
202ı Y|LI AGtlSTos AYI MECL:S
TOPLANTISI l. BiLEŞiM I. OTURUM

Sayı: 22530694/l 05.05/rr 03l0El202l

CELlLo LU. Rahmi Teze
KOCAER. Ümit CiNGöZ,
MiRZE

KAt ILN|AYANLAR: Kazım PARLAK, Reşat GÜLTEKIN, Halim TEMESE

l. BAŞKAN TARAF|NDAN MECLiSiN AÇILıŞl

BAŞKAN: Değerli arkadaşlar 2021 yilı Ağustos Ayı Meclisi l . Bileşimini açıyorum. Yeterli

çoğunluk olduğuna göre Meclisimizi açabiliriz.

lI_GEÇEN MECLiS TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILtP YAPILMADrĞININ

GöRüŞt]LMnSi

BAŞKAN:GeçenMeclistutanağındamaddihatayapılıpyapılmadlğıileilgiligörüş
bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN: Oylanması uygundur.

i.SıZaX : Oylanması uygundur.
BAŞKAN: Tutanagın ı."urıtıntı oylarınıza sunuyonım. Kabul edenler etmeyenler oy birliği

ile kabul editmiştir. Teşekkür ederim.

IIl. MECLiS Üynı-ınixct VERiLECEK Öxıııcrı-RniN GÖRi]ŞÜLMEsi
BAŞKAN:Meclisüyelerimizdenönergesunmakisteyenvarmı?olmadığınagöredevam
edebiliriz.

IV. BAŞKANLıKTAN GELEN ÖxnRcrlrnİN GÖRÜŞÜLMEsi

l ÇINAR, Sinem KOÇ KARAMAN, , Duygu ULU, Hüseyin

ismail BAZAN, Melike BALCloĞLU, Serdal YERSEL, Ahmet

S.TopçU: ilgi: ğ Öze| Kalem Biriminin 28.07.2o2| tarihli ve 24113 sayılı talepleri üzeri_

ne]

b) izmir Büyükşehir Belediyesinin 28.07.202| tarihli ve 260309 sayılı yazısı.

izmir Büyükşehir Belediyesinin l4.04.202| tarihli ve 05.426 sayılı Meclis karan ile

ilçemizin de içinie yer aldıgı (ali) ilçede engelsiz plajların oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, görüşmeler u" tojıunt,ıu. gerçekleştirilmiş ve ekte yer alan "Engelsiz plaj

oırİr.ıru,n-u iıijnn ortat Hizmet protokolü" taslağı hazırlanmış olup; söz konusu pro_

tokoltln Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim,

BAŞKAN: Önİrge ilzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KARA}lAN: Oylanması uygundur Sayın Başkanım,

İ.llnzlN: Oylanması uygundur Başkanım.
;;§ilN, ö'n".g"nin ka5ultınu oy1arınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler ov birliği

ile kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz.

S.l.oPÇl,]: ilgi : işletme ve İştirakler Müdürlüğünün 24363 sayı|ı talepleri üzerine;

Mülkiyeti belediyemize ait olan, ilçemiz Doğanbey Mahallesi 438 ada 2 No,Iu par-

selde yer aıai sıı,zs ml yüz ölçüme sahip "Arsa" vasıflı taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye

H IR BULI]NANl,AR: İsmail YETİŞKİN, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Yelda
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Kanununun l8. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satılması konusunun Meclisçe değerlendiri-
lerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.
İ.B.lZlN: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
BAŞKAN: Önergenin İmar ve Bayındırhk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum.

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

D.tlLtı: ilgi : a) insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30,07.2021 Tarihli ve 24448

sayılı talepleri üzerine;

b) İzmir Orman Bölge Müdürlüğunnn 27.07.202l tarihli ve 17l.6700 sayılı yazı-
Sl.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısı ile İtçemiz Turgut Mahalle-
sinde ilan edilmiş ve kesinleşmiş orman sınırlarına göre 683l sayıIı orman Kanununun 4999

sayılı kanunla değişik 9. maddesi kapsamında fenni hataların düzeltilmesi ve yine 683l sayl-

lı cırman kanununun 7. maddesine göre orman kadastrosu ve 2/B uygulaması çalışmalarını
yapmak üzere İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün görevlendirildiği, uygulama çahşmalanna
17 .08.202| tarihinden sonra başlanacağı ve Turgut Mahallesi için seçilecek bir (l ) asil ve bir
(l ) yedek bilirkişinin bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü l49 No.lu Orman Kadastro Başmühendisliği ile bir-
likte teşkil edilecek komisyonda bilirkişilik yapacak kişilerin isimleri Turgut Mahallesi
Muhtarl taraflndan isimleri belirlenmiş olup, buna göre aşağıda isimleri bulunan kişilerin
bilirkişi olarak belirlenmesi konusunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın altnmasını

arz ederim.

Asil Üye : Tuncay ADA (Veli oğlu, l947 doğumlu, Turgut Mah. Demokrasi Meydanı No:2

Seferihisar İzmir adresinde ikamet eder. Tel: 0 538 878 56 t6)

Yedek Üye : Fevzi GÖRGÜrN (Mehmet oğlu, 1944 doğumlu, Turgut Mah. Çıkmaz Sokak

No:4

Seferihisar İzmir adresinde ikamet eder. Tel: 0 532 700 98 3l)
BAŞI(AN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KARAMA N : Oylanması uygundur Sayın Başkanım.
İ.nnZ,q,X: Oylanması uygundur Başkanım.
BAŞKAN: Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği
ile kabul edilmiştir.

D.l-iL|_I: İlgi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24463 sayıl,ı talepleri üzerine;

2021 Mali Yı[ı Bütçesi Gelir Tarife Cetvelinde imar işlemleri çeşitli ücretler tablosuna

aşağıdaki tabloda beIirtilen gelir kalemlerinin eklenmesi konusunun Meclisçe
değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

lmır l,Jygulaına Ücreti
(Her Paısel lçin)

Diğer lşlemler 1i fraz.
ihüs. ıethid
i§lemıerdc}

Bir arada
iş|emlı:r

Düzenlcme §ahısı
Tespiti ve Değişiklik

18. Madde

. lJygulaması Parselasyıın Planı

0.15x m:+500 TL

0.25x m:+5ü) TL

ı Joo TL

- --OlO*.+l.Sm rl-

ts. lck

!nyupıl
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t}AŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bitdirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN: Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna uygundur Sayın
Başkanım.
İ.SaZ.AN: Komisyonlara havalesi uygundur Başkanım.
BAŞKAN: Önergenin Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

\: KoMlsY()NDAN (;ELENLER

D.IILU : İlçemize bağlı Orhanlı, Kavakdere, Beyler, Turgut, Ulamış, Düzce, İhsaniye,

Gölcük, Gödence ve Çamtepe Mahalleleri için Belediye Meclisimizin 02.02.2021 tarihli ve

13 sayıh kararı ile alınan Kırsal Mahalle kararının iptal edilmesine,52l6 Sayılı Büyükşehir
Belediye Kanununun Ek 3. Maddesi gereğince; Eski Doğanbey Köyü, Eski Payamlı
Köyü, Orhanlı Köyü (Eski Orhanlı, Orta Mahalle ve Yeni Orhanlı), Kavakdere, Beyler,
Turgut, Düzce, İhsaniye, Gölcük, Gödence ve Çamtepe Mahallelerinin ilgili idarece

roevzğata göre onaylanmış bulunan ekli Köy Yerleşik Alana ilişkin haritalarda sınırları
işaretlenmiş olan Köy Yerleşik Alan Sınırı içerisinde kalan kısımlarının Kırsal Yerleşik Alan
olarak tespit edilmesi ve Ulamlş Mahallesi için plan üzerinde işaretli alanın Kırsal Yerleşik
Alan olarak tespit edilmesi konusu komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile uygun

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

olunur.
BAŞKAN: Görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

İ.gAZlN: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

BAŞKAN: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,

etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ederim.
BAŞKA N:Buyurun Ahmet Bey
A.MİRZE: Sayın Başkan, sayı n meclis üyeleri, Milliyetç i Hareket Partisi adına söz almış

bulunmaktay lm. Bilindiği üzere bir haftadan beri ülkemizin üzerinde kara bulutlar
akın ayrı noktada

Vl. DiLEK VE TI]MENNtLER

ltAŞKAN: Dilek ve temenni belirtmek isteyen var mı? Buyurun Sinem Hanım,

S.K.KARAMAN: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına.

ülkemizde bir çok yerde çıkan ve hala kontrol altına almakta zorlandlğımız yangınlar

sebebiyle hepimte geçmiş olsun. yangında hayatını kaybetmiş orman çalışanlarının ve sivjl

vatandaşların ailelJrine başsağlığı ve sabırlar ditiyoruz, Her yıl yaz ayl9nnd1

gerçekleşmekte olan bu yangınlaİa bevletimizin acilen önlem alması gerekmektedir,.Bozuk

8lun vuÜ,, söndürme uçuİ"n.,r,n tamir edilip, yeterli olmaması durumunda yenilerinin

iıur.ioiir.ri gerekmektedir. yanan orman alanürının ne Turizm Bakanlığı,na ne de.çevre

§.t ir"ilir s"k""lığına bağlı ToKi, ye devredilmemesi gerekmektedir. orman alanlarının

ili;;,;;fi;y.nid"n n"i". uıuuiı"".gi.i, yeşil_alanlara dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bu

İk;'ffi;İ ol"n tuy^ounlu., yok"olan Litkil"., yunuı köyler hepimizin.geleceği. Bu

;;;tı# tüm vatandaşlar,.,r, u6yı. iizücü olay|ara, sebep olmamak için duyarlılığa ve

Orro,y. davet ediyoruz. Tekrardan hepimiz^e geçmiş ol"n],, 
.

İİlğİ,{N, Başka soz almak isteyen var mı? Buyurun |smail Bey,

İ.rİİZnN, Başkanım lill<emizje çıkan yang,nIar .doJayısıvla 
ölen vatandaşlarımlza ve

i."şir."r.-t" lJen itfaiyeci .rüa'.il"l iie u]teı"rimi.i rulbinıd"n rahmet yaralılara acil

sifalar dilerim. En k,.u .u,u,İu-U"y"ng,nl, söner, Bu yangını çıkaranlar. inşallah daha

#;'"i;;;i;;. ü";;il;;;;ı"nıiro^-"n kısa zamanda yeşillendirilecektir. Teşekkür

dolaşmaktadır önce sel laketi, şimdi d bir çok ilimizde iki yüze y
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özellikı^A^ ,

İryrt İi.İ,İ.- bölgelerinde 
ciğerı__:.

g**şff*ru[**#u*ffş*şru-w

*g,ş,ş***,l*ff*
jj,Tji1_'tJlrİ'r.İ,rji' ]i '[i,f", ı,*,, ;illj"" dıyereı, 

""ı,*",ii'ayan 
BönijIIü

;##}.'*j",*..ıİ, j,i,', ji']Tr:ı"ı;;;ffi i":'l.-,ti;';lil;#jff 
T":!}ff ;öil'-T;ffi :,*J;.,ü.,,1şl1";iffil'jtrİ:l*;;}şş:*i":i:Jö",',.#iJ

;i;;;.,;,;.Jlfj,l'": jT: 
l""ndaşıa.mız ";;i;,:::"l].-:1,*;';;şU',:,rİf.ı::nışxı.:, 'g.rdİ';11';:::'"" ' "'L'c Dutün Türkiye,ye g"çriu'.i.r,

n*#nşlşrun*n**ç$ıtffiffi};
;.y,; 1 .,.a, ç"r',i.,,iiil'1l'J';ffif:l;İ,İ:f1",^l'l j_"111,..eı3;,1 ö;;i;1';
orman iı müdürıüğünden arandık. Bizden ,;;t;;dİ;;';,]"r#İ:ljij;':i;oİ*ı"il*İlİ
araçlanna su takviresi yapması iç.in go.a..jiı,. Ş*J;'i;J Seferihisar Belediyesi olarakbölgeye hayvan yemi göndermeyi aişunııyon-.'ffi# insanlar şu an hal.vanlarınabakamaz durumda, Bülükbaş ve tıiçıiı<uaş için 

-aii-ümyon 
yem gönderelim divedüşünülorum. Bu konuda bilgi vermeik istedim sizlere. el.'k;",i ;;h"";;;.';# ,H,;merkezinin girişindeki refiijler ile ilgili bize insanlardan baskı geliyor 

"." ti.*-*ili".i,
karayollanna ait oldugunu bilmiyor. Bu konuda sizlerdei je yardım i."v""Jİı..
Düzenleme işlemi çok geç kaldı. Biz yazı yazmam,^ rağmen olmadı. son y-,ou -uir"

bırakın orta refiij leri dil,e belirttik. seferihisar girişinden karakayalar mevkiine kadar olan
bölürnü biz yapalım diğer kalan kısımları da Büyü§ehir Belediyesi ile ortak yapma kararı
aldık. Fakat bize cevaben gelen yazı|ar hep ret olarak geldi. Bu şikayetler hep bize geliyor,
Refiijlerin tabii ki diizeltilmesİ gerekiyor. Karayolları müdürleri ile görüştüğümüzde ise biz
peyzaj dizenlemesi ile birlikte ihaIeye verdik diyorlar. Eğer ki hızlandırabileceğiniz bir
durum varsa rica ediyorum hızlandıralım. Peyzaj çalışması olsun ki şehrimizin girişi
güzelleşsin. söz almak isteyen başka arkadaşımız var mı? olmadığına göre diğer
maddemize geçebiliriz.

vII. TOpLANTIyA KATILMAyAx ıuncı,is üynı-nRix ıuızenırıRniNix
cöniışüı-şınsi

IlAŞKAN: Toplantıya katılmayan Meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler, etmeyenler oy birIiği ile kabul edilmiştir.
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VIII. TOPI.ANTI Gt]NtJNÜN. SAATiNiN TESPiTi VE KAPANıŞ.

ltAŞKAN: Eylül Ayı Meclis Toplantısının 7 Ey|nl 202| Salı Günü saat l 1.00' de Seferihisar

Belediyesi Meclis Salonunda yapılmak üzere, Ağustos Ayı Meclisi l. Bileşiminin
. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sefer TOPÇU U

(

t,,1
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