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202ı YILI ŞUBATAYI OLAĞAN MECLis
ToPLANTls| ı. BiLEŞİM l. OTURUM
Sıv ı: 2253 0 69 4 / | 0 5.02.02-202|

n
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HAZIR BULUNANlAR: lsmail YETI ŞKIN, Berklıan PARLAK, Sefer TOPÇU, Kazım
PARLAK, Yelda CELiLOĞLU, Rahmi Tezel ÇINAR, Reşat G ÜLTEKiN, Sinem KoÇ
KARAMAN, Duygu ULU, Hüseyin KOCAER, Halim TEMESE, Ümit CİNGÖZ, İsmail
BAZAN, Serdal YERSEL, Melike BALCIoĞLU, Ahmet MİRZE

KATILMA\ANl,AR:

-

BAŞKAN TARAFINDAN MECLiSiNAÇlLlŞt
BAŞKAN: Değerli arkadaşl ar 202| yılı Şubat Ayı Meclis toplantısınt açryorum. Yoklama
I.

yapacağım. Uzun zaman sonra tam katılım sağladığı için Meclisimize teşekkür ediyorum.
Yeterli çoğunluk olduğuna göre Meclisimizi açabiliriz.

lI_GEÇEN MECLis TIJTANAĞ|NDA MADDi HATA YAPILlP YAPILMADI(JININ

GöRüŞüLMESİ
BAŞKAN: Geçen Meclis

tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı

ile ilgi|i

görüş

bildirmek isteyen var mı?
R.T.Çl NAR: Oylanması uygundur.
ü.CiXCöZ: Oylanması uygundur.
BAŞKAN: Tutanağın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler ov birliği ile
kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.
tl ı.

MECLiS üyBırııiNcn VERiLECEK öıRr<cıı-nniN GöRüŞtrLMEsi

BAŞKAN: Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen var mı? Başkanlık tarafından bir
önergem var. l/25.00O ölçekli Öneri İ2mir Büyükşehir Çevre Düzeni Planı değişikliği ve
l/5000 ölçekli Öneri Nazım İmar Planı..Değişikliği ve l/l000 ölçekIi UyguIama İmar P]anı
Değişikliği konusunun görüşülmesi. Onergenin gündeme alınması hususunu oylannıza
sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

IV. BAŞKANLlKTAN (;ELEN ÖNnn«;EI-nniN (]ÖRÜŞtILNtEsi

D.ULU: İlgi : Zabıta Müdürlüğünün 05.01.202l Tarihli ve l2 sayllı talepleri üzerine;
202l Mali Yılı Bütçesinde 03 Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri içinde yer alan
Belediyemiz Zabıta Personelinde yıl içinde verilecek o|an fazla çalışma ücretinin 202| yı|ı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun K Cetvelinde beliıtilen limiti geçmemek iizere bürüt olarak
tespit edilmesi hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.
BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R.T. ÇlNAR: Oylanması uygundur Sayın Başkanım.
İl.CİNt;ÖZ: Oylanması uygundur Sayın Başkanım.

RAŞKAN: Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.
İkinci giindem maddemiz.
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D.ULU: İlgi : İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünün 22.0|.202l tarih ve l966 sayılı
talepleri üzerine;

Kurumumuzda 657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre çalışan Memur ile 657
sayllı kanunun 4/B maddesine göre çalıştırılan Sözleşmeli Memur,a 4688 sayılı Kamu Görevliliri sendika]arı ve Toplu sözleşme kanunu'nun 32. maddesine istinaden yetkili sendika ile
sözleşme imzalanması hususunda Belediye Başkanı İsmail YETiŞKIN, e yetki verilmesin
konusunun Meclisçe değerlendirilerek karara bağlanmasını arz ederim.
BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R.T. ÇlNAR: Oylanması uygundur Sayın Başkanım.
Ü.CiNCÖZ: Oylanması uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN: oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Üçüncü gündem maddemiz.

D.ULtI: i/ğ ; imar

ı,e

Şehircilik Müdürtüğijnün 29.0].2021 Tarihli ve 2755 sayılı talepleri

üzerine

ilçemiz Sığacık ve Hıdırlık Mahallelerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı
Akarca lıİazım İm-ar Planı revizyonu ve ilavesi 15.08.20l9 tarih ve 669 sayılı Meclis kararıYla
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onanmıştır.
Söz konusu l/5000 ölçekli KorumaAmaçlı Nazım ve Nazım İmar Planına uygun ola_
rak hazırlanan l/l000 ölçekli Koruma Amaçlı ve Uygulama imar Planlarının değerlendirilip
onaylanması konusunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.
SA§KüN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
ll.r. ÇlNan: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım,
Ü.CİX«;ÖZ: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
BAŞKAN: Önergenin imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oy|arınıza sunuyorum.
Kabul edenler etmeyenler oy birliği iIe kabul edilmiştir,

D.ULU:l/gı;imarveŞehircilikMüdürlüğünün28.01.202]Tarihlive2876sayılıtalepleri
""''n"'iror^rrrrpec ik ve Hıdır|ık Mahatlelerinde yapıtan. izmir Büyi.ikşehir Betediye Mecti_

sinin ı 4.07.20 ı 7 tarih ve 05.795 sayılı kararı ile onaylanan l /5000 ölçekli Doğu Akarca Na_
zım imar planı doğrultusunda hazırlanan l/l000 ölçekli Doğu Akarca Planlama Bölgesi Re_
,iryonu ue i1ave Üygulama imar planı, l 5,08.20l 8 tarih ve 05.939 sayılı Meclis kararıyla
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onanmıştır,
Sözkonusualanınimarplanlarındadüzenlemeyapılmasınaihtiyaçdululmuşolup'.
l/lO00 ölçekli Doğu Akarca Planlama Bölgesi Revizyonu ve İlave Uygulama İmar Planında
hazırtamıj olduğuiıuz plan değişikliğinin Meclisçe değerlendirilerek gerekli karann alınma_
sını arz ederim.
BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R.T. ÇlNAR: İmar ve Bayındırl ık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım
ettik
Ü.CİX<;ÖZı Sayın Başkanım bu konuyla ilgi li basından sizin açıklamalarınızı da takip
imar
özellikle
var.
Sizlerin
mağduriyeti
Bu noktada yıllardır beklediğimiz bir plan o b ölgenin
söz
itirazı
sitenin
Komisyonun gayretle çalışmasıyla gelinen bi r nokta var ama orada bir
ihmal var
konusu haklı olmayan bir itiraz. Orada Belediye mizin avukatının yapmış olduğu bir
karşılıklı
iki
eşin
yani
ayrıca
la
kadarıy
ga liba. Sizin açıklamalarınızdan da takip ettiğimiz
Burada
etti.
rencide
iolarak
çok
davada avukat olması söz konusu. Bu beni bir Meclis üyes
yapılan çalışmalara karş lhk avukatın yaptığı büyük bir ihmal var. Bu ihmalin belki aylarca
ile
belki de yıllarca sürecek bir faturası var. Yeni baştan yapılacak bir maliyeti var, Bu avukat
heba
emeğini
kadar
bun
çalışmasını
ilgili mutlaka bir tasarru funuz olacaktır. Sayın meclisin
Başkanım
uygundur
havalesi
Komisyona
etmiştir.
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BAŞKAN: Önergenin imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza

sunuyorum.

Kabul edenler etmeyenler ov birliği iIe kabul edi[miştir.

D.ULU:rg;MaliHizmetlerMüdürlüğünün28.01.2021Tarihlive2867soyılıtalepleri

rine:

üze,

Mülkiyeti belediyemize ait Camikebir Mahallesi 765 ada 7 No.lu parselde kayıtlı

yüzölçümlü sosyo-kültürel tesis alanı nitelikli taşınmazın, 4650 sayılı yasa
ile değişik 2942 sayı|ı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereği izmir Büyükşehir BelediyesinJjevri ve kamulaştırma bedelinin encümence oluşturulacak komisyon taraflndan değeriendirilmesi konusunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.
l .46l ,l 3 metiekare

BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R.T. ÇlNAR: Oylanmasını öneriyoruz Sayın Başkanım.
Ü.CİNCÖZ, Imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini öneriyoruz Başkanım,
R.T. ÇlNAR: oylanmasi ile ilgili bir aciliyetten dolayı oylanması yönünde değerlendirme
yup,yo.r. Hem oranın kamulİştırılmasının sürecinin hzlanması hem de oraya gidecek
p..ron"ıln işlemlerinin hızlanması adına, komisyon sürecinde gecikme yaşanmaması adına

biz böyle bir değerIendirme yaptık
ü.Cİl.lCÖZ: Bedel ile ilgili bir şey var mı Sayın Başkan,
gl§xıN, Hayır, Bedel lespit (o.isyonunda değer belirlenecek Encümen tarafından karar
ile
;;.lİ;;;k. ön"ig.nin kabultıntı oylarıniza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği
kabul edilmiştir.

D.ULU: ligi : a) imar
üzerine;

ve

sayılı talepleri
Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2021 tarihli ve 2j27

MuhtarlıkiŞleriMüdürlüğünün29'01.202ttarihlive2338sayılıtalepleriüze.

rine:

Mali
l6.Ekim.2020 tar|hve 31276 (mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan [^amu
yapı[ması
Sayılı
Hakkında 7254
yönetimi ve Kontrol Kanunu ile baziKanunlarda iıeğişiklik
Kanunun1O.cuMaddesiilel0.07.2004tarihve52l6sayıhBüyükşehirBelediyesi.Kanununa
dönüşen ve büyük şehir,beek 3. maddesine göre; köy veya belde belediyesi iken mahalleye
belediye
ı"a|"ri ,,n,ı*, Içinde bulunup sosyoekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, alınarak
hususlar dikkate
ni.ri_,"tı.rin. erişetiıirıigi, meJcut yap,taş_a durumu_ ve benzeri
meclisinin en geç
iigiıllii. i"ı.aive meclisinin kararı've teiıifi tızerine büyük şehir belediye
tespit edilen mahalleler kır_
s6 giin,iç..ırina" alacağı karar i[e kırsal yerleşim özelliği taşıdığı
saI mahalle kabul edilir denilmektedir,

Bunagöre;İlçemizebağlıeskiklvlenjmahallelerdenorhanlı'Kavakdere,Beyler,

Mahallelerimizin "Kırsal
Turgut, Ulamlş, niır"e, ih.uniy"", Gtılctık, btıdence ve Çamtepe
ederim,
u"fi"lı"" olma İaleplerinin Mecıisçe incelenerek karara b_ağlanmasını arz
mı?
var
isteyen
iio',iüN,-o".rg" tir"rin. grup s6zcülerinden görüş bildirmek
R.T. ÇlNAR: Oylanması uygundur Sayın Başkanım,
İl.CiNt;ÖZ: Oylanması uygundur Başkanım,
birliği
ilŞ'KAN, o;ft.nn ı.utu.iunıı oyla.,nızu sunuyonım. Kabul edenler etmeyenler oy
ile kabul edilmiştir.

I).t]LL]:ilgi:a)imarveŞehircilikMüdürlüğünün0l§2202lTarihli,ve3533sayılı

talepleri üzerine;
b) 23.10.2020 tar ihli ve l6590 sayıh dilekçe
öneri l/25.000 ölçekli Öneri İzmir
İlçemiz Camikeb ir Mahallesi l05 ada 55 No.Iu parsel iç in
İmar Planı Değişikliği
Büyükşehir Çevre Düzeni Planı değiş ikliği ve li5000 ölçekli Nazım
ölçekli Uygulama İmar Planı
önerilmiştir. Bu öneri planlara uygu n olarak da l/l000
Değişikliği hazırlanıp değerlendirilmek üzere Belediyemize sunu]mu
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Camikebir Mahallesi l05 ada 55 No.lu parsel, l2.09.20l2 tarihinde onaylanan İ2mir
Büyükşehir Çevre Düzeni Planında kısmen kentsel yerleşik alanda kalmaktadır. Buna göre
parselin tamamı öneri l/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alan olarak
p]anı
bnerilmiştir. Bu kul]anım kararına uygun olarak da l/5000 ölçek|i Nazım imar
önerilmiştir. Aynı başvuru ile öneri Nazım imar planlarına uygun olarak l/l000 ölçekli
uygulama imar planı teklifi Belediyemiz Meclisince incelenmek üzere sunulmuştur. Teklif
eklerinin incelerek Uygulama imar Planının Meclisçe değerlendirilerek onaylanması
konusunda gereğini arz ederim.
BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R.T. ÇlNAR: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım,
[i.CİNC;ÖZ: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
BAŞKAN: Önergenin imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oy|arınıza sunuyorum.

Kabul edenler etmeyen[er ov birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMiSYONDAN GELENLER
S.KARAN,IAN: Merkez mahallelere hizmet verecek mezarlık alanı konusunda yapılan çalış-

malar kapsamında söz konusu 5332 No.Iu parsel tespit edilmiş_ otup. 3998 _sayıll M.ezarlıkların

ile
Korunması Hakkındaki Kanunda ve l9.01.20l0 - 27 467 sayılı Mezarlık Yerlerinin lnşası
yönetmelikte belirtildiği üzere başka bir amaç
cenaze Nakil ve Defin işlemleri Hakkındaki
için kullanılmayacagı, saiılamayacağı vb. belirtildiğinden] söz konusu parselin izmir Büyük_
jevri konusunun uygun olduğu komisyonumuzca değerlendirilerek oy bir_
şLı,i. n"ı.diy"rine
liği ile kabul edilmiştir.
konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis sayın Heyetinin bilgilerine arz
olunur.

BAŞKAN: Komisyon raporu üzerine gnıp sözcülerinden
R. T. ÇINAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,

görüş bildirmek isteyen var mı?

Ü. CİIıl<;ÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,
BAŞKAN: Komisyon raporunun olarg, glUi kabulünü oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler
etmeyenler oy çokluğu ile kabul edilmiştir. İkinci rapora geçelim,
sporu te_şv.ik
S.KARA]}IAN: 5393 Sayıh Belediye kanununun l4. Maddesinde "Belediyelerin,
gelirlerinden
vergi
,İk orouylo yopacakİarı nakdi yardım, bir önceki yı.l genel biitçe yedisini, diğer belebele,
miharın; Büyülışehir Belediyele_ri için binde
iiyeıeri içn'ahaikuk
"d",
2020 yılı mer_
iiyeıer ıçn binde on ikisini geçemez." denilmektedir. Seferihisar Belediyesinin
TL, ye
142,537
maksimum
i.lri iaure vergi geliri l|.878',092 TL olarak gerçekleştiğinden
yar_
nakdi
Demeği, ne
kudu. tuı"pt. b"ulıinan Sakin şehir Cittaslow Seferihisar Spor Kulübü
J,iyup,ı.u, konusu komisyonumuzca değerlendirilerek 9JLbitliği_ile kabul edilmi$ir,

KonununkararabağlanmaküzeregorüştılmesiMecIisSayınHeyetininbilgilerinearz

olunur.

BAŞKAN: Komisyon raporu üzerine grup sözcülerinden
R. T. ÇINAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,

görüş bildirmek isteyen var mı?

tl. CİN<;ÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,
BAŞKAN: Komisyon .upo_nrn 6ldugu-gibi iibuıtıntı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler
etmeyenler g)Lb!d!ğ ile kabul edilmiştir. Üçüncü rapora geçelim,

S.KARAlllAN: İlçemiz Hıdırlık Mahallesi 20l

ada l47 ve l48 No.Iu parseller

l/l000 ölçekli

konut İmar]ı olup, söz
Uygulama İmar Planında AlT ık Nizam 2 Kat, Taks: 0,30 Kaks: 0,60
talep edilmektekonusu parsellerin çevresindeki yapıların 4 kat olması sebebiyle kat arttrımı
ada bazında 4 katlı
dir. Kat artırımı ile ilgili l/l000 ölçekli Uygula ma İmar Planı Değişikliği,
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yapılaşmanın tamamlanması sebebiyle komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile uygun
görülmüştiir.
konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis sayn Heyetinin bilgilerine arz
olunur.
BAŞKAN: Komisyon raporu üzerine grııp sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R. T. ÇlNAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
Ü. CİllCÖZ, Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
BAŞKAN: Komisyon rapolunun olduğu gibi kabulünü oy|arınıza sunuyorum. Kabul edenler
etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Dördüncü rapora geçelim,

S.KARA]\IAN: ilçemiz Hıdırlık Mahallesi 223 ada 2l No.lu parsel, l/l000 ölçekli Uygulama
imar planında Bitişik Nizam, 2 Kat, konut imarhdır. Söz konusu parsellerin çevresindeki yapıların 4 kat olması sebebiyle kat artlrımı talep edilmektedir. Kat arhrımı ile ilgili l/l000 ölov birliği ile red_
çekli Uygulama imar Planı değişikliği komisyonumuzca değerlendirilerek
dedilmiştir.
konunun karara bağIanmak üzere görüşülmesi Meclis sayın Heyetinin bilgilerine arz
olunur.
BAşkAN: komisyon raporu üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R. T. (|INAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
Ü. CİNCÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
BAşKAN: Komisyon raporunun oljugu'gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler
etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Beşinci rapora geçelim,

S.KAll,A]ltAN: Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve l/l000 ölçekli Uygulama imar Planında
yüzölçümlü, l l32 ada l No,lu
"park" alanında kalan, Hıdırlık Mahallesinde bulunan 40 m2
dolayı
parseli, Hıdırlık Mahallesi Banksis site yönetimi, halihazırda kullanmakta olduğundan
ilave edilen geÇici
satın almak istemektedir. Söz konusu parselin 3l94 sayılı imar kanununa
Bel_
l6. maddesine istinaden 6 Haziran 20l8 tarih ve 30443 sayılı resmi gazetede Yapı Kayıt

_
Özel mülkiye,
gesi Verilmesine İıişkin Usul ve Esasların Madde 7 (4). bendinde Belediyelerin
yapı kayıt Belgesi verilebilir Böyle
tinde olan taşınmazlar ikerine inşa edilmiş olan yapılara
talepleri
bir durumıla yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin
belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden beledi_

iizerine bedeli ilgili
yapı l(ayıt Belgesinin olmasından dolayı sa_
yelerce tloğrudan bıınlara saılır"denildiğinden
tllması konusu komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

KonununkararabağlanmaküzeregörüşülmesiMeclisSayınHeyetininbilgilerinearz
olunur.

BAŞKAN:Komisyonraporuüzerinegn.ıpsözcülerindengörüşbildirmekisteyenvarmı?
R. T. (]INAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,
İ].

CİNCÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle

uygundur,

BAŞK,\N:Komisyonraporununoldugu'gibikabulünüoylarınızasunuyorum.Kabuledenler
etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir. Altıncı rapora geçelim,

S.KARAMAN:KarayollanBölgeMüdürlüğünceİlçemizsınlrlarındadubleyolçalışması

parseller
yürüttilmektedir, Bu çalışma çerçevesinde Hıdırlık Mahallesi 2|2 ada 3 ve 4 No.Iu
iı. zıs udu l No.1u parsellerin bulunduğu kısımda plan tadilatı yapılması konusu komisyonu_
muzca değerlendirilerek ov birliği ile kabul edilmiştir,

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

BAŞI(AN: Komisyon raporu üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
R. T. (jINAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
Ü. CİN<;ÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
BAşkAN: komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarınlza sunuyorum. kabul edenler
etmeyenler g]Lbldiğ ile kabul edilmiştir.

vl. DiLEK VE TEMENNİLERiN GöRüŞi'lı-lrBsi
BAşKAN: Dilek ve temennide bulunmak

isteyen

Meclis Üyemiz var mı? Buyurun Ahmet

İİÜr*rr,

Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri Aralık 20l9 Meclisinde genel ve bölgesel
otoparklar ile ilgili önerge vermiştim. Cevaben yaz|n|Zln ilgi tutularak Büyükşehir
BeĞdiyesinden talep edildiği söylenmişti. konuyla ilgili herhangi bir gelişme var mıdır?
Takdir edersiniz ki otopark ve trafik sorunu ilçemizde hat safhada, arz ederim.
BAŞI(AN: Nilay Hanım var mıdır bir gelişme.
N.Ö.ışİN: En son yaptığımız toplantıda Belediye binası, Belediyenin arka taraflnda olan
yedi dönümlük devlit tasamıfu altında olan yer ve pazar yeri ile ilgili bir plan tadilatı
getirmiştik komisyonda olan meclis üyelerimiz bilirler. Büyükşehir Belediyesine 5000lik plan
Ldiıatı oıarak gitti. iki alanda yer altı otoparkı, üstüne meydan düzenlemesi ve ticaret a]anları
içeren bir çalışma yapılıyor şuan Büyükşehir Belediye Meclisinden geçti. sadece uygulama
aşaması kadastro Genel Müdürlüğünde yapılacak o aşamadayız şuan. ondan sonra yap_ım
aşaması için çalışmalar devam edecektir. Henüz daha yeni tapu tescil olmadı sadece plan
tadilatı ve diğer her şey tamamlandı Başkanım.
BAşI(AN: ieşekitir ederim sağ olun. Başka söz almak isteyen Meclis üyemiz var mı?
Olmadığına göre bir sonraki maddemize geçebiliriz.

Vll. T()PLANTrYA KATILMAYAN }tnCLiS İlynı-nniNiN MAZERETLERiNiN
GöRüŞüLNtEsi
BAŞKAN: Bugün toplantıya katılmayan Meclis üyemiz yoktu.
vltI. T()PLANTI ci]NiJNÜN SAATiNiN TESPiTi

ve

KAPANIŞ

BAŞKAN: Plan|arla ilgili işlemlerin hızlanması için, Meclis toplantımızı 05 Şubat 202l
Cuma G ü saat l1.00' de Seferihisar Belediyesi Meclis Salonunda yapılmak üzere
kapatıInr
Teşekkür e

is
B

n]

larınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir
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