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TOPÇU, Yelda CELİLOĞLU, Rahmi Tezel ÇINAR, Sinem KO_Ç KARAMAN, Reşat

cÜrİprnı, Duygu ULU, Hüseyin KOCAER, Halim TEMESE, Ümit CNGÖZ, Melike
BALCIOĞLU, Ahmet MiRZE

KATILMAYANLAR: İsmail BAZAN, Serdal YERSEL,

t. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇtLİŞt
BAş.I(AN: Değerli arkadaşlar 2020 yılı Şubat Ayı Meclis toplantısını aÇlyorırm. Yoklama

yapacağım. ismail Bey ile Serdal Bey mazeret bildirdiler. Yeterli çoğunluk olduğuna göre

İvıecıisi-iri açabi1iiz. Arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz idlib' te sekiz şehidimiz var. Türk

milletinin başı sağ olsun. Buradan şehit ailelerine sabır dİliyorum. Herkesin canl yaruYor.

Ben Seferihlsar gğleaiye Meclisinden şehitlerimize baş sağlığı dilemek istedim. BaŞımız sağ

olsun. Seferihisar Beİediyesi 2020 YıIı Şubat Ayı Meclis Toplantısı Birinci BileŞimini

açlyorum.

t1_GEçEN MEcLiS TIJTANAĞıNDA MADDi HATAyApILtp YAPILMADIĞININ

çönüşüıMEsi
BAŞKAN: Geçen Meclis tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı ile ilgili görüş

bildirmek isteyen var mı?
R.T.Ç INAR: Oylanması uygundur.
ü.CiN Çö Zz Oy|aırıası uygundur.
BAşKAN: Tutanağın ı<auuİtıntı oylarınıza srınuyonrm. Kabul edenler etmeYenler oY birliği

ile kabul edilrniştir. Teşekkür ederim.

ıII. MEcLİs Üynı,gRİNcE vEtıİLEcEK ÖNERGELERiN cÖnÜşÜLMEsİ
BAŞKAN: Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen var mı? olmadığına göre

başkanlıktan gelen iti et gündem maddemiz var. onları sizinle paylaşıp gündeme alınmasını

oyllarınıza sunacağım.- J 
1zmirBüyikşehir Belediyesi tarafindan Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen bir

adet aracın kabulü ve devir işlemlerinin yapılmasr konusunun görüşülmesi,

Alınanya, nın Hanım kentiııde 25-27 Şubat )OZO tallıleri arasında gerçekleŞecek olan "Kabtıl

'föreni" ıre katılım konusunun görüşülmesi,

Ek gtindem maddeleriıİin gİırd.-. alınmasınr oy|arınızasunuyorum. Kabul edenler

etmeyenler q]Lbidiği ile kabul ediımiştir. Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine

geçelim.

ıV.BAŞKANLIKTAN GELEN öNBnç rLE RiN «;ÖnÜŞÜıMESİ

D.ULU: İıgi: yazı işleri Müdürltiğanan ]4.01.2020 tarihli ve ]55 sayılı talepleri üzerine;

sınırlı sorumlu Seferihisar Yenilenebilir Elektrik Enerj isi Üretim ve Tüketim koo-

peratifi kurulunda Seferihisar Belediye sini temsilen, Belediye Başkanı İsmail YE-

TİŞKiN, kılınması konusunun meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alrnması-

n| arz
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BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildİrmek isteyen var mı ?
R.T. ÇINAR: Oylanması uygundur.
ü.Ci Nçö Z: IJ y gındur Başkanım.
BAŞKAN: Önergenin kabulünü oy|arınıza sunuyonım. Kabul edenler etmeyenler oy birliği
ile kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz.

D.ULU: İıgi: İmar ve şehircilik Madarltiğünün ]4.01.2020 tarihli ve ]37 sayılı talepleri

üzerine;
İlçemiz Doğanbey Mahallesi L|7CI9A3D Paftadaki 430 Ada 1 No.lu Parselin batı-

sında kalan park aİanında 7.00 m x 3.00 m ebadında toplam 2|.00 mz'lik kısımda, 1/1000

ölçekli Trafo Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun meclisÇe değerlendirile-

rek gerekli karann alrnmasrnr arz ederim.

BAşKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

n.r. çıNıR: Öİergenin İmar ve Bayındırhk Komisyonuna havalesi uygundur.

tl.CİNCÖ Z: Komisyona havalesi uygundur Başkanım,

BAşKAN: Ön"rg.nİn imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza srrnuYorum.

kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemiz.

D.1]LU: İıgi: imar ve şehircilik Müdürtüğünün ]4.0].2020 tarihli ve ] 50 saYılı talePleri

üzerine;
İıçemi, Ulamış Mahallesi I22 ada 1 No.lu parselin kuzeyinde bulunan ekli krokide

işaretli yeşil alanın, iasfiy" Halinde S. S. Güzel Çiftlik Doğa Yerleşim Merkezi Arsa ve

Konut yapı Kooperatifi ujrrru "Trafo amaçlı " tahsis edilmesi konusunun MeclisÇe değerlen-

dirilerek gerekli kararın alrnmasınr arz ederim,

I}AŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

n.r. çıNaR: Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur,

Ü.Cİ NÇ Ö Z : Komisyona havalesi uygundur Başkanım,

ıışxlx, Ö.r..g"rrİn İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oYlarınıza SunuYorum,

Kabul edenler etme|enler oy birliğİile kabul edilmiştir. Dördiincü gündem maddemiz,

D.ULU.. İıgi: İmarve şehircilikMüdürtüğünün ]4/0]/2020Tarihlive ]54 saYılıtalePleri

üzerine;
İıçe-i, Turabiye Mahallesi 184 ada 27 ve28 No.lu parseller, Seferihisar Planlama

Bölgesi İ. Etup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park alanında kalmaktadır. Turabi-

y" üuhuıı.si ig+ ada27 iez}Nİo-.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölÇekli UYgulama

imar plan, Degişiklİginin Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasınr arz ederim,

BAşKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

n.r. çıNaR: Önergenir, İıİa. ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur,

Ü.C İ NC Ö Z : Komisyona havalesi uygundur Başkanım,
gaİKıN, Ö.r.rg"rrİ, imar ve Bayİndırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuYorum,

kabul edenler etmeyenler oy birliğiile kabul edilmiştir. Beşinci gı.indem maddemiz,

D.ULU: İıgı: Zabıta Müdürtüğünün ]4.02.2020 tarihli ve I57 sayılı talepleri üzerine;

İıçeİıiz sınrrlan içerisİrde inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili Kültiir ve Tu-

rizm Bakanııgı vatrİİm İjletmeıer Genel Müdİırlüğünün her yıl göndermiş old,ğ" yazı ekin_

de bulunan zolsır savıı, irrşuut yasağı Genelgesİne istinaden, Seferihisaı BelediYe Mecli-

since alınan 10.05.20İ9 tarihli ve 6] sayılı inşaat çalışma saatleriyle ilgili kararın2020 Yıl.ı

için alrnması konusunda gereğini arz ederim,

grup sözcülerinden görüş
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R.T. ÇINAR: Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.
Ü.cİNÇÖZ: Sayın Başkanım komisyona havalesi uygundur ancak biz bu konuda sahil
kesiminde okullann açılış ve kapanış saatleri dikkate alınarak uygulama yapılmasını
istiyoruz. Mümkün mertebe inşaat sektöründen ekmek yiyen arkadaşlarımızı da mağdur

etmememiz gerekir. Bu çerçeve de yasağın uygulanmasını istiyoruz.
BAşI(AN: Komisyonda değerlendirilir. Her yıl yaptığımız bİr uygulama bu. Yine aynı

şekilde karar alınır. Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oy|arınıza

,rnryo--. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Altıncı gi.indem

maddemiz.

D.flLU: Seferihisar Belediyesi ile Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında 5393

sayılı Belediye Kaııununun 75. maddesi (c) bendine göre; Seferihisar' da Yerel esnafin güÇ-

lendirilmesi, hizmet kalitesinin arttınlması, nitelikli iş gücüntin sağlanması, esnafın toplum-

sal cinsiyet eşitliği farkındalığrnrn arttrrılması, sürdiirülebilir kalkınma hedeflerine uYgun

yol haritalarrnİn ç-rkarrı.u.r r. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, ulusal ve uluslararası hibe ve

İeşviklerden yararlanılması konulannda proje ortaklığının kurulması iÇin ekte sunulan iŞ

uirıigl protokoltı yapılması ve anılan protokolle ilgili imzaya konu her türlü iŞlemde 5393

sayıli lielediye Kanununun 38. maddesi (g) bendine göre Belediye BaŞkanına Yetki verilme-

si konularının Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alrnmasrnı arz ederim.

BAşKAN: Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteYen var mı?

R.T. ÇINAR: Oylanması uygundur Başkanım,
Ü.CİNCÖ Z: Oylanrrıası uygundur Başkanım.
;;ş?An, o".rg."i" tatuTtıntı oylarınıza srrnuyonrm. Kabul edenler etmeYenler oY birliği

ile kabul edilmiştir. Yedinci gtindem maddemiz,

D.I_]L1_]: 03,04,20|5 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Veteriner Hizmetleri ve

p.oı »r. İr*.İ SUNGURBEy Geçici Hayvan Bakımevi Örgütlenme, Görev, yetki ve ça_

1ışma Esasları Hakkında y<ınetmeİiğin yİırtı.ltıl.ten kaldırıl.uk, .kt. sunulu Örgütlenme,

G'örev, yetki ve çalışma Esaslan Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe konulması konusunun

5393 sayılı Belediye ku.rrrrrr* l8. maddesi (m) fıkrasrna göre Meclisçe değerlendirilerek

gerekli kararın alınmasını arz ederim.

BAŞKAN: Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

n.r. çıxıR: Önergenin Hİıkuk Komisyonu ile Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonuna

havalesi uygundur.
Ü.C İNÇ Ö Z : Komisyonlara havalesi uygundur Başkanım,

nİş?nıl, O".rgenin Hukuk Komisyonu ile Sokak Hayvanlarını Koruma KomisYonuna

havalesini oy|arınıza srınuyorum. Kabul edenler etmeyenler oY birliği ile kabul edilmiŞtir,

Sekizinci gündem maddemiz.

D.ULLI: İıgı: ıırraıı Hizmetler Müdürlüğünün 28/0/12020 tarihli ve 272 sayılı talepleri üzeri-

ne;
Belediyemizde yeni kurulacak olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü.iÇin, Mahalli lda-

reler Bütçe r. Mrhu..be Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. Fıkrası gereği odenek aktarımı

yapılması konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (b) flkrası gereği Mec_

iisçe aegerlendirilerek gerekli kaıann alınmasını arz ederim.

BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

R.T. ÇINAR: Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi uygundur,

G Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
oy|arınıza sunuyorum. KabulPlan ve Bütçe Komisyonuna havalesini

birliği ile kabul edilmiştir maddemiz.
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D.tILtI: İlgl: Seferthisar İmam Hatip Okulları Yapma, Yaşatma ve Yaygınlaştırma Derne-

ği'nin 28/0U2020 tarihli ve ]767 sayılı talepleri üzerine;

İlgi dilekçe ile Seferihisar İmam Hatip Okulları Yapma, Yaşatma ve Yaygınlaştırma
Demeği tarafından; 08.12.2016 tarihli ve 165 sayılı Meclis Kararı ile anılan derneğe tÜsisi
yapılan Camikebir Mahallesi 5211 Sokak No:12llN adresinde bulunan taşınmasın tahsisinin

kaldırılması talep edilmektedir.
Bahse konu tahsisin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine göre

kaldırılması konusunun Meclisçe değerlendirilmek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

BAşKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

R.T. ÇINAR: Oylanması uygundur.
tl.CİN C Ö Zz Oy|atarıası uygundur Başkanım.
BAşKAN: Önergenin kabuİtıntı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği

ile kabul edilmiştir. Ek giindem maddelerinin görüşülmesine geçelim.

D.[lLU.. İIgi: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03/02/2020 tarihli ve 32| sayılı talePleri

üzerine;

Destek Hizmetleri Müdürlüğiınnn 03|102019 tarihli ve 9510 sayılı talepleri üzerine,

izmirBüyükşehir Belediyesi, nin oğlızlz019 tarihli ve 1071 sayılı Meclis karan ile Beledi-

yemize u.o"lri, olarak hibe edilen "2007 Model 35 U 5134 Plaka No.lu IVECO EURO-

CITY marka
otobüs,, ün, Belediy emizhizmetlerinde kullanılmak üzere devİr alınması konusunun Meclİs-

çe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

BAşkAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

R.T. ÇINAR: Oylanması uygundur.

Ü.CİXCÖ Z: Oy|anması uygundur Başkanım,

;;§İİANrcn..g.ni, tatuıtıntı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeYenler oY birliği

ile kabul edilmiştir. İkinci ek gündem maddemiz,

D.t]Lt]: Almanya, nın Hamm kentinde 25-21 Şubat 2020 tarlh|eri arasında gerÇekleŞecek

olan ,,Kabul Töreni,, ne Seferihisar Belediyesini temsilen, 5393 saYılı BelediYe Kanunun

l5,maddesi (p) fikrası ve 74. maddesine ğore giderleri_belediye bütçesinden karŞılanmak

izere; Belediye Başkan yardımcısı Nuriyİ HrİrEnri«çİ, Meclis Uyeleri Sinem Koç
KARAMAN, Htıseyin K6CAER ve Belediyemiz Dış İliştiler Sorumlusu CandaŞ BALTA'

nın katılması konusunun Meclisçe değerlendİrilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim,

IiAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

R.T. ÇINAR: Oylanması uygundur.
ij.iiiilti i cİyı^^*, ,r!g*dur Başkanım. Belediyemiz adına yapılacak gezilerde

muhalefet grubu meclis tiyelerlmizden de arkadaşlarımızın da gezilere dahil edilmesini taleP

ediyoruz.
İıXş"ı<"N, önerinizi dikkate a|ırız. önergenin kabulünü oylarınıza SrrnuYorum. Kabul

edenüer etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. komisyon raporlarına geçelim

ism
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S. K. KARAMAN: Belediyemizadınakayıtlı İ|çemizTurabiye Müallesi I72 ada 72 No.lu
parselde bulunan 367,g] *2'lik taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında BitiŞik
Nizam, dört (4) kat konut imarlıdır. Söz konusu l72 ada72 pusel sayılı taşınmazın satışı

veya kat karşılığı sözleşme yapılması konusu, komisyonumuzca değerlendirilerek Meclis
üyesi İsmail BAZAN' ın ret oyuna karşılık ov çokluğu ile kabul edilmiştir.

Konunun karara bağlanmak izere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
BAşKAN: Komisyon raporu üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

R. T. ÇINAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,

[l. CİNCÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

BAşI(AN: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarınıza srınuYorum. Kabul

edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci rapora geçelim,

S. K. KARAMAN: 2464 sayı|ı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 96'ncı maddesinde;

Kanunun 15,inci maddesindeki ilan ve Reklam Vergisi, 2l'inci maddesindeki Eğlence

Vergisi, 56,ncı maddesindeki İşgal Harcr, 6O'ıncı maddesindeki Tatil Günlerinde ÇalıŞma

Ruhsatı Harcı ile 84,üncü maddesindeki Çeşitli Harçların tarifesinin nasıl belirleneceği

belirtilmiştir. Buna göre söz konusu vergi ve harçlar Kanunda belirtilen en alt ve en üst

srnırları aşmamak 
"şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik

farklılıklar göz ontınae tutularak lğiıi belediye meclislerinin önerisi üzerine

Cumhurbaşkanınca tespit edilecek ve tespit edileı bu tüarlar, her takvim yılı başından

geçerli olmak ızere bİr önceki yıla ilişkİn olarak Verşi (Jsul Kanunu ht;ktimlerine göre
"briirırn* 

yeniden değerleme orİn nda İrtnrılacakancak bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler

için belirlenen en çok tutarı aşamayacaktır,
kanun,un ce|ici z. maaaeslnde de 20t 3 yılında ııygulanmak üzere belediye meclisle-

rince belirlenmiş olan mahu vergi ve harç tarifelerinin ,cumhurbaşkanınca 
tespit edilecek

karar yürürlüğe girinceye kadar iygulanmaya devam edileceği belirtilmiştir,

Ayrıca Hazine ve Maliye Baka"lıgınca çıkanlan ve 11 .07 .20|4 tarih ve 29057 saYı|ı

Resmi Gazete, a" yayrnıun an 45 Seri Nİ.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'nin
,,Belediyele.." y"p;;;k işi.-ı.r" başlıklı böliımtıni1 6. paragrafinda,2.0]3 yılında belir_

lenen tarifenin yeniden güncelleme orinı kndar her yıl arttırılacağı ancak kanunda belirti_

len üst smrı aşamayacağı da açıkça belirtilmiştir,
Açıklanan nedeıİlerle ekteki vergi ve harç kalemlerindeki tutarların, 2013 Yılından

gtinümüze kadar yeniden değerleme oranlarrnda arttrrılmasr konusu komisYonumuzca değer-

İendirilerek oy birliği ile kabul edilmiştir,

2020
Yılı

En
çok

20].3
Kabul
edilen

En
azir,,q,N vE RBKLAM VERGİSi

45 198,020 100
Dükkan, ticari ve slnai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli

Yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazıve resim gibitüm sabit

ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak;

40,0040 208Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan ve reklamların

beher metrekaresinden yıllık olarak;

10102
vebinaların cepheüzerinekaldırımlarıVesokak gerilenCadde yaya

lan lclmaddeler geçsalr vasıtasıyla yapıbezyanlar
ohaftalık larak;metrekaresinden

,USinem

10,00



İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep tak-
vimleri bibloIar veya benzerlerinin her biri için;

0,z5 0,10 o7)0 0lBroşür

0,05 0,1 10,0l 0 25

0,110,0l 0,25 0,05Duvar ve Cep Takvimleri, biblo vb.

0,50 0,50 0,500,02Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin
beherinin metrekaresinden;

20]l3
Kabul
edilen

En
az

En

çokEĞLENCE VERGisi

Biletle Girilmesi zorunlu olma an yerlerden

onlardanBar ve P
8,1,125 100 40Turistik, Lüks üstü ve lüks tari le alı lardana-

l0 21,785 l001 .sınıf olanlardanb_

8 17,425 l002.sınıf olanlardan
l0,89l00 55bar ve onlardand- Di

Müzikli Gazino, tavema, kok lsalonlarından
65,345 100 30lüks üstü, tari le alı anlardana- Turisti
21,78105 l00l .sınıf olanlardanb_

5 l0,895 l002.sınıf olanlardanc-
l0,89l00 55Gece kulübü, kabare, dansin ler

Oyun salonu olarak faaliyet gösteren atari Bilardo ve masa futbolu ile

bİnzerlerini Oynatan ve işleten yerlerden aşağıda Gösterildiği gibi
lük olarak:

5 l0,895 l00n alet ve masası i ]etenlerl ile 3 dahil
21"78l05b- 4 ile 6 dahil

l0 2|,785 l00'7 ve d,aha faz|a
z1,78l00 l05d-) Turistik bel lii letmeler

55Turistik tarifeyle işletilen yerlerde çalıştırılmakta olan her şans ve

talih o unu ve makineler i

l0,89l005l. ve 2. maddede yazıIı olup bir kısım biletle girilen, bir kısım yerle-

rine fiks menü tarifesi uygulanan çalgılı bahçe ve gazinolara biletle

irilen rler haricindeki ler lanırnlük tarife u

Işıklı projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yılhk
olarak;

Ism riN Sinem KO
Ka
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Panayır kurulan yerlerin meydanları, mezat yerlerinin
her türl
günde

an satıcıları tarafindan işgali beher (m') içinveh
(|)-Pazar

Belediye
B

nı eclis

Duyg U

Katalog (Sayfa başına)

2020
Yılı

diskotekler

a-

l00

l0,89t00

5

l50



0,50 2,50 2,50 2,50Sığacık Pazaryeri

2,50 z,500,50 2,50Ürkmez Pazaryeri

2,50 2,50 2 500,50üretici pazarı

2,00 2,500,50 2,50Doğanbey Pazaryeri

2,50 0 50 1,090,50

(2)-Yol, meydan, Pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yer
kısmının herhangi bir maksat için işgalinde beher (m') için günde

lerden bir

satıcılarının
2,50 0,50 1,090,50lana- l

2,181,00 5,00 1,00an lnab-

Motorlu kara taşıtlarının işgali halinde trafik komisyonunun görüşü

alınarak
1,250,25 l,z5 1,00beher saata

z,50 1,00 2,180,50lerde ve her saat alınırl 1anb- 'arkmetre

arifenin velr tamtamkesirlerindahesabı metrekareindekibend sayılT 1 numaralı harçların( )
lırfazlası tamsaattenaltı süreleraz

Sayfa7 l8

Seferihisar Pazaryeri 0 0 0 2,50

Konunun karara bağlanmak izere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur
BAşKAN: Komisyon raporu üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

R. T. Ç|NAR Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

[j.C İNC Ö Z: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

BAşI(AN: Komisyon raporunun olduğu gibi kabyJünü oylaıınıza sunuyorum. Kabul

edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Üçüncü rapora geçelim.

S. K. KA1IAMAN: Belediyemizadııakayıtlı ilçemiz Camikebir Müallesi 941,00 m2

yüzölçiımlü 3060 ada l No.lu parselde bulunan 392,87 m''lik belediye hissesini diğer hisse

sahioıeri satın almak istemektedir. 3060 ada 1 No.lu parselde, Belediyemiz adınakaYıtlı

392:87 *2,ıik Belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) fikrası

gereği diğer hisse sahipleri ile kat karşılığı sözleşme yapılması konusu komİsyonumüzca

değerlendirilerek ov birliği ile kabul edilmiştir.
Konunu,l.ara* Uuglanmak izere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
BAşKAN: Komisyon raponı üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

R. T. ÇINAll Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

Ü.CİN«; ÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

BAşKAN: Komisyon raponrnun olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul

edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

S. K. KARAMAN: Belediyemizadınakayıtlı ilçemiz Hıdırlık MÜallesİnde bulunan

;;İİa,r? ytırt ıçtı-ıtı 20:. ada 150 No.lu parselde bulunan |2.42 m2'lik Belediye hissesini

diğer hisse sahipleri satın almak istemektedir.201 ada 150 No.lu parselde BelediYemiz adına

kJyıtlı 12,42 m2'lik Belediye hissesinin 5393 sayıh Belediye Kanunun 18. Maddesi (e)

fiÜası gereği diğer hisse sahiplerine satrşı konusu komisyonumuzca değerlendirilerek 9Y
birliği ile kabul edilmiştir.

konunun karara bağlanmak izere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
raporu üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

geldiği şekliyle uygundur,

U

R. T.

İ

Komi

Sinem

Ka' üye

günü aşan işgallerde
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Ü. CİNCÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
BAŞKAN: Komisyon raporunun olduğu gibi kabultinü oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci rapora geçelim. Dilek ve

temennilere geçiyoruz.

vl. DiLEK vE TEMENNiLERiN c;önüşüıMEsi

BAŞKAN: Dilek ve temennide bulunmak isteyen Meclis Üyemiz var mı? Olmadığına göre

toplantıya katılmayan Meclis üyelerimizin mazeretlerini görüşelim.

VIl. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLis ÜyBı-nnİNİN MAZEIIETLERiNiN
çönüşüı,MEsi

BAşKAN: Toplantıya katılmayan Meclis üyelerimİzİn mazeretlerİnİ oylanruza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. TOPLANTI cÜNÜNÜN SAATİNiN rnspiri ve KAPANIŞ

I}AşKAN: Şubat Ayı Meclis Toplantısının I. Bileşimini, bİr sonrakİ meclİs toplantısı 03

Mart2020 Salı Günü saat 11.00'de Meclis Toplantı Salonunda yapılmak izere kapatılmasını

oy1arınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiŞtir. TeŞekkiir

ediyorum.

Sinem
üy.


