı incelenmiş olup, plan onama sının dışrndaki
alanlarda eski sınınn geçerli olrnası kabul edilrniştir.
68.Sunay Bağnyanık'ın 30.10.20l8 taıh ve l942'l sayılı itiıazı incelenmiş olup, plan onama sınrrı dışındaki
alanlarda eski sınnn geçerli olması kabul edilmiştir.

69.Fahri Batmaz'n 25.10.2018 tarih Ve l9l78 sayılı itirazı incelenmiş olup, plan onama sınırı dışındaki
alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştiı
70.Ahmet Okan Acar'ın 25.10.20|8 tarih ve 19l86 sayılı itirazı incelenmiş olup, plan onama sınırı dışındaki
alanlarda eski sınrın geçerli olması kabul edilmiştir.

7l.Neval Demiralay'ın 25.10.2018 taIü ve l9l84 saylı itirazı incelenmiş olup, plan onama sının dışındaki
alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştir.

?2.Hasan Batmaz'ın 25.10.2018 tarih ve

l9l82 sayılı itirazı

incelenmiş olup, plan onarna sının dışındaki

alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştir.

73.Sunay Batmaz'ın 25.10.2018 tarih

ve l9l8l sayılı itirazı incelenmiş olup, plan

onama srnın dışındaki

alanIarda eski sınırın geçerli olrnası kabul edilmiştiı

74.Emİe Batmaz'ln 25.10.2018 tarih

ve l9l80 saylh itirazı incelenmiş olup, plan onama sınırı dışındaki

alanlarda eski sınınn geçerli olması kabuI edilmiştiı

75.Hasan Acar'm 25.10.2018 tarih ve 19l77 sayılı itirazı incelenmiş olup, plan onama sının dışındaki alanlarda
eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştir.

76.Rama2n Sağcinın 26.10.2018

wih ve

19282 sayılı itirazı incelenmiş olup, plan onama sının dışındaki

alanlarda eski sınınn geçerli olrnası kabul edilmiştir.

77.Aydan Keskin'in 26.10.2018 tarih

ve l928l sayıh itirazı incelenmiş olup, plan

onama slnın dışındaki

alanIarda eski sınrnn geçerli olması kabul edilmiştiı

78.Şengül Güzel vekiIi Ruhi Türk'ün 25.10.2018 talih Ye 19242 Saylll itirazı incelenmiş olup, plan onama sInlrl
dışındaki alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştir.
79.Ruhi Türk'ün 26.10.2018 tarih ve l9368 saylı itirazı incelenmiş olup, plan onama smlrt dlşındaki alanlarda
eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştir,

80.Ali Asker Yağmur'un 24-10-20|8 tarih ve 19074 sayılü itirazı incelenmiş olup, plan onama sının dışındaki
alanlarda eski sınınn geçerli o|rnası kabul edilmiştiı
8l.Gökhan Bulut'un 23.10.2018 talih ve 18980 sayıh itirazı incelenmiş olup, plan onama sınırı dışındaki
alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştir.

82.Nami Tuğtan'ın 22.10.20l8 arih ve l8926 sayıh itirazü incelenmiş olup, plan onama sınırı dışındaki alanlarda
eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştir

83.Fatma Demir'in l9.10.20l8 taıih

ve 18753 sayılı itirazı incelenmiş

alanIarda eski sınrın geç erli olması kabul

olup,

orlama sınırı dışındaki

ştir.
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|'7.|0.2018 tarih ve 18589 sayılı itirazl ince|enmiş olup, plan

84-Emincan Nalbantoğlu'nun
üşındaki alanlarda eski sınırın geçeıli olması kabul edilmiştir.

onama snlrr

85.Hasan Zeybekoğlu'nun l8.10.2018 tarih ve l8659 sayılı itirazı incelenmiş olup, plan onama sınırı dışrndaki
alanlarda eski sınırın geçerli olması kabul edilmiştir.

86.Hediye Ayaş'ın l8.10.20l8 tarih ve l8667 sayıh itirazı incelenmiş olup, plan onama sınırı dışındaki alanlarda
eski sınınn geçerli olrnası kabul edilmiştir.
87.Savaş Gedik'in l8.10.20l8 tarih Ve l8666 sayllı itirazı incelenmiş olup, plan onama sınırı dışındaki alanlarda
eski sınınn geçerli olması kabul edilmiştir.

88.Ahmet Kllüç'ın l6.10.20l8 tarih ve l8366 sayılı itirazı incelenmiş olup, plan onama sının dışrnüki alanlarda
eski sınınn geçerli olması kabul edilmiştiı

89.Veysel Ertem,in 15.10.2018 tarih Ve

l83l7 sayılı itirazl

incelenmiş olup, plan onama sınırı dışındaki

alanlarda eski sınrrrn geçerli olması kabul edilrniştir.

9o.Aydın Karaca vekili Figen Karaca'nrn l5.1o.20l8 tarih ve 18297 sayılı itirazı,

Kıyı Kanunu

Kapsamında

reddedilmiştir.

9l.seyfettin Karakuş'un l6.10.2018 ıarih ve l8455 sayılı itilazl Klyı Kanunu Kapsamında reddedilrni$ir.
92.Mehmet Bekiİoğlu'nun 31.10.20l8 tarih ve l9585 sayıh itirazü, Klyı Kanunu Kapsamııda reddedilmiŞtir.
93.Gülsüm Ayça Öztürk'ün 09.1 1.20l8 tarih ve 20256 sayıh itiraz ı, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilrniŞtir94.Ercan Giirol,un 05.1 1.20l8 tarih ve l9873 sayılı itiraz ı, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilmiştir.
95.Sibel Kına'nın 30.10.20l8 tarih ve ı9463 sayılı itiıazı, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilrniştiı
96.Günsel Sinangil'in 05.1 1.20l8 tarih ve l989 t sayılı itirazı, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilmiştir

97.Enre Batmaz,rn

09.1

1.20l8 tarih ve 20258 sayılı itirazı, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilmiştiı

98.Ernre Batmaz 'ın 25.10.20 t 8 tarih ve

l9l76 saylı itirazı, Kıyl Kanunu Kapsamııda reddedilniştir.

99.Emre Batmaz'ın l5.10.2018 tarih ve l83l8 sayılı itirazı, Küyı Kanunu Kapsamında reddedilmiştir.

l00.Emİe Batmaz,ün 02.11.20l8 tarih ve
lo

|9,7,12 say:l|l

itirazı,

Kıy

Kanunu Kapsamında reddedilmiştir.

t.Ayhan Kutbay,ın l8.10.20l8 tarih ve l87l3 sayılı itiraz ı, Kıyı Kanunu Kapsaınmda ıeddedilmiştir.

l02.Berrin Ölçel,in 22.1o.20l8 tarih Ve l8860 sayılı itirazı, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilmiştiı
l03.Çetin Saygun,un

22.

to.20l8 larü ve l8845 sayılü ittazı, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilrniŞtir.

lo4.Emine Koçak Çelikdere,nin 23.to.20l8 tarih

ve l8979 sayılı itirazı, Kıyı Kanunu

Kapsamında

reddedilmiştir
los.Medine Aygtın,ün 23.10.20l8 tarü ve 19053 sayılı itirazı, Kıyı Kanunu Kapsamnda reddedilmiştir.
106.serhat Yiüsekülkü,nün 09.1 1.20 t 8 taİlh ve 20262

1o?.Mustafa Çetin Öztiilk

Sayl

lı itiraz ı, Kryl Kanunu Kapsamında reddedilmiŞtiı

,ün 07.1 l .20l8 tarih ve 20047 sayılı itirazı,

Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilmiŞtir.

l08.Turan Karakaya'nın 08.11.2018 tarih ve 20l82 sayılı itirazl, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilİniŞtir

l09.Haluk Şimşek'in 25.10.20l8 tarih ye 19245 sayılı itirazü, Kıyı Kanunu Kaps

red(dilrniştir.
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l0.Bİılent Engffoğlu'nun 30.10.20l8 tarih ve l95l0 sayılı itirazı, Kıyı Kanunu Kapsamrnda reddedilmiştir.

1

lll.Ali

Işık vekili Av. Sedat Yüce'nin 01.11.2018 lar|h Ye |96'79 sayılı itirazı, KIyü Kanunu Kapsamında

reddedilmiştiı
1l2.Mustafa Şimşek'in 05.1 1.20l8 tarih ve l9845 sayıh itirazı, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilrniştir.

ll3.AysunYıldız'ııı05.11.20t8tarihve l988l sayılı itirazl, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilmiştir
ll4.Figen Şah'ın 31.10.20l8 tarih ve l9550 sayılı itirazı, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilmiştir-

l sayılı

Kıyt Kanunu Kapsamında reddedilmiştir.

l

l5.Erhan Kılınç'ın 30.10.2018 tarih ve l95l

l

l6.ibrahim Mercan'ın 01.1 1.20l8 tarü ve l9643 sayılı itirazl, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilniŞtir.

l

l7.Relık Özayıtgu varisi Ferudun Özayıtgu'nun 01.11.2018 tarih ve 19656 sayılı itirazı, Kıyı Kanunu

itirazü,

Kapsamında reddedilmiştir.
l

l8.Ahmet Alryüz'ün 02.1 1.20l8 tarih ve t9765 sayılı itirazı, Kıyl Kanunu Kapsamında reddedilrniştiı

l

l9.Mehpare

A§üz'ün

02.1 1.20 t 8 tarih

ve t9764 saylü itirazı, Kıyı Kanunu Kapsamında reddedilrniştiı

l20.inceoğlu otelcilik Turizm Seyahat inş.Taah.Tic.San.Aş. işveren vekili Mümün Tanyeri'nin 25.10.20l8 taıih
ve l9l66 sayıh itirazı, kabul edilmiştirBelediyemiz adına hazırlamlş olduğumuz ve plan değişikliği yapacağımız
itirazlann tamamü kabul edilmiştir.Konunun karara bağlanmak itzere görijşülmesi Meclis Sayın HeYetinin
bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN V. : Bu konuda söz almak isteyen var mı ?
A.GilNEY: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
t( BAŞLI: Başkanrm uygun ama reddedilenleri de mi kabul etmiş oluyoruz ?
BAşK;N v. : xornisyon raporunu kabul ediyoruz_ Komisyon raponmun olduğu gibi kabulünü oylarınıza
.unryo-.. Kabul edenler etrneyenler; oY BiRLiĞİ ile kabul edilmiştiı Teşekkiıİ ediyorum. ikinci rapora
geçelim.

: 03.12.20l8 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; İlçemiz Hıdırlık Müallesi l264
ölÇekli
ada 3 no.Iu parsel, Seferihisar Belediye BEkanlığlnın 20.11.1990 tarih ve 20ll sayılı karan ile onaylanan l/l000

T.İLHAN

imar
Uygulama imar Planına uygun olarak yapılan imar uygulaması sonucu bitişik nizam yapllEmaya uygun olarak
PIanlama
Seferihisar
pars€li oluşmuştuı iznıir Büyiikşehir Belediye Meclisince 14.03.2014 tarihinde onaylanan l. Etap
Bölgesi 1/l000 ölçekli uygulama imar planında alrık nizam 4 kat yaPülaşma koşulu getirilmiŞtiı Söz konusu parsel
Hıdırlık Müallesi l264 ada 3 no.1u pa§elin
çekme mesafelerinden sonra ayrıi nizamda yapılaşamayacağından ,
yapılaşma koşulunun bitişik nizam 4 kat konut imarlı hale dönüşmesi için 1/l000 ölçekli Uygulama imar Planı
o.jışiı.ıigi yupı.usı hususu komisyonumuzca uygun görülmüştü. Konunun karara bğanmak ilzere gÖrüşülmesi

Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur

BAŞKAN

V.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Kornisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur
K.BAŞLl: Uygundur Başkanun.
BAşKAN V.: komisyon raporunun olduğu gibi kabulilnü oylarınıza sunuyoıum. Kabul
BiİLİĞi ile kabuü edilmiştiı Teşekkiiır ediyorum. Üçüncü rapora geçelim.

edenler etmeyenler;

OY

toplantısında komisyonumuza havale edilen ; ltçemiz Sığaclk Mahallesi
parselleri
içeren l/l000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değiŞikliği tekliİınin 2863
46 ada. 16 ve l8 nuınaralı
savl lı yasa açısından uygun olduğuna, l/500 ölçekli konum etiidü paftasına ilişkin değişikliğin de hazırlanarak
Belediye Meclisimiz kararı ile birlikte imıir Numaıah kültür varlıklarını koruma Bölge Müdürlüğü'ne

T.iLHAN :03/|2/2018 tarihli Meclis

l

gönderilrnesine, İzmir I Numaralı Kültilr Varhklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 04.07
kararınca karar verildiğinden, konu komisyonumuzca oy birliği ile uygun
bağlanmak üzele görüşülmesi Meclis Sayuı Heyetinin bilgilerine arz olunuı

18 ta.rih ve 7732 sayılü

üşttİ. Konunun kafara
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BAŞKAN

V.: Komisyon raporu ıızerine söZ Vereceğim.

AGÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
lCBAŞLl: Uygundur Başkanım.
BAŞKAN v.: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarınrz sunuyorum. Kabul
BİRıİĞi iüe kabuü edilmiştir. Teşekktır ediyorum. Dördüncü rapora geçeIim.

edenler etmeyenleI;

oY

T.iLHAN : 03.12.20l8 tarihli Meclis

Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; İlçemiz Camikebir
pasel,
ada
l no.lu parsel, 3053 ada l no.Iu paİsel, 3054 ada l no.lu parselleri
3052
Mahallesi 305l ada 1 no.|u
kapsayan alandaki değişikliğin amacı Seferihisar Belediye Meclisi'nin l1.02.20ll gün 20 sayılı kararı ile kabu|
edilen ve iznir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.08.20ll giil:, 05/739 sayılı kaıarı ile değişiklikle onaylanan
''Seferihisar İmar Planı Değişikliği" nde verilmiş olan imar haklannrn, 15.01.2016 tarihinde onaylanmıŞ olan
Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 2. Etap Uygulama imar Planı'nda korunmaması sebebiyle oluŞan
rnağduriyetin giderilmesi ilzerinedir. Bununla beraber söz konusu parsellere komşu l05 ada 89 no.|u palse|deki

DoP oluşfurulmasü için terk edilen alanın "Park" olarak belirlenmesi amaçlanmıŞtıı Konu
komisyonumuzca görıışülmüş olup, dosyada eksik bilgi ve belge(imar paftalan, sayısal verileı) bulunmasından
dolayı daha sonra yeniden değerlendirilrnesine karar verilmiştir Konunun karaıa bağlanmak üzere görüŞülmesi

yapı adasından

o/o4o

Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN V.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.
A.GÜNEY :Dördüncü maddeye mi geçtik ?
BAŞKAN V. : Orada bir atlama oldu. Bu maddeden sonra

oylayalüm.

A.GÜNEY:Beşinci maddenin komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur,
K.BAŞLI: Uygundul Başkanün.

BAŞKAN V,:-Komisyon rapolunun olduğu gibi kabuliinü oylannıza sunuyonım. Kabul

edenler etmeyenler;

oyİ]iRliĞi ile kabuİ edilmİştir Teşekkiır ediyorum.Bir önceki maddemiz olan Sığacık Mahallesi 10l ada 21
no.Iu parselde l/l000 ölçekli uygulama imar planı Değişikliği hakkındaki maddemiz _giındemde kaldı.
Madd;in gündemde kalmİsı husuİunu oylarınza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler OY BIRLIGI ile kabul
edilmiştiı Diğer maddemiz.
T.iLHAN :03.12.20l8 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; İlçemiz Turabiye Müallesi,
3l09 ada 3 no.lu parsel ve çer.resine ilişkin l/l000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği komisyonumuzca
oy birliği ile uygun görulmüştür. Konunun karara bağlanmak üzele göriışiılmesi Meclis Sayın Heyetinin
bilgilerine aız olunur

BAŞKAN

V.: Komisyon raporu ltzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
KBAŞLI: Uygundur Başkanun.
BAşkAN v.: komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarıııza sunuyoıum. kabul
BiRLiĞi iıe kabul editmiştir. Teşekkiıİ ediyorum. Diğer maddemiz.

edenler etmeyenler;

oy

T.iLHAN

: 03.12.2018 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; İlçemiz Ürkmez Mahallesi

BAŞKAN

V.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

3077 no.1u parselde bulunan 15.77 m2 Belediyeıniz hissesinin kat karşıhğl satış sÖzleşmesinin yapılmasına
komisyonumuzca uygun görülmüştü.Konunun kaİara bağlanmak iizere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin
bilgilerine arz olunur.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması
KBAŞLI: Uygundur Başkanun

uygundur,

BAŞKAN V.: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulunü oylarınıZa
BiRLiĞi ile kabuü edilmiştir. Teşekkiiİ ediyorum.

T.iLHAN : 03.12.20l8 tarüli Meclis

Sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler;

toplantısında komisyonumuza haYale edi

Ücret tarifesi görüşülerek komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştiı
görüşülmesi MecliS Sayln Heyetinin bilgilerine arz olunur.

oY

20l9 Yllı Evsel Katü Atık
bağlanmak iizere

Sayfa 8 / 1l

T.c.

SEFERiHisAR BELEDiYEsi MEcLisi
MEcLiS TUTANAKLARl
SEFERiHisAR BELEDiYESi
20l9

YıLı GELiR TARiFESi

MALİ HiZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
EvsEL KATI ATlK ÜCRET TARiFESi
-Ögrenci sayısı: (Okul,yurt,kreş,denhane, kurs,eğitim merkez, anaokulu,
lan binalar
m faa
va vb. e lm ve

l

l

2

2- Yatak kapasitesi:(Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yataklı
lık tesislerine ait binalar.

Yıllık
750'den

fazla

500'den
faz|a

l000'den
3

me, l me Ye

Her ttirlü

3-KuIlanım alanı m

nce

4-Kolfuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu

4

2000'den
faz|a

erleri.

ence

5

fazla

leri

5-Peısonel sayısı: ( l , 2, 3 ve 4 iincü slradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve
mesleki faaliyetler için kuIlanılan binalar ile bunlar dışında kalan
lere mahsus binalar,
faali

300'den

-Öğenci sayısı: (Okul,yurt,keş,dershane, kurs,eğitim merkez, anaokulu,

750-500

6

l

,|

2- Yatak kapasiıesi:(Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğel yatakh

mVeö

va vb.

fazla

Aylık

16.32l,92

1.360,16

l3.057,53

1.088,13

|0,524,3,7

8,7,1

,03

8.160,96

680,08

6.933,55

577.80

l0.524,3,7

8,7,1

,03

lan binalar.

m faa

500-300

,7.834.52

652,88

lık tesislerine ait binalar

8

1 ,.a
Her tiirlü
3-Kullanım alanı m

9

l0

ll
|2

l3

l4

15

4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, oper4 bale vb. biletle girilen koltuklu

6.||,1,45

509,79

2000- l500

4.896.5 8

408,05

300-200

4.080,48

340,04

499-250

6.933,55

5,7,1

299_t50

5.223,0|

435,25

499-250

4.080,48

340.04

l499-1000

3.264,38

272,03

l99_ 100

2.6l1,5t

2|7 ,63

249-100

3.264,38

2,12,03

l,5l

2|,I,63

1.958,63

163,22

ence erleri.
2, 3 ve 4 üncü sıradaki|er hariç. ticari, sınai, zirai ve
mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan
faali lere mahsus binalar,
5-Personel sayısı:

l

-öğ" n c l s a }, l S

(

l,

( Okul yurt, kre ş, de rshan e

kurs e ği t] m me rkez, anaok ulu

,80

an b lna lar

faa

vb e tı m e o

yataklı
2- Yatak kapasitesi;(Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer
ık tesislerine ait binalar.
Her tiirlü

3-Ku]lanım alanı m2

me ve

nce

leri

4-Koltuk sayısü: (Sinema, tiyatro, oper4 bale vb, bilette gililen koltuklu
ence

erleri

(l, 2,

5-Personel sayısı:

3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve

mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan
ere mahsus binalar.

faal

_ö ğenc l say lS

(

o ku l ,yurqkeş

dershane. kurs. e ği t lm merkez, anaoku1 u.
l lan b ln alar

l6

j

|,7

2- Yatak kapasitesi:(Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yataklı
lık tesislerine ait binalar

l8

l000_500

vee lence erleri

a

b e

lm faal I

t m Ve

3-Kullanım alanı m

7

a Her türlü

me, l me Ye

nce

leri

l49-50

,

(--

249- l00

2.6l
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4-Kolfuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu
ence

e

20

.632,19

136,02

99_50

1.305,75

l08.8l

999_500

l

erleri.

s-Personel sayısı: (|,2,3ve4 üncü sıradakileı hariç, ticari, sınai, zirai ve
mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan
etlere mahsus binalar.

faa

2l

l-Ögrenci sayısı: (Okul,yurt,kreş,dershane, kurs,eğitim merkez, anaokulu,
ılan binalar
faali
va vb. e itim ve ö

99-50

1.958,63

|63,22

22

2- Yatak kapasitesi:(Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yatakl1

49-20

|.632,19

136,02

99_50

|.|42,53

95,2l

499-250

1.051,13

87,59

49-10

8 16,

l0

68,0l

1.051,13

87,59

l6,10

68,01

23

?4

25

sağlık tesisleİine ait binalar.)

3-Kullanım alanı

m2

a

Her türlü

me.

mevee

ce

eıleri,

4-Kolfuk sayısl: (Sinem4 tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen kolfuklu
erleri.

ence

5-Personel saylsı: (1,2, 3 ve 4 iıncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, ziıai ve
mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan
faaliyetlere mahsus binalar.)

26

l-Öğenci sayısı: (Okul,yurt,kreş,dershane, kurs,eğitim merkez, anaokulu,

2,7

2- Yatak kapasitesi:(Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yataklı

28

29

30

va vb. e tim ve ö

im faali

3-Kullanm alanı m

a Her tiırlü

ve

ence

leri

4-Kolfuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu

50'den az

568,00

4,7

416,60

39

249-

l00

5-Personel sayısı:

,33

"l2

(1,2,3

ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve

mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan

9--4

346,02

28,84

20'den az

346,02

28,84

280"74

)1 ]q

l95,86

16,32

|69,7 5

14,15

37,l0

|1,43

l0

l0,67

99,38

8,28

,28

5,6l

mahsus binalaı

1-Öğenci sayısı: (Okul,yurt,keş,dershane, kuıs,eğitim merkez, anaokulu,

32

2- Yatak kapasitesi:(Konaklama tesisleri i]e hastahaneler ve diğer yataklı

mveö

va vb

binalar.

m faa

lık tesislerine ait binalaı

3-Kullanım alanı m2

a Her

tiirlü

me,

yee

erleri.

34

4-Koltuk saylsı: (Sinema, tiyatro, oper4 bale vb. biletle girilen koltuklu

35

s-Personel sayısü: (|,2,3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve
mesleki faaliyetler için kullanılan binalaı iIe bunlar dışında kalan
i

l00'den az

erleri

ence

faal

3,7

8

eğlence yerleri.

3l

36

20'den az

sağlık tesislerine ait binalar.)

faal

33

49-20

ılan binalar

3 ve

düa az

l

ere mahsus binalar,

KoNUT
KoNUT

KENT

KÖY

128,

Fahettin Coskun, Mustafa Özyayla

6,1

39

Neilson Turizm

30.48

40

N

Turizm

28,22

rb
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sEFERiHiSAR BELEDİYESi MEcLisİ
MECLIS TUTANAKLARI

BAŞKAN

V.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması

KBAŞLl:

uygundur.

Uygundur Başkanım

BAŞKAN V.: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oy]arınıza
BiRLiĞi ile kabul edilmiştir. Teşekktir ediyorum.
lv. DiLEK TEMENNiLERiN

BAŞKAN

sunuyonrm. Kabul edenler etmeyenler;

OY

GöRüŞüLMESi

V.: Dilek ve temennide bulunmak isteyen var mı? Bulrırun Kadir Bey.
ıCBAŞLI:Başkanım Büyükşehir ile ilgili mezarlık işi var. Bunu ben dört beş seferdir söylüyorum.Mezarlıklarda
yer yok şu anda. Son durum nedir bir bilgi alabilir miyiz?
BAŞKAN V.: Bu konuda benim bir bilgim yok ama Gürhan Bey biliyor mu bilmiyorum.Planlamayı Büyükşehir

yapıyor.

l(

BAŞLI:2-3 sene oldu mezarl*larda yel yok şu anda. Şimdiye kadar çoktan bu konuyu halletmemiz

gerekiyordu. Ürkmez'e Doğanbey'e defnedilmeye gidiliyor

M.G.ÖzATA:Şimdi Kadir Bey biliyorsunuz Mezarlıklar Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk
alanında. Bizim çeşitli girişimlerimiz oldu ancak icraal makamı Büyükşehir Belediyesi. Bir de bize bOlgede yeni
bir mezarlık açılması için çalışmalannı siirdilrdtiklerinin ama şehirde hala yer olduğunun bilgisini verdiler.
Ürkmez, Doğanbey diyorsunuz ama bazı şehirlerde mezarlık için şehrin 30 km dışına gidilen yerler var. Artlk
dibimizde mezarlık dewi bitti. Ürkmez var,Sığacık var, Tepecik var ,Ulamış var, Merkez Mezarhk var.
Buralarda hala yer var. Buıa|ardaki mezarlıklar onlaırn da elini rahatlanyor. Yeni bir mezarlık yeri gerekli bizim
de bu konuda hassas davranmamız gerekiyoı
KBAŞLI:Yer ayrıldı denmişti.

M.G.ÖzATA:orada bir sorun çıkmış. Son aldığım bilgiye göre yeni bir yer aranıyor Hatta Kavakdere'ye
giditen yol iizerinde giderken solda 7 dönümliik bir yer var. Telle çewildi. En kötü ihtimalle orasl olabiliı
A.GÜNEY:Biz veİdik hatta.
l(BAŞLI:Peki biz yer bulup da Büyükşehir'e önersek olabilir mi? olabilt tabi yaptüğımıZ şeyler bunlar. Başkan
Bey de bu konuyla özellikle ilgileniyoı
V TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLiS ÜYELERiNN MAZERETLERiNiN GÖRÜŞÜLMESi
BAŞKAN V. : Başka dilek temennide bulunmak isteyen arkadaşım var mı ? olmadığına göre diğer maddeye
geçiyorum.. Toplantıya katılrnayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin kabulünü oylannıza sunuyonım.
lCBAŞLI:Gü|er Hanım şehir dışınü olduğu için katılamadı.
BAŞKAN v. :Peki. Toplantlya katülmayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin kabulünü oylannıza sunuyonım.
Kabul edenler etmeyenler oY niRLiĞi ile kabul edilmiştir.

vt.ToPLANTr GÜNÜNÜN SAATiNiN TESPİTİ ve l(APANlŞ

sonraki Meclis toplantıslrun 4 ocak 2ol9 Cuma Günü saat 11.00' de Meclis Toplantl
Salonunda yapılmak iizere toplantınm kapatılmasını oylaruııza sunuyoİum. Kabul edenler etmeyenler oY
BİRLiĞi ile kabuı edilmiştir. Teşekkih ediyorum.

BAşKAN V. Bir

M

ıL BALTA
Lis BAŞKA

nRBAY iNDAĞ
KATiP ÜYE

I{AN

YE

Sayfa

ll
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