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HAZIR BI_jLUNANLAR: İsmail YETİŞKİN, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Kazım
PARLAK, Rahmi Tezel ÇINAR, Sinem KOÇ KARAMAN, Duygu ULU, Hüseyin KOCAER,
Halim TEMESE, Ümit CiNGÖZ, ismail BAZAN, Serdal YERSEL. Melike BALCloĞLU.
Ahmet MİRZE

KAT! LMAYANLAR: Yelda CELİLOĞLU, Reşat GÜLIEKiN

l. I]AŞKAN TARAFINDAN MECLisiN AÇlLIŞt
BAŞKAN: Değerli arkadaş|ar 202| yılı ocak Ayı Meclis toplantlsını açıyonım. Yok]ama
yapacağım. Yeterli çoğunluk olduğuna göre Meclisimizi açabiliriz.

l t. 5-393 sal-ılı Belcdiye Kanunu'nun 55' inci maddesi hükmü uyarınca, Sa!,ıştıy
BaşkanIığının 14l1212020 tarih ve 73685206- l30.01.04-20056573 sal,ılı yazıları ekindeki
20l9 yılı denetim sonuçlan hakkındı bilgilendirme.
u,+Şxax: 2019 Yllı Sayıştay Denetim Raporuna www.sayıştay.gov.tr web adresi raporlar

sekmesinden ulaşılabileceği gibi, Yazı işleri Müdiirlüğiimiizden konuyla ilgili bilgi

alabilirsiniz.

lll_GEÇEN MECLİs TUTANAĞtNDA MADDİ HATA \,APILlP YAPlLMADIĞlNIN
GöRüŞüLMESi
BAŞKAN: Geçen Meclis tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı ile ilgili görüş

bildirmek isteyen var mı?
R.T.(jl NAR: Oylanması uygundur.
[l.CiN<;özı Oylanması uygundur.
BAşkAN: Tutanağın kabuliınü oylannıza sunuyorum. kabul edenler etmeyenler oy birliği ile

kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.

IV. BAŞKANLl KTAN (;ELEN ÖN nııcn ınniı <;ÖnÜŞtıı-unsi

S.KAIIAMAN: İlgi : Yazı İşleri Müdürlüğünnn 1'7112/2020 Tarih ve 3375 sayllı talepleri iize-

rine;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22.

Maddesi gereği Meclis Denetim Komisyonunun seçilmesi gerekmektedir. Konunun Meclisçe

değerlendirilerek gerekli karann alınmasını arz ederim,

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

|l,.T. ÇlNAR: Sayın Başkanım De m Komisyonu üyeliğine Cumhuriyet Halk
yHüseyin Kocaer ve Duygu Ulu' yu ad yorız

partisi adına

2021 YILI OCAK AYl OLAĞAN Mncl-is
ToPLANTIsl I. BİLEŞiM I. OTURUM

Say t 2253 0694 / 1 05.02.02-202| l l

ıIl. Ml]CLis Üvııgniııcn VERiLECEK ÖNrRcBı,nRiN cÖni;ŞÜıılr:si
BAŞKAN: Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen var mı? Başkanlık taraflndan bir

önergem var. HıdırlıkMah a||esi 212 ada 3 ve 4 parseller i|e 215 ada 1 parselde l/1000 ölÇekli

imar*pıan tadilatı konusunun görüşülmesi. Önergenin giindeme allnması hususunu oylannıza

,rnryo*. Kabul edenler etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir,

,l
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tl.CİNCÖZ: Başkanım Ak Parti adına Serdal YERSEL' i aday gösteriyoruz.

BAŞKAN: Kapalı oylama yapılacaktır. Oylarınızı kullanabilirsiniz. Yapılan oylama
sonucunda Hüseyin Kocaer 12 oy, Duygu Ulu 12 oy ve Serdal Yersel 14 oy alarak Denetim
Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir. Hayırlısı olsun.

S.KARAMAN: İıgi : Yazı işleri Müdürlüğünnn 1711212020 Tarih ve 3378 sayıh talepleri üze-

rine;
5393 Sayıtı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6.

Maddesine göre, 202| yılı içinde Meclisin tatil edilmesi konusunun Meclisçe
değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim,
BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R.T. ÇINAR: Sayın Başkanım grubum adına Meclisin tatil edilmemesi yöniinde görüş

bildirmek istiyorum.
Ü.<'İN<JtİZ, Başkanım bizde aynı görüşteyiz. Zaten 2020 yı[ı içerisinde pandemiden dolayı
meclis toplantılan tatil edilmişti, Tatile gerek yok.
BAŞKAN: Oyllarınıza srınuyoı].ım. Kabul edenler etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiŞtir.

Üçüncü giindem maddemiz.

S.KARAMAN: İlgi : a) imar ve Şehircilik Müdürlüğiintin 0211212020 Taıihli ve 3247 sayı|ı

talepleri üzerine;

b) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının24l0912020 tarihli ve 20427l sayılı
yaAS|.

Mülkiyeti Seferihisar Belediyesine ait İlçemiz Doğanbey Mahallesinde bulunan met-

ruk mezarlık vasıflı 2528,00 m2 yiizölçümlü 5332 No.lu parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar planı dışında kalmakta olup, l/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak
planlıdır. Merkez mahallelere hizmet verecek mezarhk alanı konusunda yapılan çalışmalar
kapsamında söz konusu 5332 No.[u parsel tespit edilmiş olup,3998 sayılı Mezarlıkların Ko-
runması Hakkındaki Kanunda ve l9.01.2010 - 27 467 sayı,Iı Mezarlık Yerlerinin lnşası ile Ce-
naze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmelikte belirtildiği üzere başka bir amaç için
kullanılmayacağı, satılamayacağı vb. belirtildiğinden; söz konusu parselin İzmir Büyükşehir
Belediyesine devri konusunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli karann alınmasını arz ede-

rim.

BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R.'t ÇINAR: İmar ve Bayındrlık ile Hukuk Komisyonuna havalesi uygundur Sayın
Başkanım.
İl.Cİ|ıiCÖZ: Komisyona havalesi uygundur Başkarum.
BAŞKAN: Önergenin İmar ve Bayındırlık ile Hukuk Komisyonuna havalesini oylannıza
sunuyonım. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Dördiincü gündem

maddemiz.

S.KARAMAN: İıgi : Maıi Hizmetler Müdiirlüğüniin 08/l212020 Tarihli ve 3309 sayılı talep-

leri üzerine;
5393 Sayılı Belediye kanununun 14. Maddesinde "Belediyelerin, sporu teşvik etmek

amacıyla yapacakları nakdi yaıdım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri

için tüakkuk eden miktann; Büyükşehir Belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler

için binde on ikisini geçemez." denilmektedir. Seferihisar Belediyesinin 2020 yı|ı merkezi

idare vergi geliri 11.878,092 TL olarak gerçekleştiğinden maksimum 142,537 TL'ye kadar
vardrmtalepte bulunan Sakin Şehir Cittaslow Seferihisar Spor Kulübü Demeği' ne nakdi

yapılması konusunun Meclisçe değerlendirilerek geıekli karann alınmasını arz ederim.
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BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

R.T. ÇINAR: Plan Bütçe Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.
İı.CİNCÖZ: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
I}AŞKAN: Önergenin Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oy|annıza sunuyorum. Kabul
edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddemiz.

S.KARA]!!AN: İlgi : a; İmar ve Şehircilik Müdürlüğtinün 18.|2.2020 Tarihli ve 3385 sayılı
talepleri üzerine;

b) 30.10.2020 tarihli ve 17005 sayıh dilekçe.

İlçemiz Hıdırlık Mahallesi 20| ada |47 ve 148 No.lu parseller 1/1000 ölçekli Uygu-
lama İmar planında Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,30 Kaks:0,60 konut imarlıdır. Söz konusu par-

sellerin çevresindeki yapıların 4 kat olması sebebiyle kat artrnmı talep edilmektedir. Kat artı-
nmı ile ilgili l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin Meclisçe değerlendiri-
lerek gerekli karann alınmasını arz ederim.
llAŞKAN: Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
lt,T, ÇlNAR: İmar ve Bayındırhk Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.
İl.CİNÇÖZ: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
I}AŞKAN: Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

S.KARAMAN: iıgi : Maıi Hizmetler Müdürlüğünün 23.12.2020 Tarihli ve 3417 sayılı talepleri üze-

rine:

Yatınm ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak iizere; İller Bankası A.Ş.'den veya
diğer bankalardan 8.000.000,00 TL (Sekiz milyon) (Faiz hariç) nakit kedi veya gayri nakdi
kredi kullarulmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon,
vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, iller Bankası A.Ş.,ce teminat olarak alınacak Beledi_
yemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.ş. ile Maliye Bakanlığınca dağıtlIan yasal paylarımızın
mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (Vo40' ın
dışında ve %l00'üne kadar) karşılanmasına, kıedi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin
ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayri-
menkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şart-
larda ve talep tarihinde iller Bankasl A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası
A.Ş.' ce Belediyemize kullandınlacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı
imzalaıııaya ve kedi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki
her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.' ye veya diğer bankalara ipotek vermeye, Beledi
yemizin her ttirlü gelir, hak ve alacaklannı iller Banİası A.Ş.' ye veya diger bankalara terhin

ve temlik etmeye, Belediyemize ait her tiirlü ticari işletrneyi İlter Bankası A.Ş.'ye veya diğer
bankalara rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.' nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebi-

lecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer
alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her tiirlü işlemi yapmaya

Belediye Başkanının yetkilendirilmesi arz ederim.

I}AŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
li.T, ÇINAR: Oylanması uygundur Sayın Başkanım.
il,C i NC;öZ: Oylanması uygunduı Başkanım.
ltAŞKAN: Önergenin kabuliinü oy|annıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler ov birliği
ile kabul edilmiştir.

S.KARAMAN: İlgi : a) İmar ve Şehiıcilik Müdiirlüğilniin 23.12.2020 Tarihli, ve 3418 sayılı
talepleri üzerine;
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b) |7 .12.2020 tarihli ve 20217 sayılı dilekçe.

İlçemiz Hıdırlık Mahallesi 223 ada 21 No.lu parsel, li 1000 ölçekli Uygulama İmar

Planında Bitişik Nizam 2 Kat konut imarlıdır. Söz konusu parsellerin çevresindeki yapıların 4

kat olması sebebiyle kat artınmı talep edilmektedir. kat artlnmı ile ilgili 1/l000 ölçekli uygu-
1ama imar Plaru Değişikliği talebinin Meclisçe değerlendirilerek gerek-li kararın alınmasını arz

ederim.
ltAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R.T. (IINAR: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.
[ı.(:İNCÖZ: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
I}AŞKAN: Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylannıza sunuyorum.
Kabul edenler etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir.

S.KARAMAN: İlgi : a) İmar ve Şehircilik Müdi.iılüği,inün 30.12.2020 Tarih ve 3492 sayı|ı

talepleri üzerine;

b) 08.10.2019 tarihli ve 15l38 sayılı dilekçe.

Hıdırlık Mahaltesi Banksis Site Yönetim ilgi (b) dilekçe ile mülkiyeti Belediyemize ait

olan ve l/1000 ölçekli Uygulama imar Planlnda "park" alanrnda kalan, Hıdırl* Mahallesinde
bulunan 40 m2 yüzölçiımlü, 1132 ada l No.lu parseli halihazırda kullanmakta olduğundan

dolayı satın almak istemektedir.

Söz konusu parselin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) fikrası gereği satı-

şı hususunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli karann alınmasını arz ederim.

I}AŞKAN: Önerge tizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R.T. ÇINAR: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.

İ'ı.CİN<;ÖZ: Komisyona havalesi uygundur Başkanm.
1}AşKAN: Önergenin imar ve Bayndırlık Komisyonuna havalesini oylannıza sunuyorum.

Kabul edenler etmeyenler oy biıliği ile kabul edilmiştir.

S.KAR{N{AN: İlgi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğiinün talepleri üzerine;

Belediye Meclisimizin o|l12l2020 taih ye 74 sayı ile almış olduğu 5393 Sayılı
Belediye kanununun 49. Maddesine istinaden Belediyemizde sözleşmeli olarak istihdam

edilecek olan personele ilişkin alınan kararda yapılacak ödeme tutarlannda sehven hata

yapıldığı görüldüğünden anılan karann iptal edilmesi ve kararın ;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Belediyemizde aşağıda lis_

tesi çıkartılan kadrolarda 13 adet tam zamanlr ve l adet kısmi zamanlı sözleşmeli personel

istihdam edilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı l<amu Mali yönetim ve Dönüşüm Genel

Müdürlüğü'nün 2021 yı|ı ocak ayı içerisinde yayınlanacak olan genelgesi ile tam ve kısmi
zamanh ğalışan personele; " 657 Saylı Kanuna göre net aylık taban ücret" tutarları i,Zerinden

ve listede görünen ek ödeme oranlanna göre net ücret ödenmesi ve 01.01.2021-3|.12.2021
tarihleri arasında çahştırılmasına;

Ayrıca; l0 ocak 2012 tarih ve 28169 Sayıh Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665

sayılı Baİ<anlar Kurulu Kararının l. maddesinin (b) fikrasında "Belediyeler, İl Özel İdareleri

," ıııut uıti idare Birliklerinde 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayıh Belediye Kanununun 49. Mad-
desinin 3. fıkrası, 22.05.2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 36. Maddesinin 3.Fıkrası ve

26.05.2005 tarihli ve 5355 Saylh Kanunun 22. Maddesinin 5.Fftrası hükiimlerine göre istih-

dam edilen sözleşm eli personele, bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas ahnarak , soz-

leşmeli çalıştlrılmas1 na esas alınan kadro unvanları için 375 sayılı Kanun Hiikmtinde Karar-

nameye ekli (I) sayıl ı cefuelde belirlenecek oranların en yiiksek Devlet Memuru aylığına
gösterge dahil) uygu lanması sureti ile hesaplanan tutarda, sözleşme ücreti ile ilişkilend

\
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meksizin her ay ek ödeme yapllır." denildiğinden 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere
375 sayıh Kanun Hükmünde Karamamede belirlenen esas ve usule uygun olarak ekli (II) sa-

yıh cetvelde tespit edilen oranJarda ek ödeme yapılabilmesi hususunda;

Şeklinde alınması hususunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ede-

rim.
KADROADEDi LNVANI: EKÖDEMEORANI(BRÜT)

2 Adet
l Adet
6 Adet
1 Adet
l Adet
2 Adet
1 Adet

%|30
%145
%85
%85
%85
%85

Miüendis
veteriner Hekim
Tekniker
Ekonomist
Progıamcı
Eğitmen
Avukat (Kısmi Zamanlı)

D. UL[l: İlçemiz Sığacık Mahallesi 88 Ada 137 No.[u parselde yer alan 443 m2 alana sahip
belediyemiz mülkiyetindeki alsa nitelikli taşmmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.

maddesi (e) fıkrası gereği satılması hususu komisyonumrızca değerlendirilerek İsmail Bazan'
ın red o1.una karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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

BAŞKAN: Komisyon raporu üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
lt. T. ('lNAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
İl. cİNt;ÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylannıza sunuyorum. Kabul edenler

ov cokluğu ile kabul edilmiştir. İkinci rapora geçelim.

,/'V' \Ç-f))--,( |

BAŞKAN: Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
ll.T. ÇlNAIl: Oylanması uygundur Sayın Başkanım.
İI.CİNC;ÖZ: Başkanım bu zaten daha önceden aldığımız meclis karanydı sanınm. Mevcut
personel için alınan bir karardı.
liAŞKAN: Mevcut çahşan personel fakat bir önceki teklifte 2020 yılı olarak yazıldığından
dolayı tekrar almamız gerekti.
Ü.CİNCÖZ: Anladım Başkanım. Önceki karardaki hatayı diizeltmiş oluyoruz.
IIAŞKAN: Doğrudur Ümit Bey. Önergenin kabuliinü oylarrnıza srınuyonım. Kabul edenler
etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Ek gündem maddesine geçiyorum.

D. L]LU: Karayolları Bölge Müdiirlüğiince ilçemiz sınrrlannda duble yol çalışması
yürütülmektedir. Bu çalışma çerçevesinde Hıdırlık Mahallesi 212 ada 3 ve 4 No.lu parseller
i|e 215 ada 1 No.lu parsellerin bulunduğu kısımda plan tadilatı yapılması gerekmektedir.
Konunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli karann alınmasını arz ederim.
BAŞKAN: Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R.T. ÇINAR: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.
Ü,CİX<;ÖZ: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
I}AŞKAN: Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarrnıza srınuyorum.
Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMisYoNDAN (;ELENLER

N**
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D. ULU: 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Diizeni Planı tadilatına istinaden; ilçemiz
Camikebir Mahallesi 105 ada 55 No.lu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmaı Planı ve 1/1000

ölçekli uygulama imar planı Değişikliği yapılması konusu kurum ve kuruluş görüşlerinin

güncel olmaması sebebiyle komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile reddedilmiştir.

Konunun karara bağlanmak ilzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.

BAşkAN: komisyon raporu iizerine grup sözcülerinden gört§ bildirmek isteyen var mı?

R. T. ÇINAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

Ü. CİXCÖZ, Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
|}AşI<AN: komisyon raporunun olduğu gibi kabuliinü oylannlza sunuyorum. kabul edenler

etmeyenleı oy birliği ile kabul edilmiştir. Üçüncü rapora geçelim.

l). LIL[]: Merkez mahallelere hizmet verecek mezarlık alanı konusunda yapılan çalıŞmalar

kapsamında söz konusu 395 ada l No.lu parsel tespit edilmiş olup,3998 sayıh Mezarl*lann

Korunması Hakiındaki Kanıında ve 19.01.20l0 - 27 467 sayılı Mezarlık Yerlerinin İnŞası ile

Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmelikte belirtildiği iizere başka bir amaÇ

için kullanrlmayacağı, satılamayacağı vb. belirtildiğinden; söz konusu parselin İzmir Büyiik_

şehir Belediyesine devri konusrınun uygun olduğu komisyonumuzca değerlendirilerek oy bir-

liği ile kabul edilmiştir.

Konunun karara bağlanmak iizere görüşülmesi Meclis Sayn Heyetinin bilgilerine arz

olunur.

BAŞI(AN: Komisyon raporu iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

R. T. ÇINAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,

İl. CİNCÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

BAşkAN: komisyon raponınrın oldugu gibi kabulünü oylannıza srınuyorı,ım. kabul edenler

etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştiı. Dördiincü rapora geçelim,

D. L]LLI: ilçemiz Camikebir Mahallesi 305l ada 1 No.lu parsel, 3052 ada l No.lu parsel ve

3053 ada l No.lu parselleri kapsayan alanda İmaı Plan Tadilatı yapılması konusu Emsal artışı

olduğundan komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile reddedilmiştir. ı

Konunun karara bağlanmak iizere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin b gilerine arz

olunur.

BAşkAN: komisyon raporu iizerine gnıp sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

R. T. ÇINAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,

Ü. Cİllr;ÖZ: Komisyondaı geldiği şekliyle uygundur,

BAŞKAN: Komisyon ı.upo-nun oldugu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler

etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Beşinci rapora geçelim,

D. tlLtl: Ahmet Mirze' nin 01.12.2020 tarihli talepterinde "ilçemiz Tepecik mahallesi yerle_

şiminde bulunan, uygulama İmar planlnda üzerinde "s" notasyonu olan ve söz konusu planın

plan notları ite "yapı adasındaki mülkiyet slnırlan ve büyüklüğü dikkate alınarak, yeni yapıla_

t
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cak binalarda yaklaşma sınırları ile kat yfüseklikleri belediyesince mevcut binalarla uyum

sağlayacak biçimde verilecektir" şeklinde yapılaşma diizeni tariflenen konut alanlannda mev-

cut yapılaşma diizenine uygun olarak t/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapıl-

ması, imar adalarında yapılaşma koşullannı belirleneıek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı-

naişlenmesivedahaönce5.1.2.3plannotunaişlenen3128,3l31ve3132adalarailaveolarak
3133,3148, 314'7,392,393,394,395 adalann plan nofuna eklenmesi konusu komisyonumuz-

ca değerlendirilerek oy birliği ile uygun görülmüştiir .

Konunun karara bağlanmak iizere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.

BAŞKAN: Komisyon raporu üzerine gnıp sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R. T. ÇINAR; Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

tl. CİNCÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
BAŞKAN: Komisyon raponınun olduğu gibi kabuliinü oylarınza srınuyorum. Kabul edenler

etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

vL DİLEK vE TEMENNİLERİx cönüŞüıNrssi

BAŞKAN: Dilek ve temennide bulunmak isteyen Meclis Üyemiz var mr?
Harum.

Buvurun Melike

M.BALCIOĞLU: Sayın Başkanım, 1999 yılından giintlmüze kadar Belediyemizin yapmış
olduğu gayrimenkul satışlan ile ilgili, metrekare bilgileri, satışlardan Belediyemize ne kadar
gelir elde edildiğine daiı bilgi rica ediyorum. Teşekkiir ediyorum.
BAŞk(AN: Bir dahaki Meclis toplantımıza kadu size yazıh olarak bilgi verelim Melike
Hanrm. Buyurun Ahmet Bey.
A.MİRZE: Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış
bulunmaktayım. Hepimizin yaşadığı gibi kötü bir yıl yaşadık. Büttin diinyayı kasıp kaıııran
Covid-l9 salgını ülkemizde de etkisini göstermiş, unutulması güç acı hatıralara bırakmıştır.
Aynca yaşanan deprem felaketi 1urdumuzu İzmirimizin ve ilçemizde de onanlmaz yaralar
açmış, irili ufaklı bir çok iizücü olaylaı milletimizi bir hayli ijzmüşnlr. Yaşanan bu acı
olayların yanında bütiin bu olumsuzluklara rağmen ülkemizin geleceğini ilgilendiren giizel
hadiselerde olmuştur. Karabağ'ın düşmandan azat edilmesi, kahraman ordumuzun sırasıyla
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe 1-2-3 Harekatı, .Barış Pınan harekatları ile devletimizin
mavi vatandaki tarihi başansı olmak iizere FETo, PKK ülkemize kasteden bütiin terör
örgütlerine tarihi bir hezimet yaşatarak ülkemizin güvenli geleceği tesis edilmiştir. Bu salgın
hastalık belasından kurtulacağımız, doğal afetlerin yaşanmayacağl, emperyalist güçlerin
kuklası terör belasından kurtanlmış güçlü bir Türkiye diliyorum. Ayrıca ilçemizde bu
giinlerde bir çok sevilen insanlanmızla birlikte bu salonda bulunan hemen hemen hepimizin
ortak arkadaşı olan abimi de kaybettik. Bu vesile ile acımızı paylaşan Sayın Başkanımıza,
Başkan Yardımcılanmıza, Meclis Üyelerimize, MHP İlçe Başkanıma, Ak Parti İlçe
Başkanımıza ve CHP İlçe Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizin yeni yılınr kutluyor,
saygılar sunuyorum
I}AŞKAN: Sağ olun Ahmet Bey. Buyurun Umit Bey.
Ü.CİNCÖZ: Uzun yıllardır Belediyemizde görev yapmış Mehmet Ali abimizin vefat etmiş
olduğunu öğrendik. Belediyemize çok değerli katkılan olan herkesle ul,um içinde çahşan bir
abimizdi. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Aynca
Büytikşehir Belediyesine herhalde bir personel dewi o[du. Bununla ilgili kaç personel
devrettik Meclisimizi bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekki,lr ederim.
I}AŞKAN: 2020 yılında yaşadığımız ti,lm bu olumsuzluklara kaışılık 2021 yılrnın huzur,
mutluluk, hayırlar getirmesini ditiyorum. Özellikle Seferihisar açısından. Dediğiniz gibi çok
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yakrnlanmızı kaybettik, sevdiğimiz insanlan kaybettik. Bugiinde uzun yıllar Seferihisar
Belediyesinde çalışan şimdi de Büyiikşehir Belediyesine geçip Seferihisar için çalışan
Mehmet Ali abimizi kaybettik. Onun üzünüsü içerisindeyiz. Allahtan rümet yakınlarına baş

sağlığı diliyorum. Umarım bu yıl hepimize en başta sağlık getirsin. Barış içerisinde huzur
dolu bir yıl geçsin. Ümit Bey' in sorusuna bir açıkl* getireyim. Tam sayılar kesin değil
mülakat süreçleri devam ediyor. Ama şöyle söyleyebilirim. Eğitmenlerin büyük bir kısmı,
Belediye şirketinden kırk kişi tabi bunlar bizim önerdiklerimiz tabi orada bir elemeden
geçecekler o yiizden tam net değil sayılar ve bizde 28 kişi vardı 6 ay geçici işçi olarak

çalışanları verdik, 11 kişide memur verdik. Toplamda 170 kişiyi buluyor listedeki sayı, tabi
oraya kaç kişi gidecek onu bilemem belli değil. Aıcak ön görüşmeleri yapıldı. Başka söz
almak isteyen Meclis üyemiz var mı? Olmaüğına göre bir sonraki maddemize geçebiliriz.

VıI. TOPLANTlYA KATILMAYAN MECLis Üyrı-rniıııiı MAZERETLERiNİN
cönüşilıır,ınsi

BAŞKAN: Toplantıya katılmayan Meclis üyelerimizin mazeretlerini oylannıza srınuyonım.
Kabul edenler, etmeyenler oy biıliği ile kabul edilmiştir.

VlIı. ToPLANTI GÜNÜNÜN sAATiNiN TEsPiTi vc KAPANIŞ

BAŞKAN: Şubat Ayı Meclis Toplantısının 02 Şubat 2021 Salı Giinü saat 11.00'de
Se sar Belediyesi Yeni Kültiir Merkezinde yapılmak üzere kapatılmasrnı
oyl uyorum. Kabul edenler etmeyenlef birliği ile kabul edilmiştir.za sun
Te
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