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HAZIR BULI]NANLAR: İsmail YETİ ŞKİN, Kazım PARLAK Sefer TOPÇU,

Yelda

CELiLoĞLU, Rümi Tezel ÇINAR, Sinem KoÇ KARAMAN, Reşat GÜLTEKiN, Duygu
ULU. Hüseyin KOCAER, Ümlt CiNcÖz. Melike BALCIoĞLU. Serdal YERSEL. Ahmet
MİRZE

KATILMAYANLAR: Berkhan PARLA K, Halim TEMESE, Ismail BAZAN
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLiSİN AÇILIŞI
BAŞKAN: Değerli arkadaşlar 202l yılı Temmuz Ayı Meclisi l. Bileşimini
Yeterli çoğunluk olduğuna göre Meclisimizi açabiliriz.

açıyorum.

II_GEÇEN MECLiS TUTANAĞINDA MADDi HATA YAPILIPYAPILMADIĞININ

cönüşürvmsi

BAŞKANı Geçen Meclis

tutanağında maddi hata yap ıp yapılmadığı ile ilgili görüş
bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN: Oylanması uygundur.
Ü.CİNCöZ: Oylanması uygundur.
BAŞKAN: Tutanağın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği
ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.

MECLis Üynı,BniııcE VERiLECEK ÖınncBı,BnİN cÖnÜşÜı,ıımsi
BAŞKAN : Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen var mı? Olmadığına göre
III.

edebiliriz.

Iv. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNBncnr,rniN

devam

cÖnÜŞÜrımsi

S.TOPÇU: İlgi : a1 İzmir Büyüğehir Belediye Başkanlığı ESHOT Genel Müdürlüğünün
22.06.2021 ıarih ve 24859 sayılı yazısı
b) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 22.06.2021 Tarih ve 19489 sayılı talepleri
üzerine;

İzmir Büyiikşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdiirlüğünün 28l05/2O2t tarihti ve
05.593 sayıh Meclis karan ile tarafimıza bedelsiz olarak hibe edi|en "BMC Belde CP 260
tipi, 2004 Model 35 KN 371 plaka No.lu otobüs ile 1993 model, 35 Y 6039 plaka numaralı
VOLVO marka Akaryakı Tankerinin" , 5393 sayılı Belediye Kanunun l8. maddesinin (g)
bendine göre, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere devir alınması konusunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasınr arz ederim.
BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S..K.KARAMAN: Oylanması uygundur Sayın Başkanım.
U.CINGO7.: Oylanması uygundur Başkanım.
BAŞKAN: Onergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği
ite kabul edilmiştir. İkinci gtindem maddemiz.

S.TOPÇU: İlgi : İmrır

ve

Şehircilik Müdürlüğünün 30.06.2021 Tarih ve 20939 sayılı talep-

leri üzerine;
İlçemiz Camikebir Mahallesi 3O8l ada 8 No.1u parsel. 1/1OO0 ölçekli Uygu|ama İmar
Planında Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,30 Kaks:0.60 konut İmar|ıdır. Söz konusu parsellerin
olması sebebiyle kat
ı ıl-ü ı tal ep edilıriek
t artırıını ile
çevresindeki yaprların
Sayfa

1/

4

ilgili l/lOO0 ölçekli Uygulama

İmar Planı

Değişikliği konusunun Meclisçe değerlendirilerek

gerekli kararın alrnmasrnı arz ederim.

BAŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN: İmar ve Bayındırlık Komisyoıruna havalesi uygundur Sayın Başkanım.
Ü.Cİrlt;ÖZ: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
BAŞKAN: Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir. Uçüncü gündem maddemiz.

S.TOPÇU: İlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2021 Tbrihli

ve 20832

sayılı ıaleplei

üzerine;

Belediye Meclisimizin 02.02.202l tarihli ve 13 sayıh karan ile; ilçemize bağlı Orhanlı, Kavakdere, Beyler, Turgut, Ulamış, Düzce. İhsaniye, Götcük, Gödence ve Çamtepe
Mahallelerinin statüleri "Kırsal Müalle" olarak değiştirilmişıir.
5216 Sayıh Büyükşehir Belediye Kanununun Ek 3. Maddesinde "Köy veya belde
belediyesi iken müalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyoekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut
yapılaşma durumu ve benzeri hususlar

dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye
meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim öZelliği taşıdığı tespit
edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması
esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin
metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya
kırsal yerleşik alan vasfı bu fikrada belirtilen usulle kaldırılabilir. " denilmekte olup, ilÇemizin turistik nitelik taşlmasından da kaynaklanan nedenlerle kırsal yaşamın dışında ikinci
konut ve sitelerden oluşan yerleşim alanları bulunduğundan; 02.02.202l tarihli ve 13 sayılı
Meclis kararı ite statüleri değiştirilen müallelerin tamamı yerine bu müalleleriır kırsal kesimlerinin tespit edilerek on bin metrekareden az olmamak kaydıyla statülerinin kırsal yerlealnmaşik alan olarak değiştirilmesi konusunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın
sınl arz ederim.
BAşkAN: oylaınaya geçmeden önce ben bu konu ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum.
Ulamış mahallesini ömek gösterebiliriZ. Kırsal mahalle gibi gözüküyor olabilir ama Ulamış
Mahallesinin etrafında Yeşilkent, Turunç evler ve Ufukköy sitesi gibi konut arazileri var. Bir
hesap yapıldığında o bölgelerinde kırsal mahalle statüsüne alırsak Belediyemize büyük bir
geliı kaybı olacak, Burada bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Onerge üzerine grup
sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN: imar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk
Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.
Ü.CİNCÖZ: Komisyonlara havalesi uygundur Başkanım.
BAşKAN: Önergenin Komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler
etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir sunuyorum.
V.

KOMiSYONDAN GELENLER

D. ULU: izmir Büyiikşehir Bölediye Meclisinin 14.|2.2020 tarih ve 05.1l23 sayılı kararı ile
onaylanan ilçemiz Düzce Mahallesi 286 ada 1No.Iu parselde yapılmak istenilen "AkarYakıt
_ servis istasyonu Tesisi" ile ilgili hazırlanılan l/5oo0 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğiplanı Değişikliği talebi komisyonune istinaden hazırlanan 1/looo ölçekli uygulama İmar
muzca değerlendirilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.
ar7,
Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmes i Meclis Sa n Hevetinin bil
olunur.
Sayfa 2 l 4

6r

BAŞKAN: Görüş bildirmek isteyen var mı?
S..K.KARAMAN : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
U.CINGOZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
BAŞKAN: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum

Kabul edenleı

etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

D. ULU :2O21 Mali Yılı Bütçesi Gelir Tarife Cetvelinde imar işlemleri çeşitli ücretler tablosuna aşağıdaki tabloda belirtilen gelir kalemleıinin eklenmesi konusu komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz
olunur.
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BAŞKAN: Görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
Ü.CİNÇÖZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
BAŞKAN: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,

etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Çolak İbrahim Bey Mahall^esi 33l l ada 15 No.lu parsel üzerinde 288,86
m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 24.22 m" lik Belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye
Kanunun 18. Maddesi (e) fıkası gereği diğer hisse sahiplerine satılmasl veya kat karşılığı
protokol yapılması konusu komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile uygun görül-

D.ULU

müştür.

: İlçemiz

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.
Ü.CİUCÖZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
BAŞKAN: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

D.ULU:

08.06.2021 tarihli ve 44 sayılı Meclis kararı ile kurulmasına karar verilen İşletme
ve İştirakler Müdürlüğü' ne ait ekte sunulu Örgütlenme, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmeliği komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayn Heyetinin bilgilerine arz
olunur.
BAŞKAN: Görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
İ.SaZa\l: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
er,
Kabul
BAŞKAN: Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyo
ile
kabul
edilmiştir.
Oy
birliği
etmeyenler?

M
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D.ULU : 08.06.202l tarihli ve 44 sayılı Meclis kararı ile kurulmasına karar verilen
Koordinasyon İşleri Müdürlüğü' ne aiı ekte sunulu Örgüılenme, Görev, Yetki ve Çalışma
Esasları Hakkında Yönetmetiği komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile kabul
edilmiştir.
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.
Ü.CİNCÖZ: Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
BAŞKAN: Komisyondan geldiği şekli ile oylanruza sunuyorum. Kabul edenler,

etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. DİLEK vE TEMENNiLER
BAŞKAN: Dilek ve temenni belirtmek isteyen var mı? Bulurun Ahmet Bey.

Başkanım bu yaz sivrisinek ve karasinek bakımından oldukça yoğun. Dışaııda
oturamıyoruz. vatandaşlarımızdan şikayetler geliyor. ilaçlama konusunda biraz düa hassa
davranıimasını talep ediyoruz. Al,rıca şehir içerisinde hayvan damları bulunmakta, bunların
kontrol altmda tutulmasmı öneriyoruz. Teşekkür ederim.
BAŞKAN: Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri ile devamlı istişare
halindeyiz. Bu yıl olağanüstü bir şey yaşanıyor, bize de bu konuda çok şikayet geliyor.

AMiRZE:

İlgilenecegiz. Buyurun Rahmi Bey.
n.ı.çrNaR: Başkanım Meclis Üyemiz Berkhan PARLAK babası kaybetti. Şahslm ve
gnıbum adına başsağlığı diliyorum.
naşxıN, Bende Berkhan Bey, e hem şahsım adına ve Meclisimizin huzurunda başsağlığı
diliyorum. Ayrlca Meclis üyemiz ismail BAZAN,ın kaylnvalidesi vefat etti. Ismail Bey, e de
başsağlığı diliyorum.

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYBİBRİN MAZERETLERiNiN
cönüşüı,nmsi

BAŞKAN: Toplantıya katılınayan Meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. TOPLANTI GÜNÜNÜN, sAATiNiN TEsPiTi VE KAPANIş.

BAŞKAN: Ağustos Ayı Meclis Toplantısının 3 Ağustos 202l Salı Günü saat

11.00' de

Seferihisar Belediyesi Meclis Sal onunda yapılmak üzere, Temmuz Ayı Meclisi I. Bileşimi l)l ll
ı oylarınıza sunuyoru m. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.
kapa lın
ur lyorum
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