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I. BAŞKAN TARAI.INDAN MnCL,İSiN AÇILIŞI
y. CEİİLoĞı.u RAşKA|I{ y. z 2020 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 1. Bileşimini

açıyorum. Arkadaşlar başkanımız şu anda ameliyatta büytik bir ameliyat geÇiriyor. Buradan

lyi'niyet ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım bir an önce iyileŞip aramıza

döner.

il_GEçEN NıECLİS TUTANAĞNDA MADDİ HATA yApILIp YAPILMADIĞININ

çöıı,üşüLMEsi
y. CELİLOĞ1,U BAşKAN v. : Geçen meclis tutanağında maddi hata yapılıp

yapılmadığının görüşülmesi ile ilgili görüş bildirmek isteyen var mı?

R.'l'. ÇlNAIt: Oylanması uygundur.
ü.CİNÇöZ: Oylanması uygundur.
y, çnlİİtıĞıu BAşKAN V. : Tutanağın kabultinü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,

etmeyenler? oybirliği İı. ı.ubul edilmiştir. Teşekkür ederim. Üçüncü maddemize geÇelim.

III. MECLiS Üynr,nRİNCE vERİLaCnK öNERGELERİN çÖnÜşÜLMEsİ
y. CE1 iL6ĞLU BAşKAN V. : Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen var mı?

Buyurun Ahmet Bey.
l. İVlİnZg,: Sayın Başkanım, çok kıymetli Meclis üyeleri;

Öncelikle rahatsızlığından dolayı aramızda olmayan Belediye BaŞkanımız Ismail YetiŞkin ve

cFIp seferihisar Meclis grubuna geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. sayrn başkan ve de_

ğerli meclis üyeleri dünyİyı ve ülİemizİ etkisi altına alan çok büyük maddi manevi hasarlar

lurut* koronavirüs salğınında hayatını kaybeden insanlara Allahtan rahmet, hasta olanlara

acil şifalar diliyorum. B"ugiıne kadar çaresi bulunmayan bu salgının önlenebilmesinde canla

başla çalışun ,ugırk çalışanlarımıza zaylhat:- en az zarar|a atlamaya çalışan devletimize ve

bütün kurumlarına, iİç"-irde de bu musibetten kurtulmamız için canla baŞla ÇalıŞan bütün

kurum ve kuruluşl *r^rruteşekkür ediyorum. Bu salgından en kısa sürede kurtulmamız için

gerekli kurallara İu.riy., uyup bir a, örrc" bu salgından ıiyaz ediyorum, Ayrıca devletimiz

ve milletimizin bekasİ için içeride ve dışarıda huzurumuza kasteden hain terör örgütlerine

yapılan operasyonlarda şehit tlan askerl"İi.ir" Allahtan rümet ve yaralı olanlara acil Şifa-

iu. oiıiyo-m. Bu kapsamda bilgilenmemiz ve kamuoyunu bilgilendirmemiz amacıyla öğ_

renmek istediğimiz sorularımız olacaktır.1_ Corona 19 Virüs salgını ile mücadele fonundan

devletimizin çeşitli birimlerinden Seferihisar Belediyesine herhangi bir maddi kaYnak akta-

rılmış mıdır? 
-2-Cororu 

l9 Virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılma-

sı için Seferihisar Belediyesinin bu iaylık dönem içerisinde yapmış olduğu çalışmaları gös_

teriİ bir dönem içi faaliyet raporunun tarafımıza verilmesi hususunu arz ediYor, hePinize

saygılar sunanm.
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y. CELİLoĞı.u BAşKAN V. : Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. kabul edenleı
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkürler. Başka önergesi olan var mı? Diğer
gündem maddesine geçiyorum.

IV.IV.5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 33.MADDESi 0}) BENDİ vu ııgcıis
çALIşMA yÖNıırvıgıiçixiN 2o.MADDESİ GEREGİ BİR vILLIĞINA
ENcÜMEx üynı.iĞi snçivıi
Y. CELİLOĞI,U naŞKAN V. :Görüş bildirmek isteyen var mı?
R. T. ÇINAR:. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sinem Koç Karaman ve Hüseyin

Kocaer Meclis Üyesi arkadaşlarımız aday olmuşlardır.
Y. CELİLOĞı,U ııAşKAN V. : Gizli oylamaya geçebiliriz.
Encümen üyeleri seçiminin sayımma geçiyoruz. 07.0'7.2020 tarihli Meclis ToplantıSında

yapılan gizlİ oylama sonucunda Sinem Koç Karaman ll oy, Hüseyin Kocaer 9 oY alarak

Lrİtı.", üyeliğine seçilmiştir. Encümen üyelerimizi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,

etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

v. 5393 SAvIL,I BELEDİyE KANUNUN 24.NIADDESİ vE MECLİS çALIşL,{A
yÖxnrırııı,İĞİxİN 2I.LIADDEsİ GEREĞi BİR yIı,LIĞINA İurİsıs
KOMİSYONLARI]VN SEÇ İ LMESİ

S. K. KARAMAN: İügi : yazı İşleri Müdürlüğünün l2l03t2020 tarihli ve 808 sayılı talepleri

üzerine;

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 2l.
maddesi gereği bir yıllığına İhtisas Komisyonlarlnın seçilmesi konusunun MeclisÇe görüŞü-

lerek serekli kararın alınmasını arz ederim.
v. cİı,iı,o(;ı,u BAşKAN V. : İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimine

geçiyorum
n. L çNAR: CHp grubu adrna imar ve Bayındırlık Komisyonuna Rahmi Tezel Çınar,
Reşat Gültekin, Halim Temese ve Kazım Parlak'ı öneriyoruz,

t.ÖİNİ;tiz, ;A,k pa.ti grubu adrna İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İsmail Bazan

öneriyoruz.
s. (. KARAMAN: İmar ve Bayındırlık Komisyonu CHP grubu Rümi Teze| Çınar, ReŞat

Gültekin, Halim Temese, KazımParlak, Ak Parti grubu Ismail Bazan.
y. CELİL6ĞLı.] BAşKAN V. :oylamaya geçiyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirli-

ği ile kabul edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimine geçiyorum,

[. r. çINAR: CHp grubu adına Plan Bütçe Komisyonuna Reşat Gültekin, Sefer ToPÇu,

Duygu Ulu ve Hüseyin Kocaer'i öneriyoruz.
Ü.Ö[NçÖ7: Akparti grubu adrna Plan Bütçe Komisyonuna Serdal Yersel'i öneriyoruz.

S. K. KARAMANı plan Btıtçe Komisyonu CIIP grubu Reşat Gültekin, Sefer ToPÇu, DuYgu

Ulu ve Hüseyin Kocaer, Ak Parti grubu Serdal Yersel,
y. CELİLoçıu BAşKAN V. :bylamaya geçiyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirli-

ği ile kabul edilmiştir. Hukuk Komisyonu üyelerinin seçimine geçiyorum.

[. r. çINAR: CHp grubu adma Hukuk Komisyonuna Sinem Koç Karaman, Berkhan

Parlak, Halim Temese ve Yelda Celiloğlu'nu öneriyoruz, 
..

Ü.cİNçÖZ Akparti grubu adına Hukuk Komisyonuna Ümit Cingöz'ü öneriyoruz.

S. K. KARAMAN: ııutut Komisyonu CHP grubu Sİnem Koç Karaman, Berkhan Parlak,

Halim Temese ve Yelda Celiloğlu, Ak Parti grubu Umit Cingöz,
y. CELİLSĞLU BAşKAN V. :oylamaya geçiyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirli-

ği ile kabul edilmiştir. Tarrm ve Hayvancılık Komisyonu üyelerinİn seçimİne geÇiYorum.
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R. T. ÇINAR: CHP grubu adına Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Reşat Gültekin,
Berkhan Parlak, Duygu Ulu ve Halim Temese'yi öneriyoruz.
Ü.ciNÇÖz: Ak Parti grubu adına Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Melike
Balcıoğlu' nu öneriyoruz.
S. K. KARAMAN: Tarım ve Hayvancılık Komisyonu CHP grubu adına Reşat Gültekin,

Berkhan Parlak, Duygu IJlu ve Halim Temese, Ak Parti grubu adına Melike Balcıoğlu.
y. CELİLç(;LU BAşKAN V. :oylamaya geçiyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirli-

ği ile kabul edilmiştir. Çevre Sağlık Komisyonu üyelerinin seçimine geçiyorum.

n. r. çINAR: CHP grubu adına Çevre Sağlık Komisyonuna Duygu Ulu, Sinem KoÇ

Karaman, Yelda Celiloğlu ve Berkhan Parlak'ı öneriyoruz.
Ü.cİNçÖZı AkParti grubu adına Çevre Sağlık Komisyonuna Serdal Yersel'i öneriyoruz.

S. K. KARAMANz Çevre Sağlık Komisyonu CHP grubu adına Duygu Ulu, Sİnem KoÇ Ka-

raman, yelda Celiloğlu ve Berkhan Parlak, Ak Parti grubu adına Serdal Yersel.
y. CELİL11ĞLU nlşxnx y. :oylamaya geçiyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirli-

ği ile kabul edilmiştir. Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu üyelerİnin seçimine geçiyorum.

İı,. r,. çINAR: CHp grubu adına Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna Duygu Ulu ve Yelda

Celiloğlu'nu öneriyoruz.
Ü.ciNc;ÖZz Akİarti grubu adına Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna Melike Balcıoğlu'nu

öneriyoruz.
s. K. KARAMAN: Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu CHP grubu adına Duygu Ulu, Yelda

Celiloğlu, Ak Parti grubu adına Melike Balcıoğlu.
y. CüıiiLoĞLU uışrıx V. :oylamaya geçiyorum. Kabul edenler, etmeyenler? OYbirli-

ği ile kabul edilmiştir. Milli Müdafaa Miikellefiyet Komisyonu üyelerinin seçimine geÇiyo-

nrm.
R. T. çINAR: CHp grubu adına Milli Müdafaa Mi.ikellefiyet Komİsyonuna Kazım Parlak

ve Halim Temese'yi öneriyoruz.
Ü.cİNçÖZı Ak parti ğrubu adına Milli Müdafaa Mtikellefiyet Komisyonuna Ahmet

Mirze'yi öneriyoruz.
S. K. KARAMAN; Milli Müdafaa Mtikellefiyet Komisyonu CHP grubu adına Kazım Parlak

ve Halim Temese, Ak Parti grubu adına MHP Meclis Üyesi Ahmet Mirze,
y. CEL|LOĞLU IıAşKAN V. :oylamaya geçiyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirli-

ği ile kabul edilmiştir. Sokak Hayvanlarınr Koruma Komisyonu üyelerinin seÇimine geÇiyo-

nım.
R. T. çINAR: CFIp grubu adına Sokak Hayvanlarını Koruma Komİsyonuna Berkhan Parlak

ve Duygu Ulu'yu öneriyoruz.
u.cixÖo z: '/ık partİ grubu adına Sokak Hayvanlarını Koruma KomisYonuna Melike

B alcıoğlu'nu öneriyoruz.
S. K. KARAMAN: Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu CHP grubu adına Berkhan Par-

lak ve Duygu Ulu Ak Parti grubu adına Melike Balcıoğlu,
İ cuıiİÖeıu BAşKAİ1 V. :oylamaya geçiyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirli-

ği ile kabul edilmiştir. Engelsiz Seferihisar Komİsyonu üyelerİnİn seçİmİne geÇİYorum.

h.. r. çıNnR: CHp grubu adına Engelsiz Seferihisar Komisyonuna Sinem KoÇ Karaman ve

Rahmi Teze| Çınar'ı öneriyoruz.
Ü.clNc;Ozİ p* parti grubu adrna Engelsiz Seferihisar Komisyonuna Ahmet Mirze'Yi

öneriyoruz.
S. K. KARAMANz. Engelsiz Seferihisar Komisyonu CHP grubu adına Sinem KoÇ Karaman

ve Rümi Teze|ÇınarAk Parti grubu adına MHP Meclis Üyesi Ahmet Mirze,
y. cİ:,ı,İı,oĞı,Ü BAşKAI§ V. :oylamaya geçiyorum. Kabul edenler, etmeyenler? OYbirli-

ği ile kabul edilmiştir.
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vI. 5393 SAylLI BELEDİyE KANUNUN 2s.MADDESi yE ıvIECLis ÇAı,ışuı
yÖxıırı,rrriĞiışix 22.MADDpsi çıınpGi zoıg yıLI ııBışııİyIı DENtıTiı,ı ııa-
poRU HAKKINDı niı,Gi vııRiı,nrnsi.

s. K. KARAMAN: Sonuç. Seferihisar Belediyesi denetiminde İhale dosyaları, tahsilat ev-

rakları ve ödeme belgeleri ömekleme yöntemiyle incelenmiştir. Mali tablolar bilançolar in-

celenmiştir. İnceleme sırasında iş ve işlemlerle ilgili olarak bilgisine ihtiyaÇ duyulan birim

amir ve müdürleriyle görüşmeler yapılmış ayrıntılı bilgi alınmıştır. Buna göre ;

Ortak Görüşler
- Mülkiyeti belediyemize aitolan narenciye ve üzüm bağları mÜsul satış işlemlerinde mah-

sul tonajının tespiİi için bilirkişi ekibi oluşturularak daha etkin ve saydam satış işlemi yapıl-

ması önerilmiştir.
- Devamsızlık yapan personelin bağlı bulunduğu kısım müdtirleri ile Insan Kaynakları ve

Eğitim Mtıdurlİgtınünkonunun tespiti ve çözümü için düa etkin ve doğru iletiŞim kanalları

ile incelemesi, uyarr ve ceza\ işlem uygulanması sağlanmalıdır.
- 20lg yılı malİ tablosunda belediyemizin görünen mali durum ve borç sorgusuna binaen

p..ron.İ gider kaleminde artış görünmektedir. Bu durumdan dolayı personel giderlerinin

artlşına dikkat edilmelidir.
_ Halk Kart uygulamasrnn kendi iştirakimiz olan Halk Markette uygulamaya koYulması

olumlu bir projedir. Halk Market projesi halkımızın malİ durumu açısından olumlu; Yerel

üreticinin mallarını sergilemesi, ticareİ hacimlerini büyütmesi iÇin gereklidir. SosYal beledi-

yecilik anlayışı içerisinde yapılan projeler arttırılarak devam ettirilmelidir.
_ Mali tablomuzu inceledigimizde borçlanmada hızlı artış söz konusudur. Bu hususa dikkat

edilerek etkili mali tedbirler uygulanmalıdır.
Serdal YERSEL' in Görüşleri
_ iSı Sosyaı Hizmetİer ı-İo.şti., özşenler Ltd. Şti., DMD Teknik Ltd, Şti. ve Soho itlı. l-td.

şti. faturaİarına şerh düşülmesi ve konunun Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Destek Hizmetle-

ii ııtıatı.ıtığünden bagımsız olarak incelenmesi, konunun şeffaf belediYecilik anlaYıŞı gereği

karanlıkta bırakılmaması önerilmektedir.
_ 20lg yılı mali verilerinde bulunan ilk madde ve malzeme hesabındaki veriler gerÇeği yan-

sıtmamaktadır. Hesabın bir an önce gerçek rakamları yansıtacak Şekilde düzeltilmesi öne-

rilmektedir.
_ Belediyemizin Seferihisar Jeotermal A.Ş.' ye yaklaşık 20.000.000,00 TL borcu bulunmak-

tadır.7oİ00 iştirakinde bulunan şirketin geleceği için ödemelerin ivedilikle düzeltilmesi hu-

susu önem arz etmektedir.
_ Seferihisar Jeotermal A.Ş. bünyesinde faaliyet göSteren Anı Evi işletmesi zarar etmektedir,

Zar ar eden işletmenin faaliyetinin durdurulmas ı s ağlanmal ıdır.

Belediye Meclisi,ne arz olunur. Maclis Denetim Komisyonu.

v. öei;ı,oĞLu BAşKAN V. : Denetim Komisyonumuz hakkında meclisimizi bilgilen-

dirdik. Görüş bildirmek var mr? Buynın Serdal Bey,

S. yIıRSEL: Sayın Başkan ve değerli Meclis Üyeleri komisyon sürecini alllttık. Oncelikle

bize odasını tahsis eden Yelda hanıma ve Nuriye hanıma şüsım adına teşekkür ederim, Bu

,"-İı"vı" i-mail Başkan|m|zageçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Personel maaŞ öde-

melerinde zorluklar yaşandığılşikar. Bu zorluklar yaşanırken bando Şefine 72.000,00 TL,

yardımcısına 48.0OObo TL, keman ve çello eğitmenine 32.000,00 TL verilmesi bence Yan-

İıştır. Borçlanma rakamlarında artış oranı yfüsektir. Bu artış oranı ile kısa süre iÇinde bor-

"u.uron 
)og -iıyo, lirayı geçecek olmasİ aşikardıı Ayrıca siyasi bir partinin genÇlik kolla-

rı başkanlığı yapan bir zatın Belediyemiz ile ticaret yapması ve bunu gizlemeye çalışması

şüpheli ve şüibelidir. Teşekkür ederim.

x'crcı,iı,b«;ıu BAş*ANü V. : Bende komisyonumuzun çalışmalarından dolaYı Çok te-

şekkür ediyorum. 45 gün emek verdiniz. Sağ olun. Ahmet Bey buyurun,

A. MİRZE: Sayın başkanım, pandemi dönemi başladığında Belediye Başkanımız ve Esnaf
yapmışlardı. Belediye mülklerindeki kiracılar-Sanatkarlar Odası Başkanı açıklama

Sayfa 4 l 13



dan bu dönem içerisinde kira alınmayacağınailişkin. Kiracılarımızbaya tedirgin. Bu konuda

bir çalışman|zyar mı? Bizde alınmamasını talep ediyoruz. Arz ederim.
y. CELİL6ĞLU BAşKAN V.: Bu konuda Mali Hizmetler Müdürümüz size bir açıklama

yapsm isterseniz.
Muıı Hır-etler M. A. ARGIN: Bir sonraki meclis toplantımızda gündeme gelecek.

vil. 5393 SAYILI BELE»İyB KANUNUN 56.MADDESİ GEREĞiNCE BELEDİ-
vg 3.A.şK4NİıĞıNIN 2019 vILI ru.ALiyET RAroRLARININ çöırüŞüLMESi.

S. K. KAııAMAN: İıgi : yazı İşleri Müdürlüğünün |21031202} Tarihli ve 800 sayılı talep-

leri üzerine;
5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereği Seferihisar Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet

Raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmas:ını arz ederim.

R. t ÇINAR Tüm meclis üyesi arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 5393 Belediye

Kanunun 56. Maddesi gereğince 20|9 Yılı Faaliyet Raporlannrn görüşülmesi esasında

bildiğiniz izere Meclisimize geçici olarak başkanlık yaplyorum. Bu vesileyle değerli

başkanım Sayın İsmail Yetişkin'e acil şifalar diliyorum. Kendisi düa zinde daha güçlü düa
sağlftlı şekilde en kısa zamanda dönecektir. Grubumuz adına temennimizi iletiyorum. Onun

birliğiyle göstereceğiz. Faaliyetyokluğunu Meclisimiz olarak el

raporumuz.la ilgili görü! bildirmek
[j. cİxçtıZ: Oncelikle Ismail B

aratmamaya ga.yret

mıdır? Buyurun Umitisteyen var Bey
aşkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

İnşallah bir an önce operasyonu başarılı şekilde atlatır. Görevinin başına sağ salim

dönmesini arzu ediyoruz. Grubumuz adına da geçmiş olsun diyorum. Şimdi 2019 Faaliyet

Raporu ile ilgili 359 sayfalık bir rapor. İnceledik. Belediyemizin yapması gereken rutin

faaliyetler ile ilgili çalışmalar düzenlenmiş. Onun dışında Halk Market projemiz var. Çok
başarılı bulduğum ve devamının gelmesini istediğim düa geliştirilebilecek bir proje. Fakat

faaliyetler ile ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Bu şartlar altında faaliyet yapmamız

olası bir şey değil. Çok ciddi bir borç yükümüz var. Borç yfüü olmasından düa tehlikeli

daha kötü bir şey var oda borcun katlanarak artlyor olması, buna çözüm üretemiyor

olmamız. Bu yılki verilere göre yaklaşık 18.800.000,00 TL civarında bir zararımız söz

konusu, yeni borçlanmamrz söz konusu, Bundan on yıl önce borcun totaliyle ilgili bunu

konuşuyorduk aşağı yukarı. Bugün bir yılda bu noktada borçlanır olmuşuz. Çok ciddi bir

kalem personel giderimiz var. Nüfusu bizden kat kat faz|a olan belediyelerle

kıyasladığımızda çok ciddi bir personel ytikümüz var ve buna rağmen hala personel alımı

yapıldığını görmekteyiz. Bunlarla ilgili çok ciddi bir tedbir alınmasını lazım.Sayın başkan

burada yok inşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Onun yokluğunda bu konulara girmek ne

kadar doğru olur bilmiyonrm ama çok ciddi bir reform yapılması |azım. Çok ciddi tedbirler

alınması |azım. yoksa önümüz karanlık bizim. Maaş üç ay mı ödenmedi, dört ay mı

ödenmedi diye çarşıda sürekli herkesin söylediği, esnaf düi belediye personeli gerçekten

maaş almıyor mu diye soruyor Bununla ilgili ciddi bir prestij kaybına gidiyor belediyemiz.

Burada kimseyi suçlamıyorum. Ortada hepimizin sorumluluk hissetmesi gereken bir

belediye var. Buna dönük ne yapab iliriz, hep birlikte kararlar almamız gerekiyor. Gerekirse

gayr1 resmi toplantılarda oturup istişare ederek, ortak akılla bir proje üretmek zorundayız.

Bu belediye hepimizin. Bu borç yüküyle ve bu personel yüküyle devam edemez, Bununla

İsmail Yetişkin değil hangimiz olursa olsun sürdürülebilir değildir. Faaliyet raporu veilgili
gelir gider tablosunun gösterdiği en temel sorunlardan biri bu. Denetim raporunda ortak

görüşler kısmında bir şey var. Ortak görüş olarak yazılmış. Devamsızlık yapan personelin

bağlı bulunduğu müdürliikler ve İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü tarafindan tespit

edilmesi vs diye devam eden bir madde. ciddi anlamda devamsızlık yapan personel, işine

ciddiyetsiz davranan bir personel var demektir bu. Bu komis yonumuzun tespiti, Cumhuriyet

Halk Partili ve Ak Partili komisyon üyelerimizin tespitinden bahsediyoruz. O zaman ciddi
düşününce,
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bu arkadaşlarla ilgili gerekli tedbiri neden almıyoruz? Bu arkadaşlarla ilgili tedbir almamız

gerektiğini düşünüyorum. Yine 2Ol9 yılında mali durumda bahsettik az önce, toplamda 130

milyonlara yaklaşan bir borç var. Borç ytiküyle ilgili projeler üretmek zorıındayız. Serdal
yersel beyin görüşlerinde bahsettiği dört firma ve hep altından aynı kişilerin çıktığı
birçoğunun adresinin aynı olduğu dört ayrı şirket. Bunlarla alışveriş devam ediyor mu

bilmiyorum. Devam ediyorsa ivedilikle bunun kesilmesi. Bununla ilgili ne karar gerekiyorsa

alınrnasını yüce meclisin taktirine sunuyorum. Çok ciddi bir sıkıntı. Kamuoyunda konuŞulan

ve rahatsızİık duyulan bir şey. Dört şirket kimindir, neden aynı adrestedir, bu Şirketlerden
neden alım yapılmaktadır? Aynı merkezde dört ayrı şirket olması akla farkh Şeyler getirir.

Zarar eden faaliyet Anı evi. Acilen zarar eden her şeyden kurtulmak zorundayız. Anı evi de

zarar ediyorsa Başkanlık tarafindan ne gerekiyorsa gerekli karar alınacaktır diYe

düşünüyorum. Sözü çok uzatmadan 2019 Yılı Faaliyet Raporu hayırlı olmasını dİlİyorum.

Sayın Başkana tekrar geçmiş olsun diyorum.
R. T. çİNın: Başka söz almak isteyen yoksa .20|9 Yılı Faaliyet Raporunu oylarınıza

sunmalr istiyorum. Kabul edenleı etmeyenler? Ümit CİNGÖZ, İsmail BAZAN, Melike

BALCIOĞİU, Serdal yERsEL ve Ahmet MİRZE' nin red oyuna karşılık oy çokluğu ile

kabul edilmiştir. Değerli Meclise teşekkür ediyorum.

yIII. BAşKANLIKTAN G§LEN ÖrupııçııLERiN çöırÜşÜLMESl.

S. K. KARAMAN: İıgi : vali Hizmetler Müdürlüğünün 03/06/2020Tarlh|ive 1329 sayılı

talepleri üzerine;
ilçemiz Camikebir Müallesi 5211 Sokak No: 12lA adresinde bulunan belediyemiz

mülkiyetİndeki taşınm az, 08l|212016 tarihli ve I45 sayılı Meclis Kararı ile Seferihisar Ure-

tici Kadınlar Demeği'ne tahsis edilmiştir.
Sayıştay denetiminde 08lI2t2016 tarihli ve l45 sayılı Meclis Kararında sÖz konusu

taşınmazın İrı,İi, süresinin belirtilmediği tespit edildiğinden , en faz|a 25 Yıla kadar olacak

ş"liıo" tüsis süresini belirten meclis kararı alınması gerekmekte olup, konunun 5393 saYılı

i}elediye Kanununun 18. maddesi e fikrasına göre Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararrn

alınmasını arz ederim.
y. CEL|LOĞıu gı,şKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

R.'t ÇINAR : Hukuk Komisyonuna havalesi uygundur,

Ü. CİNÇÖZ: Hukuk Komisyonuna havalesi uygundur.
y. CELİLOĞLU BAşKAN V.:Hukuk komisyonuna havalesini oylarınlza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir,

S. K. KARAMAN: Belediye Encümeninin 10.06.2020 tarih ve 393 sayılı kararı ile Beledi-

yemizin 2019 yılı Kesin Hesabı incelenerek Belediye Meclisine havalesine karar verilmiŞtir.

korun n Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.
y. CEL|LOĞLU BAşKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

R.'l'. ÇINAR : Plan Bütçe Komisyonuna havalesi uygundur,

Ü. C İNÇÖ Z; Plan Bütçe Komisyonuna havalesi uygundur,
y. CELİLOĞLU BAşKAN V.: plan Bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir,

S. K. KARAMAN: İlgi : a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2310612020 Tarihli ve 1539

sayılı talepleri üzerine;
b) 2OtO5t2O20 tarihli ve 6793 sayılı dilekçe.' 

İıgi (b) dilekçe ile İlçemİz Turabiye Mahallesi I7 4 ada 2 ve 3 No.lu parsellere ilişkin

kat arttırımı talebi Belediyemize iletilmiştir.
Bahse konu TuraÜye Mahallesi L74 ada} ve 3 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölÇekli

Uygulama imar planı aeğişitıiginin Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını

arz ederim.
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Y. CELİI,OĞLU BAşKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?
R. r. ÇINAR : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.

Ü. CİNÇÖZ: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.
y. CELİL9GLU BAşKAN V.: İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesini oylarınıza

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

S. K. KARAMAN: İlgi : a) imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2310612020 tarihli ve 1541

sayılı talepleri üzerine;
b) |0l06t2020 tarihli ve7862 sayılı dilekçe.' 

İıgi (b) dilekçe ile Turabiye Mahallesi 1 l36 ada 1 ve 9 No.lu parsellere l/1000 ölÇek-

li Uygulaına iınar planı cleğişikliği talebi Belediyemize iletilıniştir.
Büse konı"ı Turabiye Mahallesi 1136 ada l ve 9 No.lu parsellerin TAKS:0.30

KAKS:0.90 3 kat koırut imarlı olaıı niteligiıiiıı, bitişik nizaın 4 kat konut iınarlı olarak değiŞ-

tirilmesine ilişkin l/l000 ölçekli Uygulaıııa İmar Planı değişikliğiııiıı MeclisÇe değerlendiri-

lerek gerekli kararıır alıııınasını arz ederim.
y. CEL.İLoĞı,u 3ışKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

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

Ü. ciNçÖZ imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.
y. CELİLOĞLU BAşKAN V.: imar ve Bayındırlık komisyonuna havalesini oYlarınıza

sunuyorum. Kabul edenleı etmeyenler? oy birliği ile kabul edilmiştir.

S. K. KARAMAN: İıgi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2310612020 tarihli ve 1540 saYılı

talepleri üzerine;
İlçemiz Turabiye Müallesi 3113 ada 1 parsel i\e321,3 ada 1 parsel ve çevresine iliŞ-

kin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin MeclisÇe değerlendirile-

rek karara bağlanması hususunda gereğini arz ederim,
y. CRLiı,oĞı,u naşKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

1_1. 
T..çIN.+R : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.

Ü. c.iNçÖZzImar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.

İ crıir,oĞLu BAşKAN V.: imar ve Bayındırlık komisyonuna havalesini oYlarınıza

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir,

S. K. KARAMAN: iıgi : imar ve şehircilik Müdürlüğünün |2t06l2020 tarihli ve 1454 saYılı

talepleri üzerine;
içişleri Bakanlığı,na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVI) tara-

findan adresin sözel oİarak tuİulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile iliŞkili Adres

Kayıt Sistemi (AI{S) temmuz 2019 tarihi itibariyle kullanıma kapatılarak, iÇerisinde ilÇemi-

ziİ debulunduğu Izmir Büyfüşehir Belediyesi yetki alanını oluşturan 30 ilÇenin tamamında

yine adresin, bu defa konurna dayalı olarak tutulduğu Mekansal Adres Kayıt Sistemi

İvıers) uygulamasına geçilmiştir. Bundan sonraki süreçte tüm numarataj iŞlemlerini kaP-

,uyun; yupİ *lrrut belge-si/yapı kullanma izin belgesi/ yanan ve yıkılan yapı formunun bu

sistem üzerinden kaydedilmİsi, numara alması, onaylanması ile yollara isim verilme-

si/değiştirilmesi işlerİve buna bağlı bilgi sistemleri çalrşmalarında kullanılacak konuma da-

yuı, u'dİ". verileri bu sistem üzerinden alınacak bilgilerle yürütülecektir. MAKS Projesi kaP-

samında, bir adres bileşeni olan mevcut ilçe ve müalle srnrrlarrnın, konuma daYalı (TUREF

sisteminde_koordinatlıj ve onaylı bir veriye dönüştürülmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu amaçıa; izmlr Büytikşehir belediyesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı'nın koordinatör-

ltığünde, tüm ilçelerin katıldıgı bir çalışma yapılmıştır. yapılan bu çalışmanın müalle ile

ilğli oıanları sıb3 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büytikşehir BelediYe Kanunu baŞ-

ta olmak izere,544İ Sayılı il idaresi Kanunu ve yönetmelikler ile 5490 saYılı Nüfus Hiz-

metleri Kanunu kapsamında çıkarılan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uYgun

olarak düzenlenen ve ekte koordinat özet cetveli ve krokisi bulunan camikebir, cumhuriyet,
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çolakibrahimbey, Hıdırlık, Kavakdere, Sığacık,Tepecik, Turabiye ve Atatürk Mahalleleri
olmak izere toplam 9 adet mahallemiz ve bunlara bağlı olan
adalara ait sınırlarrmızla ilgili çalışmanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.Maddesine
göre Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

Y. CELİLOĞI,U naŞKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

§. T..ÇIN.$R : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.

Ü. CİNÇÖZz |mar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.
y. CELiLoĞt,U RAşKAN V.: İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

S. K. KARAMAN: ilgi : insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünnn 2410612020 tarihli ve

l554 sayılı talepleri üzerine;
Belediyl ve Ba-glı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Dair yönetmelğin 10. maddesinde "(1) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununa tabi memur kadroları bu Yönetmeliğe uygun olarak meclisler tarafından ihdas

editir. Memur kadrolannın ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- 5 Belediye ve Bağlı

Kuruluşları ite Mahatti idare Birlikteri Kadro Cenellerinden (I) sayılı cetvel eksiksiz olarak

doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." , |I inci maddesinde de " (1/

Boş memur kadrolaİndaİınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iPtali

ve'dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. BoŞ kndro değiŞikliklerinde

yönetmeliğin ekinde yer alan İlr- s Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli ldare Birlikleri
'Kadro 

Cinellerindİn (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) saYılı cetveli

eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birtikte meclise sunulur." denilmektedir.

Bu nedenle; Belediye r""nugı, Kuruluşlan İl. Muhulli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve

Standartlarına Dair vtınetrrıeligin ekinde yer alan Ek- 5 Belediye ve Bağlı KuruluŞları ile

Mahalli idare Birlikleri Kadro 
-Cetvellerinden 

(II) ve (III) sayılı boŞ-dolu kadro değiŞiklikle-

rine ilişkin cetvellerde belirtilen kadroların iptali ve ihdası konusunun MeclisÇe değerlendiri-

lerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.
y. CELİLO(-;LU BAşKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

R. T. ÇINAR : Hukuk Komisyonuna havalesi uygundur,

Ü. CİNÇÖZ: Hukuk Komisyonuna havalesi uygundur,
y. CEL|L6GLU BAşKAN V: Hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyonım.

kabul edenler, etmeyenler? oy birliği ile kabul edilmiştir.

S. K. KARAI\{AN: İlgi : a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün taleplerİ üzerİne;

b) 22lO6t2O20 tarihli ve 8590 sayılı dilekçe,-' --' - 

iıgi (u) dilekçe ile, 1/100b ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam 2 kat konut

imarlı oıİn,'iİç".iz'Camikebir Müallesi İİg aaa 6 No. lu parselin imar durumunun bitiŞik

nizam4kat konut imarlı olarak değiştirilmesi talep edilmekte olup, söz konusu talebin Mec-

lisçe değerlendirilerek gerekli kararrn alrnmasrnr arz ederim.

v.-cıııiı,o(;Lu BAşKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

B. T..çIN}R : imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.

Ü. ciNçÖZ:imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.
y. cııııı,o(;LU BAşKAN V.: imar ve Bayındırlık komisyonuna havalesini oYlarınıza

sunuyonrm. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir,

S. K. KARAMAN: İıgi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talepleri üzerine;

ilçemiz sınırlarr içerisİnde Seferihisar Belediye Meclisince onaYlanmıŞ l/1000 ölÇekli Mev-

,ii imar planı içeiisinde bulunan taşınmaz|arınbir kısmı izm\r BüYükŞehir Bütünü |l25,000

ölçekli çevre Düzeni plarıında tarım alanı , mera alanı vb. olarak Planlıdır. ll25.0}0 ölÇekli

çevre Düzeni planınrn plan hi.ikümlerinin 6.18 maddesinde "Bı planın onama tarihinden

önce mevzuata uygun İıarak onaylanmış mevzi imar planları yürürlüktedir. Bu Planın ona-

yından önce arsa ve arazi düzenlemesi tamamlanmış olanların uygulaması söz konusu Plan-
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lar doğrultusunda sürdürülür. Plan onay tarihinde arsa ve arazi dtizenlemesi yapılmamıŞ

mevzii imar planlarında ise; imar uygulaması öncesinde, mevzuat gereği plan onayı önce,

sinde alınması gereken ilgiti kurumların olumlu görüşlerinin bulunduğunun uygulamayı
gerçekleştirecek idare tarafından kontrol edilmesi zorunludur. Mevzuat gereği alınması ve

uyulması gereken kurum görüşleri el«ik ya da olumsuz olan mevzii imar planlarının uYgu,

laması yapılama7, bu planlar uyarınca yapılaşmaya geçilemez. Mevzii imar planlarında,

Sosyal ve Teknik Alt Yapı alanlarının arttırılmasına yönelik plan değişiklikleri hariÇ bu Pla-
nın ilkelerine aykırı, yapılaşma oranlarını arttırıcı plan değişikliği ve ilave yapılamaz. Bu
planla kentsel kullanım kararı getirilmiş alanlarda yer alan mevzii imar planları geçerlidir.

Bu planda kentsel kullanım karan getirilmemiş alanlarda imar ffi yasalan kapsamında

onİylanmış ıslah imar planları geçerlidir. Ancak ıslah imar planlarında bu planın ilkelerine

aykİrı, niteliğini değiştirici, yapılaşma oranlarını afitırıcı plan değişikliği ve ilave yapıla-

maz.,, denildİginden; aşağıda listelenen ada-parsel - mahalle bilgileri belirtilen dosYalarında,

Mevzii imar planlarının uygulanması ile ilgili karar alınmak üzere, söz konusu dosYaların

izmir ntıytıkşİhir Belediye Meclisine iletilmesi konusunun Meclisçe değerlendirilerek kara-

ra bağlanmasmız arz ederim.
1) Sığacık Müallesi 1100 ada ve 1101 ada (Öncü Koop,)

zİ Ca'mikebir Mahallesi 855, 856, 857,858, 859,860,861, 862,863,864,865,866 ve 867

adalar (Kral
Engin Yapı Koop.)
3) İ{ıdırlıİ< Müallesi 1088, 1089, 1090, I0g3, 1094, 1242 ve |2I0 adalar (Eşiyok Koop.)

4İ Tepecik Mahallesi 696, 697 , 698, 699,700,10l,'7O2,7O3,704,705,'706,707 ,708,709,
7l0,7||,
]|2,'713 ve714 adalar (Aşiyan Koop.)
5) Doğanbey Müalles i'23cİ ve 240 ada|ar,45OO ila 4514 No.lu parseller ve 4526 No.lu Par-

sel
6) Payamlı Mahallesi l88 ada

TÜİkmezMahallesi 164,165,166, 108, l09, l98 ve 208 No.1u imar adaları.
g) ü.ı.-", Müallesi |7|, |72, I73, |74,23g, l]8, I44, |45 ada ile 1479, 1478 ve |477

No.lu parseller
y. CELiL(rĞru I}AşKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

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

Ü. ciNçöZ;imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.

v. cııİııOĞLU BAşKAN V.: imar ve Bayındırlık komisyonuna havalesini oYlarınıza

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir,

S. K. KARAMAN: İıgi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talepleri üzerine;

İıçemiz Camikİbir Müallesinde bulunan Sanayi sitesine giriş için kullanılan, SanaYi

1l No. lu sokağın imar uygulamalarının tamamlanamaması nedeniyle kamuYa terki YaPıla-

madığından imar planınaa ye, aları kavşağın iptal edilip sanayi 1] No, lu. sokağa ulaşımı

sağlalacak bir kavşak yuprİ.u*, gerekmekte olup, kavşak taslak planı izmir KaraYolları 2,

nÜg" Müdürlüğünce Lıazırlanmış ve tarafimıza iletilmiştir. Kavşağın yer aldığı güzergüta

yupİ- çalışmaları ihaleli olarak sürdürülmekte olup, yapım sürecinin planlanabilmesi iÇin

kavşak taslak planı doğrultusunda 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı DeğiŞikliği ve İmar

uyğulamalu.rnrr, (terkin) yapılması gerekmektedir. konunun Meclisçe değerlendirilerek

gerekli kararın alınmasını arz ederim.
!. crcıiıtıĞLu ıtAşKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

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

ü. cİNçÖZ imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.

v. İeııı_o(;LU BAşKAN V.: imar ve Bayındırlık komisyonuna havalesini oYlarınıza

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir,
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S. K. KARAMAN: İlgi : a; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talepleri üzerine;

b) 2610612020 tarihli ve 8929 sayılı dilekçe.
İlçemiz Sığacık Müallesi 3221 sokak No: 80 adresindeki Güneşköy Sitesi'nin iç

yolları ana gizergü dışında ulaşıma kapalı görünmekte olduğundan, bu yolların yaya yolu

olarak belirlenmesi konusunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararrn alınmasını arz

ederim.
Y. CELİLoĞru saŞKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?
R. T. ÇINAR : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.

Ü. cİxr;ÖZz imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.
y. CE,L|L6ĞLU BAşKAN V.: İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesini oy|arınıza

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? oy birliği ile kabul edilmiştir.

s. K. KARAMAN: İlgi : a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talepleri üzerine;

b) İzmir Doğa|gazDağıtım A.Ş.'nin 2910612020 tarihli ve2020GDN9333 sayılı yazısı.' 
İıgi İu)lu1 ile İlçemiz içerisinde yer alan 1 adet regülatör yapısmı kapsayan alan

için hazırlar.rş ," teknik işlemleri yerine getirilmiş olan "Regülatör Alanı" amaÇlı l/1000

öİçekli Uygulama İmar planı değişikliği talep edilmektedir. Planlama a|anı 4 m x 4 m oluP,

ı aaet neğtııattır Alanı yapılmaJına yönelikİöz konusu alanda Uygulama İmar Planı deği-

şikliği yuğırnusı konusunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ede,

rim.
Y. CELİLOĞI,U nnŞKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

*. T..çIN.$R : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.

Ü. cixt;ÖZ;imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.
y. CEL|LOĞLU BAşKAN V.: imar ve Bayındırlık komisyonuna havalesini oylarınıza

sunuyonrm. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

tX. KoN,lisyoN»aN GU,LIINLER

D. ULU : İlçemiz çolak ibrüim Bey. Müal|esi 13'72 ada 1 No.lu parselin ön cephesinde

bulunan l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında park olarak tescİlli alanda peyza|

düzenlemesi yapılması ile ilgiİi ekli protokol, komisyonumuzca incelenmiŞ oluP, bahse konu

alanda yapıİacak olan peyzaj düzenlemesi talebi komisyonumuzca oy birliği ile

reddedilmiştir.
Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
Y. C§LİLOĞı,U ııa,şKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?
R. T. ÇINAR : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur,

Ü. CİNÇÖZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur,
y. CEt,iLo(;LU IrAşKAN V.: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir,

D. ULL] : İlçemiz Mersinalanı Müallesi 153 ada 11 No.lu parselin kuzeyinde bulunan

kamuya terklİalan, 1/1000 ölçekli Ürkmez Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen Park
alanında kısmen de otopark İlanında kalmakta olup, bu alanın tamamen otoPark alanına

dönüştürülmesine ihtiyaç duyulduğu görüldüğünden, Mersina|an1 \l{ıi|l9sl 153 ada 11

No.1u parselin kuzeyinde bulunan kamuya terkli alanda 1/1000 ölçekli Urkmez RevizYon

Uygulama imar planı Değişikliği yapılması komisyonum\zca değerlendirilerek oY birliği ile

uygun görülmüştür.
ı<onunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
Y. CELİLOĞI.U naŞKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

R. T. ÇINAR : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur,

Ü. CİNCÖZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanmasr uygundur,
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y. CELİLoçru BAŞKAN V.: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

D. ULU : İlçemiz Camikebir Mahallesinde bulunan 94I,00 m2 ynzö|çümlü 3060 ada 1

No.1u parseldeki 392,87 m2 ' lik Belediye hissesini diğer hisse süipleri satın almak

istemektedir. 3060 ada 1 no.lu parseldeki Belediyemiz adına kayıtlı 392,87 m2 'lik Belediye

hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) fikrası gereği diğer hisse

süiplerine satılması konusu komisyonurnuzca değerlendirilerek oy birliği ile uygun

görülmüştür.
kongrrn karara bağlanmak izere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

o1unur.
Y. CELİLOĞLU BaŞKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

R. T. ÇINAR : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur,

Ü. CİNCÖZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur,
y. CELi1,OĞLU BAşKAN V.: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir,

D. ULU : ilçemiz Turabiye Müallesinde bulunan 79I,67 -' yürölçüm|n |72 ada75 No.lu

parseldeki 8.İ3 m2, ıit neıeaiye hissesini diğer hisse sahipleri satın almak istemektedir. |72

ada.75 No.1u parseldeki nelediyemiz adınİ kayıtlı 8.33 m2' lik Belediye hissesinin 5393

sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) fikrası gereği diğer hisse sahiPlerine satılması

konusu komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile uygun görülmüştür,

Konunun karara bağlanmak izere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
y. CELİL(ıĞı,u BAşKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

R.,L ÇINAIi : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

Ü. cixçöZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
y. CELiLOĞLU gA.şraN V.: Komisyondan geldiği şekli ile oylarrnıza sunuyonım.

kabul edenler, etmeyenler? oy birliği ile kabul edilmiştir.

D. ULU : ilçemiz ürkmez Müallesinde bulunan 151 m2 yüzölçümlü 2711 No.lu Parseldeki

İı,oo -r, ıit neıeoiye hissesini diğer hisse sahipleri satın almak istemektedir. 27|l No.lu

parseldeki Belediyemiz adına kayıtlı l1,00 m2' lik Belediye hissesinin 5393 saYılı BelediYe

kurunu, 18. Maddesi (e) frk as gereği diğer hisse süiplerine satılması konusu

komisyonu mlJzcadeğerlendirilerek oy birliği ile uygun görülmüştür.

Konunun karara bğlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
y. CELİLoĞıu geşKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

R. T. ÇINAR : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

Ü. ciNçÖZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
y. CELiLo(;ı,u BAşKAN V.: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir,

D. ULU : İlçemiz Tepecik Mahallesi yerleşiminde bulunan, Uygulama İmar Planında

üzerinde ,,S,, notasyop oı* ve söz konusu planın plan notları ile "YaPr adasındaki mülkiYet

sınırları ve büytikliiğü dikkate alınarak, yeni yapılacak binalarda yaklaŞma sınrrlarr ile kat

yükseklikleri İeledİyesince mevcut binalarla uyum sağlayacak biÇimde verilecektir"

İeklinde yapılaşma düzeni tariflenen konut alanlarında, mevcut yapılaŞma düzenine uYgun

olarak l/1.0O0 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması, imar adalarında

yapılaşma koşullarının belirlenerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına iŞlenmesi ve Plan

,oİrnu eklenmesi konusu komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile u}gun

.J

görülmüştür.
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Konunun karara bağlanmak izere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
y. CELİLOĞI,u nnŞKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?
ll. T. ÇINAR : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

Ü. CİNÇÖZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
y. CELİLSĞLU BAşKAN V.: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınrza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

D. ULU : İlçemiz Doğanbey- Ürkmez srnırları içerisinde bulunan Yunus Emre Caddesi ile

Karacaoğlan Caddesin]n keİiştiği yerde bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında

kamuya terkli yeşil alana (park) Uğur MUMCU adının verİlmesİ talebİ komİsyonumuzca

değerlendirilerek oy birliği ile uygun görülmüştür.

Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
y. CELİLOĞı.u BışKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

lt.1'..ÇINI.SR : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur,

Ü. CİNÇÖZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur,
y. CELİLOĞLU BAşKAN V.: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

D. ULU : ilçemiz Çolak İbrahim Bey Mahallesi 151 ada 1, 2 ve 3 No.lu parsellere iliŞkin

1/5000 tılçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlarıan l/100O ölçekli Uygulama İmar
planı değişikliği komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile uygun görülmüŞtür.

Konunun karara bağlanmak izere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
Y. CIıLİLOGLU BAŞKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

§. T..ÇIN.4.R : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur,

Ü. CİXCÖZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
y. CEI_it,oĞLU 1}AşKAN V.: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

D. ULU : İlçemiz Hıdırlık Mahallesi |242 ada 1 No.lu parselin ön cephesinde bulunan

1/l0O0 tılçekİi Uygulama İmar planında park olarak tescilli alanda bedelsiz olarak tescilli

alanda peyzaj 
- 
düzenlemesi yapılması ile ilgili protokol İmzalanması konusu

komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir,
Konunun karara bağlanmak izere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
Y. CELİLOĞLu naşKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

R. T..ÇINAR : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur,

Ü. CİXC;ÖZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur,
y. CEl,it,O(;LU BAşKAN V.: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir

D. ULU : İlçemiz Kocaçay Mevkii' nin doğu yakasında bulunan alanın Fırat Yılmaz

ğernoe1u uar.ru hatıra o.--, olarak tüsiİ edilmesi ve "Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU"
udrrr1 yazılıolduğu bir tabela asılabilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi' ne Yetki verilmesi

talebi, bahse konu alan izmir Büyükşehir Belediyesi Rekreasyon Projesi srnrrlarında

kaldığından oy birliği ile reddedilmiştir.
Konunun karara baglanmak izere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
Y. CELİLOĞı,U ııAşKAN V.: Görüş bildirmek isteyen var mı?

l{. T. ÇINAR : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur,

rj. CİNÇÖZ: Komisyondan geldiği oylanması uygundur.
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y. CELİLoçru BAşKAN V.: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir

X. DİLEK VE TEMENNİLER

Y. CELİLOĞLu nnşKAN V.: Dilek ve temenni belirtmek isteyen var mı?

M. BALCıoĞru: Öncelikle değerli Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin' e acil şifalar
diliyorum. Meclis öncesi bize gönderilen Meclis gündemini daha detaylı olarak, buradaki

akı§a göre, detaylarında dahil olduğu şekliyle pdf olarak gönderilmesini rica ediyorum. Her

madde için bizim tekrar aramamrz veya araştınnamrz gerekİyor. Zaten akış hazır oluYor,

bunlarında dahil olacak şekilde yollanması bilgilerinize arz ediyorum.

Y. CELİLOĞI.U naŞKAN V.: Değerlendirip, yapmaya çalışacağız.
A. MİIr.ZE,: Başkanım söz konusu Kocaçay bölgesindeki alan üzerinde bir emeğimizi

olmuştu bizim orada bir emeğim\zvar ağacalar yetiştirdik ne olacak.
y. cfur,iıOĞLu BAşKAN V.: şimdi Kocaçay bölgesinde bir projemiz var. Başlamak

üzere. orada bazı ağaçlann yer değişikliği olacak. Bittikten sonra konunuzu tekrar gündeme

getiririz.
ı. ııİnzu: oraya bir tabela asmamrz yeterliydi bizim için.GenÇ bir öğrencimiz katledildi.

Onun anısml yaşatmak istiyoruz ortak değerimizdir.
y. CELİL«rĞı,u BAşKAN V.: Resmi olarak veremiyoruz fakat şimdilik koyalım sonra

ağaçları nereye taşırsak tekrar gtindeme getirirsiniz. Görüşürüz.

A. MİRZE: B\z orayabir tabela asabilir miyiz?
y. CELİLOĞı,U RışKAN V.: Belediye olarak asar|z. Şimdilik bir sıkıntı yok.

A. 1vIiRZE: çok memnun oluruz. Bizim camiamız bundan bir haber bekliyor. Nuriye hanım

bununla ilgili bir açıklayıcı yazı verebilir misiniz?
N.H[,pTfIr.ıirçİ: yazıyagerek yok resmi olan bir şey yok çünkü. Tabela asılır.

A. M|RZE: Bizim için önemli olan oraya bir tabela asılması. Çok teşekkür ederim.
y. CELİL()(;LU BAşKAN V.: Başka söz almak isteyen var mı? Buyurun Rümi Bey.

ıt. T. çINAR : Sayın Başkan değerli Meclis Üyeleri üç aydır ülke olarak ciddi bir pandemi

sürecinden geçiyoruz. Bu konuda sosyal mesafe evde kal kampanyalarıyla halk olarak belli

bir destektİ bulunduk. Fakat asıL yukü devlet kurumlarında çalışan ve belediYe

personellerimizin can siperane mücadelesine tanık olduk. Sizin huzurunuzda belediYe

personelimizevedevlet kurumlarında çalışan herkes saygı ve minnetlerimi sunuYorum.

xI. TOpLANTIyA KATILMAyAN MECLİS ÜygrgnİN NIAZERETLERİNİN
çöııüşüı-MEsi

y. CEL1L6GLU BAşKAN V.: Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin

kabulünü oylarınıza sunuyonrm. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiŞtir,

xII. TOpı,ANTI cÜxÜNÜN,SAATiNiış rnspiri vE, xapANIş.

Y. CELİLOĞLU BAŞKAN V.: 10 Temmuz2020 Cuma Günü Saat 11:00'de diğer meclis

toplantımızın yapılmasını oylarrnıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile

kabul edilmiştir.

Duygu
Katip

r1.- 1|2

ıt

Sinem

Sayfa 13 l |3

l


