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KATlLMAYANLAR:

Hüse yin

KOCAER. Halim TEMESE

l. BAŞKAN TARAF]Nt)AN ]vIECLiSiN AÇlL|Şl
BAŞiAN: Değerli arkadaşl ar 202l yı].ı Şubat Ayı Meclis toplantısının ikin_ci_.birleşimini
açlyorum. yoktama yapacağım. yeterli çoğunluk olduğuna göre Meclisimizi açabi|iriz.

ıl. ivtE(]Lis üvnLtniNcs VERİLECEK öxtRt;Rı-RııiN GöRi]ŞilLMES|
BASKAN: Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen var mı? Buyurun Ahmet Beyı.Üinzn, Sayın Iiaşkanım, Sayn Meclis Üyeleri küresel ısınma iklim değişikliği artık

ülkemiz içinde uzakta bir sorun olmaktan çıktı. Bu gerçeği yağlş mevsimi kurak geçen bir
yer aldığı
coğrafya olarak bütün Türkiye bilfiil tecrübe etmektedir. Önümüzde su kıtlığının da
karşı;
,oİ, ğünl.. vu.dır. Bu düşüncelerle iklim değişikliğine bağlı su sorununa
l. Şeh'ir içi alanlarda ( araç yıkama, süs havuzları, havuzIu konutlar gibi) kullanımın tam
denetim aliına alınmasl. bu alanlarda yağmur suyu biriktirme depoları kullanılması.
2. park ve bahçelerde kullanılan bitkilerin yağmur suyu hasadı yapılarak depo alanları
oluşturulması.
plan
3. Çatıdan akan yağmur sularının toplanıp biriktirilmesi konusunda tüm imar planlarına
notu eklenmesi.
4. süreli ve duyarlı musIuk kullanımı ve klozetlerdeki su haznelerinin küçültülmesi.

5. su tasanuiu için bilgilendirme ve kamu spotları yapılması gibi önlemIer

alınması

önerimizdir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
BAŞKAN: Bu konuda biİe Je genelge geldi, Değer|endirme yapacağız Ahmet Bey,
Teşekkürler.

llI. BAŞKANL|KTAN (;ELEN ÖNnnt;nı-tRiN GÖRİ]ŞÜLM,Si
D.ULU: ilgi : Zabıta Müdürlügünün 01.02.202l Tarihli ve 35l9 sayılı talebi üzerine;
Tyrizm
ilçe-miz sınırları içerisinde inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili Kültiır v9
yazı ekinde bu_
nukanl,gİ vut,r,- işletmeler ceneı İ,ıtıdıırluğünün her yıl göndermiş olduğu
Meclisince alı_
yasağı
Belediye
Genelgesine istinaden, Seferihisar
ırr"İ z5ıvı sayılı İnşaat
yılı için yeni_
nan 03.03.2020 iarihli ve 26 sa!ılı inşaat çalışma saatleriyle ilgili kararın 202|
den alınması konusunda gereğini arz ederim.

görüş bildirmek isteyen var mı?
uygundur Sayın Başkanım,
havalesi
ll..r. ÇlXlll: Plan ve Btltçe Kornisyonuna
İ'ı.CİNt;ÖZ, Komisyona havalesi uygundur Sayın Başkanım,
BAŞKAN: PIan ve Bütçe Komisyoiuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler
etmİyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz,

BAŞK.\N: Önerge üzerine grup sözcülerinden
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D.ULU: İlgi

:

a) İmar ve

Şehircilik Müdürlüğünün 04.02.202l Tarihli ve 3899 sayılı talepleri

üzerine;
b) 29.0| .202l tarihli ve 3406 sayılı diIekçe

İlçemiz Düzce MahalIesi |25 ada l No.lu parsel, l/l000 ölçekli Uygulama İmar planında Emsal:0,30 Yençok: l0,3O m "Sosyal Tesis Alanl" olarak planlıdır. Söz konusu parselin
yapılaşma koşulunun ilgili yönetmelik ve üst ölçekli plan hükümleri doğrultusunda Emsal:
,,Sosyal Tesis Alanl" olarak değiştirilmesi için l/l000 ölçekli Uygula_
i.0O, Yençok: l0,30 m
ma İmar Planı değişikliği yapılması konusunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın
alınmasını arz ederim.
BAŞKAN: Önerge üzerine 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.
BAşKAN: Önergenin İmar ve Bayındır1ık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir.

lV. KoMisYoNDAN (;ELENLER
S.KARA]VIAN: ilçemiz Tepecik ve Hıdlrlık Mahalleleri için hazırlanan, izmir Büyükşehir
Do_
Belediye Meclisinin |4.o7 .io17 tarih ve 05.795 sayılı kararı ile onaylanan l/5000 ölçekli.
Plan]ama
Akarca
Doğu
ölçekli
l/lO00
ğ, akur.u N-,- imar Planı doğrultusunda hazırlanan
ptanı. l5.08.20I8 tarih ve 05.939 sayılı Meclis
Etılgesi Revizyonu ve ilave Uygulama imar
karİrıyla İzmir Büyükşehir Belediye MecIisi tarafından onanmıştrr,
olup,
Söz konusu alanın imar planlarında düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuş
planında
l/l000 öiçekli Doğu Akarca planlama Bölgesi Revizyonu ve ilave Uygulama imar
kabul edilmiştir.
hazırlanan plan aeğişiııig; komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile
konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis sayın Heyetinin bilgilerine arz
olunur.

BAŞKAN: Komisyon raporu üzerine gn:p sözcülerinden
R. T. ÇINAR: Komisyondan geldiği şektiyle uygundur,

görüş bildirmek isteyen var mı?

Ü. CİN<;ÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,
BAŞKAN: Komisyon raporunun olaugu gibi kabulünü oy|arınıza sunuyorum, Kabul edenler
etmeyenler gyjqkL!ğu ile kabul ediImiştir. ikinci rapora geçelim-

S.KARAI\IAN: İlçemiz Camikebir Müaltesi l05 ada 55 No,Iu parsel iç],.d.l!li l/25,000
planı değişikliği ve l/5000 ölçekli Nazım Imar
oİİ.ı.ıi o*ri izmii ıtıytikşenir çevre Düzeni
planı Degişikligi oneriımiitir. Bu oneri planlara uygun olarak da l/l000 ölçekli uygulama
İmar Plan"ı beglşikligi hazırlanıp değerlendirilmek üzere Belediye mize.sunulmuştur, i
lzmır
Camikibir Mahaülesi ıos ada 5s No.lu parsel, |2.09.20l,z tarihinde onaylanan
Buna göre
Büyükşehir Çevre Düzeni planında kısmen kentsel yerleşik alanda kalmaktadır.
öneri l/25000 Ölçekli Çevre l!^li_|l^TTdu kentsel yerleşik alan olarak
purİ"İln
plan öneril_
'u.u-,
Bu kullanım ka.urınu rygrn olarak da l/5000 ölçekli Nazım imar
lnerilmiştir.
.işri.. av., başvuru ile oneri Nazım Imar Planlarına uygun olarak hazırlanan l/l000 ölçekli
Üvgri".'" i-"iplanı teklifi komisyonumuzca değerlendiriterek oy birliği ile kabıI.edilmi$ir,
arz
Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine
olunur.

BAŞKAN: Komisyon raporu üzerine gn,ıp sözcüIerinden
R. T. ÇINAR: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,

görüş bildirmek isteyen var mı?

tl. CİI..l<;ÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur,
BAŞKAN: Komisyon raporunun 6ldugu,gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler
etrneyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Üçüncü rapora geçelim,
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V.

DiLEK VE TE]vrENNiLERİN (;öRüŞüLMEsi

BAŞKAN: Dilek ve

temennide bulunmak isteyen Meclis Üyemiz var
bir sonraki maddemize geçebiliriz.

Vr. TOPLANTıYA KAT|LMAYAN

(;öR[lŞiJLlvlESi

MECLİs

mı? Olmadığına

göre

ÜyBırıriıiN MAZERETLERiNiN

BAŞI(AN: Toplantıya katılmayan Meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyonım

Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Vlt. TOPLANT| GijNÜNÜN sAATiNiN TEsPiTi ve KAPANIŞ
IiAŞKAN: Mart Ayı Meclis Toplantısının 02 }ı4afi2021 Salı Günü saat 11.00'de
Seferihisar Belediyesi Meclis Salonunda yapılmak üzere kapatılmasını oylannıza
sunuv
ul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir, Teşekkür
ediyorum
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