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2019 YILI EYLÜLAYI OLAĞAN MECLiS
TOPLANTISI I. gİrEŞİM I. OTURUM

Sayı: 2253 0694l |05.05 ll2 03l09l20l9

HAZiR BULl-rNANl-AIt: İsmail YETİŞKN, Berkhan PARLAK, Kazım PARLAK, Sefer
TOPÇU, Yelda CELİLOĞLU, Rahmi Tezel ÇINAR, Sinem KOÇ KARAMAN, Reşat
GÜLTEKN, Duygu ULU, Hüseyin KOCAER, Halim TEMESE, Ümit CNGÖZ, İsmail
BAZAN, Melike BALCIOĞLU, Serdal YERSEL, Ahmet MİRZE

KATILNIAYANLAR :

ı. BAŞILAN TARAFıNDAN }IECLiSİı,I AÇtLtŞt
BAŞKAN: Öncelikle tüm halkımızın Muharrem Ayı mübarek olsun. Biliyorsunuz ki on beş
gün önce bir felaket yaşadık. Bu felaketin neticesinde çok büyük zaiyat verdik. Seferihisar
ve İzmir halkına geçmiş olsun demek isterim. Yanan sadece Seferihisar'ın değil tiim
İzmir'in ormanlarıydı. Bu nefes tüm İzmir'in nefesiydi. Üçte bir oranında orTnanlmz yandı.
Dilerim bundan sonra olTnan yangıru yaşamayfl ve ağaçlandırma kampanyasına tüm
Seferihisar halkı her zamafl oldugu gibi duyarlılık gösterir, yanan yerlerimize hep birlikte
sahip çıkarak buraları ağaçlandınnz. Değerli arkadaşlar, Seferihisar Belediyesi 20i9 Yılı
Eylül Ayı Toplantısı Birinci Bileşimini açıyorum. Yoklama yapacağım. Çoğunluğumuz
vardır, meclisimizi açıyorum.

II-GEçEN MECLİS TUTANAĞINDA MADI}İ HATA yApILIp yApILMADIĞININ
cönüşüıMEsi
BAŞKAN : Geçen meclis futanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı ile ilgili gönişme
açacağım.
R. T. ÇINAR: Yok Başkanım.
ü.CiNCö Zı Yok Başkanım.
BAŞI«N : Tutanağın kabuliinü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği
ile kabul edilmiştir. Teşekki.ir ederim.

III. MEcLis üynı,nRiNcn vERiLEcEK öNERGELERİN çönüştıLMEsi
BAŞKAN : Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen var mı?
R. T. Çll{AR: Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun herhangi bir önergesi yoktur.
Ü.CİXÇÖZı AkParti Grubu adına Melike Hanımın bir önergesi olaİak.
BAŞI(,\|{ : Buyurun Melike Hanım.
M. BALCIOGLU: Doğanbey 9 Eylül Eğitim ve Dinlenme Tesisleri rektörliik tarafindan
öğrenci kampüsü ve yurduna dönüştürülüyor. Öğrencilerin merkezdeki eğitim alanına
transferi için belediyenin araç desteği olabilir mi ?
BAŞKAN: Mevcut otobüslerimizyeter|i olmadığından Büyükşehir Belediyemizden otobüs
talep ettik. Eğer talebimiz karşılanır da araçlarımız yeterli olursa neden olmasın. Teşekkür
ederiz, Başka önergesi olan meclis üyemiz yok ise dört adet ek gündem maddemiz var.
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1. Seferihisar Jeotermal Turizm İnşaat Temizlik Özel Eğitim Hizmetleri Uluslararası
Taşımacılık Enerji ve Tanm Ürtlnleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim
Kurulunda Seferihisar Belediyesini temsilen İbrahim Gökhan PEHLİVAN'ın yetkili
kılınması hususunun görüşülmesi.

2. "Seferihisar Turizm Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi
Projesi" başhklı projede Belediye Başkanı İsmail YETİŞKN'in yetkilendirilmesi
hususunun görüşülmesi.

3. İlçemiz Camikebir Mahallesi I34 ada 17 No.lu parsele ilişkin hazırlanan kat arttırımı
ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması hususunun
görüşülmesi.

4. ilçemiz Ürkmez Mahallesinde bulunan 2770, 277I ve 2928 No.lu paıselleri
kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Ürkmez Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
yapılması hususunun görüşülmesi.

Ek gündem maddelerinin gündeme alınması hususunu oy|arınıza sunuyorum. Kabul edenler
etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Iv. BAŞKANLıKTAN GELE|,{ Öxunr;rlERiN «;ÖnÜŞÜLLIESİ

S. K. KARA}IAN; İlgi: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26/08/20]9 tarihve 2633 sayılı
talepleri üzerine ;

04.02.2019 tarih ve 10 sayılı Meclis Kararı ile değişiklik yapılan Destek Hizmetleri

Çalışma Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak, ekte sunulu çalışma yönetmeliğinin yürür-
lüğe konulması hususunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

BAŞKAI\ : Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
R. T. ÇINAR : Önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini öneriyoruz.
Ü.CİN«;()Z: Başkanım ekte sunulan evraklar bizde yok.Bize de bunlarla ilgili evraklar
verilirse düa sağlıklı değerlendirme yapabiliriz. Komisyona havalesi uygundur.
BAŞİCAN : Önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir, İkinci gündem maddemiz.

S. K. KAIl,AllAN.. İlgi : Kaltır ve Sosyal İşler Müdürllğlntin 30/08/2019 tarih ve 27l9
sayılı talepleri üzerine ;

Külttir ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinde ekte sunulu şekilde deği-

şiklik yapılması hususunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim

BAŞKAI\ : Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
R. T. ÇINAR : Önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini öneriyoruz.
Ü.CİN«;ÖZ: Komisyona havalesi uygundur.
BAŞKAN : Önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınlza sunuyorum. Kabul
edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Üçtincü gündem maddemiz.
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S. K. KARANIAN.. İıgi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/08/20]9 tarihli ve 2715 sayı-
lı talepleri üzerine;

İlçemiz Çolak ibrahim Bey Mahallesi 151 ada 1 ve 2 No.lu parsellere ilişkin hazırla-
nan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin meclisçe değerlendirilerek gerekli
kararın alınmasını arz ederim.

BAŞK,{N : Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
It. T. Çl){AR : Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini öneriyoruz.
Ü.C İ lŞr;ÖZ: Komisyona havalesi uygundur.
ItAŞKAN : Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyonrm.
Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddemiz.

S. K. KARA}İA|{: İıgi : imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/08/20]9 tarihli ve 2716 sayı-
lı talepleri üzerine;

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.05.2019 tarihli ve 05.351 No.lu kararıyla
Ig.06.20|9 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda
verilmiş kararların, alt olçekli planlara işlenmesi amacıyla hazırlanan, İlçemiz Tepecik Ma-
hallesi 680 ada I ve 2 No.lu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği yapılması hususunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz
ederim.

BAŞKAl,i : Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
R. T. ÇINAtl : Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini öneriyoruz.
Ü.CİXÇÖZ: Komisyona havalesi uygundur.
BAŞKAN : Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Beşinci gündem maddemiz.

S. K. KARAilIAN.. İıgi : imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/08/20]9 tarihli ve 27]7 sayı-
lı talepleri üzerine;

İlçemiz Çolak İbrahim Bey Mahallesi 1278 ada 3 No.lu parsel ve çevresini kapsayan
alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması hususunun Meclisçe de-

ğerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

BAŞKAN : Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
R. T. ÇINAR : Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini öneriyoruz.
Ü.CİXÇÖZ: Komisyona havalesi uygundur.
BAŞKAN : Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oy|arınıza sunuyorum.
Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Ek gündem maddelerinin
görüşülmesine geçelim. Birinci ek gtindem maddemiz.

EK GüNDEN{ MADDELERiNiN çönüşürMşsi

S. K. KARA}IAN.. Yüzde yüz hissesi Belediyemize ait olan, Seferihisar Jeotermal Turizm
İnşaat Temizlik Özel Eğitim Hizmetleri Uluslararası Taşımacılık Enerji ve Tanm Ürtlnleri

Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Seferihisar Belediyesini temsilen;
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47032386092 T.C. Kimlik Numaralı İbrahim Gökhan PEHLİVAN' ın yetkili kılınması hu-

susunrın Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararrn alınmasını arz ederim.

BAŞKAN : Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.

R. T. ÇINAll : Oylanması uygundur Başkanım.
Ü.cİxt;Ö Zı Sayın Başkanım bu ek gündem maddesiyle ilgili Rahmi Bey bi.ze biraz bl|gi

verdi ama biz şu an duyabildiğimiz kadar haberdarız. Bunlarla ilgili Yazı Işlerimiz bize

önceden ek gündem maddelerimiz ile ilgili yazıIı doküman verirse , inceleyip değerlendirme

şanslmız oıur. Çtıntii son anda geliyor ek gündemler ve doğal olarak bizim bilgimiz Yok.
yazı|ıevrak olarak önümüze konulursa aalıa iyi olur. Konu ile ilgili de Gökhan PEHLİVAN

kardeşimizin ne kadar liyakatli olduğunu bilmiyorum. Önceden görev yapıyordu. Tabi idari

bir tasamıf. Oylanması uygundur.
BAşKAN : İvet daha 6ıİceden de görevini stirdiirüyordu. Önergenin kabulünü oYlannıza

,r.rryo**. Kabul edenler._etmeyerıler, önerge Ümit CNGÖZ, İsmail BAZAN, Serdal

ypdsp,ı, Melike BALCIOĞı.u vr, Ahmet MIRZE'nin red oyuna karşılık oy çokluğu ile

kabul edilmiştir. İkinci ek gündem maddemiz,

S. K. İ(ARA}IAN: İzmir Kalkrnma Ajansı tarafindan, 2019 yılı proje teklif Çağrıları kap-

samında ilan edilen TR31/19/I(ARE01 referans numaralı "Özel Sektoriin Kurumsal Kapasi-

tesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı" na, Seferihisar

Esnaf ve sanatkarlar odası tarafindan sunulan "sefeihisar Turizm kapasitesinin ve Re-

kabet Edebilirliğinİ,in Gaçıendirilmesi Pğesi" başlıklı projede kurumumuz.iŞtirakÇi olarak

yer alacaktır. Piğe tekliiı kapsamında kurumumuzu temsil, i|zam ve faaliyet belgelerini

imza|amahususunda Belediye Başkanı İsmail YETIŞKN' in yetkili kılınması hususunun

Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alrnmasını arz ederim.

BAşKAN : Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.

R. T. ÇrNAR : Oylanması uygundur Başkanım,

ü.CiXCöZ: Oylanması uygundur.
ğİşiİJİ , O"l.g*l1tut,iıtirtı oy|arınızasunuyorum. Kabul edenler etmeyenler ov birliği

ile kabul edilmiştir. Üçi.incü ek giindem maddemiz,

S. K. KARANIAN: ilçemiz Camikebir Mahallesi |34 ada 17 No.lu parsele iliŞkin hazır|a-

nan kat arttınmr ile iığıi 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı DeğiŞikliğinin MeclisÇe de-

ğerlendirilerek gerekli karann alınmasrnı aız ederim,

BAşKAN : Önerge üzerine crug 
_n3şı<an 

Vekillerine söz vereceğim.

R. T. çINAR : imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.

Ü.CİXÇÖZ: Komisyona havalesi uygundur,

BAş1(AN : Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oYlarıııza SrınuYorum,

Kabul edenler.trrİŞ.rı., oy birliğİile kabul edilmiştir Dördiincü ek gtindem maddemiz,

Ürkmez Mahallesinde bulunan 2770,277I ve 2928 No.1u par_

seller 1/1000 ölçekli Ürkmez Revizyon Uygulama İmar Planında İbadet Alanı (Cami) olarak

usu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Ürkmez Revizyon Uygu-

lrılZ1. irıızı
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lama İmar Planı Değişikliği yapılması hususunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın
alınmasını arz ederim.

R. T. ÇI|\i,{R : Başkanım Büyiikşehir Meclis Üyemiz Sefer Bey'in bu konu ile ilgili bir
açıklaması olacak.
S.TOPÇ]U: Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, değerli basın mensupları ve Seferihisar
halkı hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Öncelikle bende

başkanımızın ilettiği şekilde Muharrem ay:-ımv|n hayırlara vesile olmasını temenni
ediyorum. Tunç Başkanlmızın Efem Çukuru bölgesinde gerçekleştirdiği, bölgemizde yakın
zamanda yaşanan orTnan yangınlan ile ilgili bundan sonra önlemlerin alınması, orlnan
yangınlannı önleme anlamında yaplcl ve geliştirici çalışmalar yapmak için toplanan
olağanüstü meclis toplantısına Büyükşehir Meclis Üyesi olarak katılmaktan büyiik onur ve
gurur duydum. Ayrıca yine otuz ilçenin altı tanesinden üyesi bulunan Büyükşehir Belediyesi
İmar Komisyonu üyesi olmaktan büyük onur duyuyorum. Tabi ki bu onurla kalmamalı.
İlçemiz için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimi deklare etmek istiyorum. Gündem
maddemize dönersek; hayırsever Cami Yapma ve Yaşatma Demeği Ürkmez bölgemizde bir
camii yapmak istemiş. Ancak adanın küçüklüğü ve beş metre çekme mesafesinden dolayı
istenilen büyükltikte camii yapılamamış ve konu çıkmaza girmiştir. Benim bu konu ile ilgili
Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonunda istişarelerim oldu. Çekme mesafelerinin metre

yerine 3 metre olmasını dernek nasıl değerlendirir öncelikle bunları değerlendirdim.
Komisyondan da olumlu cevap alındıktan sonra Seferihisar Belediye Meclisimizden de

olumlu karar çıktıktan sonra Ürkmez bölgemize bir camii kazandırmış olacağız. Bu birincisi.
ikinci olarak; Tepecik Mahallesi ve Doğu Akarca ile ilgili 1/5000'lik Nazım İmar Planlarırun
onaylandığının müjdesini burada vermek isterim. Bildiğiniz gibi daha önceki dönemlerde bu
planlar Büyükşehir Belediyesi'ne takılıyordu. Tunç Başkanımızın iradesi ve bizlerin
takibiyle bu plan geçmiş bulunmaktadır. Üçüncüsü 10 yıldır siirüncemede olan Bahçeköy
Yapı Kooperatifi'nin bulunduğu alanda 18 uygulamasl on on bir yıldır bitmemiş. Seçim
döneminde İsmail Başkanımız ve Meclis Üyelerimizle birlikte bir topllantı yapmış ve orda
halkımıza planları hızlı bir şekilde meclisten geçireceğimizin sözünü vermiştik. Ben bu
konunun da takipçisi oldum ve insanları uzlaşıya götürdüm. Uzlaşı ile 10 yıldır sürüncemede

olan konunun dün itibariyle en azından şifhai olarak sonuçlandığının müjdesini veriyorum.
Son olarak İzmir Jeotermal A.Ş.'nin bölgemize yatırım yapmak için hazırladı 52 ve 53

planların geçen hafta encümenden geçtiğinin bilgisini veriyorum. Bunlar da iki üç yıldır
bekleyen konulardı. Söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyor herkesi saygıyla
selamlıyorum.
BAŞKAI{ :Teşekkürler Sefer Bey. Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
R. T. ÇINAR: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Başkanım.
Ü.CİXC;ÖZ: Komisyona havalesi uygundur.
BAŞKAN : Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler etmeyenler oı birliği ile kabul edilmiştir. Komisyon raporlarının

görüşülmesine geçelim.

V. KOLIİSYONDAN GELENLER

D.ULLI: İlçemiz Sığacık Mahallesinde |45, 148/1 ve 150 No.lu Sokakların kesişimindeki

parka "Yusuf ŞENEL" isminin verilmesi talep edilmektedir. Bahse konu parka 5393 sayılı
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Belediye Kanununun 18. maddesi (n) bendi Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve

benzerlerine ad vermek, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla

sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek, Beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve

benzerlerini kabut etmek" hükmüne göre "Yusuf ŞENEL" adının verilmesi hususu

komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile reddedilmiştir. Konunun karara bağlanmak

üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAI\: Komisyon laporu üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.

R. T. ÇINAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,

Ü.C İ X ÇÖZ ı Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,

BAşKAN: Komisyon .upo"*uİ. olduğu gibi tatultinü oylannza SunuYorum, Kabul

edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir,

D.UL1,: ilçemiz Sığacık Mahallesinde 139 ve 148/1 No.lu Sokakların kesiŞimindeki YeŞil

alanı kamuya terk eden taşınmaz malikleri tarafindan bahse konu parka soy isimleri olan

,,öZDER,, isminin verilmesi talep edilmektedir. 139 ve 148/1 No.lu Sokaklann kesiŞiminde

bulunan parka 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (n) bendi Meydan, cadde,

sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek, mahalle kurulması, kaldırılması,

birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek, Beldeyi

tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek"hükmtine göre "ÖZDER" isminin

verilmesi hususu komisyonumızca değerlendirilerek oy birliği ile reddedilmiŞtir, Konunun

karara bağlanmak izeregörüşülmesi Meclis sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur,

BAŞKAN: Komisyon raporu üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim,

R. T. ÇINAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,

Ü.CİXC Ö Z : Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,

BAşKAN: Komisyon .upo-r*.,i olduğu ğiui tuu"ıünü oylarıruza sunuyorum, Kabul

edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir,

D.L;LU: ilçemiz Düzce Mahallesinde bulunan I4,t ada |3,14,17, |9,20,2|,24,25,26,27,

28,29,30 No.lu paıseller i|e 426 No.lu parseli kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama

imar planı değişikliği yapılması hususu komisyonum\Izca değerlendirilerek ov birliği ile
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kabul edilmiştir._Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin

bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN: Komisyon laporu üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.

R. T. ÇIl\AR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

Ü.C İ XÇÖZ : Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
BAŞKAN: Komisyon raponmun olduğu gibi kabulünü oylarıruza sunuyorum. Kabul
edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

D.LiLU: İlçemiz Ürkmez Mahallesinde 626,27 m'yCIcllçtlmlü 3085 No.lu parselde bulunan

8,30 m2'lik Belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) fikrası gereği

diğer hisse sahibine satılması hususu komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile kabul

edilmiştir. Konunun karara bağlanmak izere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine

arz olunur.

BAŞI({N: Komisyon raporu üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.

R. T. Çltt{AR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

Ü.Cİ ŞÇÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
BAŞKAN: Komisyon raponrnun olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyonrm. Kabul
edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Dilek ve temenniler bölümüne geçelim.

vt. DiLEK TENtENNiıpıriı cöR[iş[rL}IEsi
BAŞKAN: Dilek ve temennide bulunmak isteyen meclis üyemiz val mı ?Buyurun Ümit
Bey.
Ü.CİXCÖZ: Sayın Başkanrm, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensupları
ve sevgili Seferihisar halkı; öncelikle sayın Başkanım bugün burada bu ortamı
oluşturduğunuz, Seferihisar'ın kalbinde böyle bir meclis toplantısı gerçekleştirdiğiniz, bu
demokratik tavrınız ve şeffaf ,katılımcı belediyecilik anlayışınızdan dolayı sizi tebrik
ediyorum. Bir takım tartışmalı konular geçmişte oldu, gelecekte de mutlaka olacak, bıı tarz
meclislerin halkın içerisinde yapılmasını temenni ediyorum. Tüm halkımızn Müarrem
ayını tebrik ediyor yangınla ilgili hepimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sevgiler,
saygılar.
BAŞi(dN: Teşekktlr ederim. Bu meclis halkın meclisi. Halkın meclisinden hiçbir şey
saklayamayız. Bundan sonraki meclislerimizi de olabildiğince tiim şeffaflığı ile, hep birlikte
karar vererek Seferihisaı'ln çeşitli yerlerinde gerçekleştireceğiz. Başka dilek ve temennisi
olan var mı ? Olmadığına göre toplantıya katılmayan meclis üyelerimizin mazeretlerinin

geçlyorum.

is Sinem Duygu
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VıI. TOPLANTIIA KATILMAYAN ilIECLİs ÜyırrnİxiN il[4.ZEIlETLERiNİil[
cönüşüı.MEsi

BAŞKAI{ : Toplantıya katılmayan meclis üyemiz yok.

VIII.TOPLANTI ÇÜXÜXÜN SAATİNİN rESPİrİ Ve KAPANIŞ

BAŞKAN: Eylül Ayı Meclis Toplantısı, bir sonraki Meclis Toplantısı 02 Ekim 2019

Çarşamba Günü saat 11.00' de Meclis Toplantı Salonunda yapılmak üzere kapatılmasını
Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür
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