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BAŞKAN TARAFtNDAN MECLiSiN AÇILlŞI

BAŞKAN: Değerli arkadaşlu 202| Yıh Kaslm Ayı Meclis toplantlsını açıyonım. Yoklama

yapacagm. YeĞrli çoğunluk olduğuna göre Meclisimizi açabiliriz,

tNıN
Il-GEÇEN MECLİS TUTANAĞlNDA MADDİ HATA YAPILlP YAPlLMADtĞ

cöntışilı,ı.ırsi

BAşKAN: Geçen Meclis

tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı

bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN : Oylanması uygundur,
ü.CiNCöZ: Oylanması uygundur.

ğajxıx,-r.ijrag,n tatrıiintı ovı*,nlru.*uyo__,

ile ilgili

görüŞ

Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile

kabul edilmiştir. Teşekkür ederim,

tıI. MECl,is

ilyrı.r,RiNcn VE,RİLECEK öNpııc;nr,gnix c;öntiŞi;ı-ı,ıpsi
var mı? Buyurun Ahmet Bey,

I]AŞKAN: Meclis üyelerimizden önerge.sunmak isteyen
Hareket partisi adına söz almış
A.M1RZE,: Sayın Başkan ,J- ıı".ıir' uv"leri Milliyetçi
felaketinin yıl _dönümü
İLçemizde u" lli.*" geçen yl yaşanan deprem

;;İ;;;;

yakınlarına baş sağlığı dileyerek sözlerime
nedeniyle ölen vatandaşlarım,;'Aıl"h;;.#"t,
53., Maddesi ile afet]erle ilgili olarak
başlamak istiyorum. SlSl S"y,l, Bel,aiy,
aza|tmak için afet ve acil durum planları
belediyelere afetlerden k".;rk-;.y", z.fiaıı
yerel halkı afetlere hazırlamak ve
yapmak, bu doğrultuda el.ip-,e Oonar"m hazulamak,
i\emizİn 1, Dereceden deprem bölgesi
-i.rt,
;İ,;;k' gtır"ri"u".il.iştir.''üİ;Jlyı,
ilçemiz,olmak iizere 30.10.2020 tarihinde 6.6
kapsamında olması, alrıca ."ri.",
iıi.ird. birçok bina ykılmış, yiizlercesi hasar
şiddetinde deprem yaşanm,ş.';;-;;p;".d.
yaralanmıştır. Bu giirılerde de yakın çevremizde
görmüş ve onlarca insanımr,
eııü ko-.* YaŞanacak daha büYük dePremlereve
ufakta olsa depremler yuşun-unua,..
depremlere hazırlamak, eğitmek

r-**

it*,

;;üi*y"

i.ı"o".irı,

hazırlıkiı

oinlu.rnr, halkımızr

bil gilendirmek amacıyla;

l-Yaşananensonyıkıcıdepremdebelediyeolarakhasarlıbinalanntespitiiçinnegibibir
incelİme ve deuylı bir çalışma yapıldı?
geçen fay hatlarının iizerindeki
2_Deprem bilimcilerinin uç,ı.iu.'ui*nu göre. ilçemizden
dayan,kııl,gı artıncı ne gibi tedbirler
mevcut yapllar ," y.ni yupıul.u iı"-iıg]ii J"pr".e
alındı?

3-5393SayılıBelediyeKanununun5216SayılıBüyiikşehirBelediyeKanunu*tizrcıinden,
izmir Büyiikşehir
Büytikşehir ve ilçe belediy.,i.ı";" v"*ı .o_n]üulukü* çerçevesinde,bu konudaki eğitici
iÇill acil eylem planlan ve
Belediyesinin hazırlamış

"la"C;';tİ*],

r-\
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halkımızı
hazırhk çalışmalannı seminer, konferans veya sosyal medya çahşmalanyla

bilgilendirmeyi düştinüyor musunuz?
AFAD ve diğer
ah_.i s.y uizim vaıiıiı< ile yaptığımız hazırlıklara göre,yaptlğımlz
en son
valilik ile
t.--l*lu ortak çalışmalar yiirütiilmekıe, Seferihisar' daolduğumuz
söylendi. Afette kim
arl""r,a", y"ıl* t -İrl*lra'u llİ" ol-ul. birinci konumda
Belediyesi olarak AFAD, ın
nerede olacak. kim ne yapaJ,her şey hazır. Seferihisar
Sıı konularla bizim personeliryL H_*a *lf,EN
talimatlarına gOre tıazırlıklanİız
Bu
tonr.rnda da bir tane ağır hasarlı bina boşaluldı_
;;;;;lı;tü".tir. Yıkılan uinuıaİ"ln"",
olduk,
ev bulmalarına yardımcı
konuda mağdur vatandaşlanmızın binayı boşaltmasına,
Hasarlı binalann tespitinde de
Elimizden gelen her ş"yi yuffi ," yip^uyu çalışıyoruz.
ı,ıtıo,i.ıtigtı personellerimiz birlikte tek tek
hiikümetten gelen görevliler li:,i;;r;§;hlr;tıiı.
yeri belli olan a-cii toplanma merkezine bir örnek
tespit ettiler ve ilgili yerlere tiiairiıaı. ş.-u,,
yerleştireceğiz. Acil durumlarda zam?dı
olarak konteynı. koya.agrr, |"r"tıl iluır...ı..i
olabileceğiz, Sonra bu toplanma merkezlerinin
geçmeden mağduı vatandaşluİ,,,u a",t,l<'

iıişriı,

devamı gelecek.

A.\,liR7-E:İzmirBüytikşehirBelediyesininafetlerleilgiliçokönemli.§al§malarıvar.
yaPılabilir, DePremın

bilgilendirme çalışmalarda
Bunlardan vatandaşlann biıgİ;; "J;;;İçin
unutulmaması için farkındalık oluşturalım,
Bende bu
düştiırıceleriniz ve önerileriniz için.
BAŞKAN: Çok teşekkür ;rirr,ö_r", sey
Allahtan rahrnet diliyorum, inşallah
vesileyle depremde hayatını
bir düa böyle afetler yaşamayız,

İÖ;il';;iu|ıur,_,,u

(;ELEN
IV. BAŞKANLIKTAN

ÖxnncBı-r:nİı cÖniiŞi;

ııınsi

saYlı dil:kçe'
l).tıLt.ı: ilgi: a) 19.10.2021 tarihli ve 1893
iizı
,L .,^
taleoleri iizerine;
34727 say/lı talepleri
ve 1^1.)1.avılı
rj.ıo.z021 Tarih
b) imar ve ş"t irciıir #tıİtirıre;,i.
adının Çakabev Sokağı olarak de(a) diüekçe ile Turabiye Mııhallesi 25, Sokağın
pistirilme-si talep edilmektedir,

İlsi

TurabiyeMahallesi2s.Sokug,nadınınÇakabeySokağıolarakdeğiştirilmesikonusu(nı bendine""Mevdan. cadde, sokak, park,
6;;;i;"daesi
Belediye
Sayılı
nun 5393
birleştirilmesi, adlarıyla
_kalİırlması, amblem,
tesis ve ben, zerlerine ,O ",:;;;:;;;;'l"'İ"İİ, raa,y,
flama ve benzer,
tanıtıcı
ye d,ğtş,i;i'İ;;;i;;;;;
tespiti
sınırlarının
"J,,"İ, gerekli karann alınmasıru arz ederim,
i,iJı"aı,iı""k
lerini kabul eımet" go" ,",ii""
gtirtıİUil*rmek isteyen var mı?
üzerine;;#İİ;n
önerge
BASKA)I:
H*rı. Ğriryon*u hu*lesi Sayın Başkanım.

;.i:iiü_i;§,

llşl
İİ"İ"İrİ

;

:' *ş:'J,:Til]ilT' Ji,HH
maddem

"ai

İ,nişt]ir,

it inci giiııdem

iff
i

iil:;,

Kabuı edenıer etmeyenıer ov biııi ği

z,

35562 sayılı talepleri i,izerine;
t).tIL[J: İlgi : Özel Kalem Biriminin
26-28 Kasım 2021
Uluslararası Cittaslow Birliğinin,
Belediyemizin üyesi bulunduğu
olan ; "CittasBelluno Kasab asında düzenlenecek
Kenti,
Venedik
İtalya'nın
Baştarihleri arasında
na Belediyem izi temsilen Belediye
Toplantısı"
Komitesi
n
1o w Uluslararası Koordinasyo
ı konusunun MeclisperSone li Candaş B alta'nın katılmas
yemlz
Beledi
ve
kanı İsmail Yetişkin
arz ederim.
lerek gerekli karann alınmasrnı
çe değerlendiri
isteyen var mı?
grup sö zcülerinden görüş bildirmek
üzerine
Önerge
!}AŞKAN:
Sayın Başkanım,
s.K.KARAMAl{: oy lanması uygund ur toplantıyla ilgil i karar ahnmıştı
S.YERSEL: Başkanrm sanki geçen yı l bu
italya' nın farklı bir
dolayı katılamamıştı k. Bu yıl
pandemiden
yıl
Geçen
larak cittaslow
BAŞKAN:
sefeıihisar Be lediye Başkanı o
biiiyorsunuz
Birde
antı.
topl
ol
kasabasında

M
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Genel Başkan Yardımcılanndarı biriyim.

o

yiizden bu toplantıya katılmamız gerekiyor.

Oylanması uygundur Başkanrm.
S.Y E, RSE L : Anladım Başkanım. Oylanması uygundur.
I]AşKAN: Önergenin kabulünü oylarınza srınuyonım. Kabul edenler etmeyenler ov birliği
ile kabul edilmiştir. Üçiincü giindem maddemiz.

l).tıl,[J: İlgi : imar ve Şehircilik Müdilrlüğiinün 2'7.10.2021 Tarih ve 35625 sayılı talepleri

üzerine;

ilçemiz Payamlı Mahallesi Ll7clgA3D, LL7C|9D2A paftalannda 1/1000 ölçekli

uygulama imar planında park alanı olarak planh yerde, 2 adet trafo alanı amaçh uygulama
imar Planı değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesi c bendine göre Belediyemiz Meclisince değerlendirilerek karar bağlanmasını arz ederim.
|}.A,ŞKA){: Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen vaı mı?
S.K.KARA}LAN: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.
S. t' t],|{S H L : Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
liAŞKAN: Önergenin imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylannıza sunuyorum.
Kabul edenler etrneyen_ler oy birliği ile kabul edilmiştir. Dördiincü gündem maddemiz.

t).lıL[ı:
üzerine;

İügi : İmar

ve Şehircilik Müdiirlüğünün 27.10.2021 Tarih ve 35630 sayıh talepleri

ilçemiz Çolak ibrahim Bey Mahallesi L|7CO2O4B paftasında 1/1000 ölçekli Uygula_
ma İmar planrnda park alanı olarak planlı yerde, 1 adet trafo alanı amaçlı uygulama lmar
Planl değişikliği yapılması konusunun 5393 sayllı Belediye Kanunun 18. maddesi c bendine
göre Belediyemiz Meclisince değerlendirilerek karara bağlanmasını arz ederim.
I}AŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım,
S.}'EltSl]t,: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
ti.{ŞKAN: Önergenin imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oy|annlza sunuyorum.
kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Beşinci gtindem maddemiz.

t).(]LtI: İıgi : imar ve Şehircilik Müdiirlüğtinün 27.10.2021 Tarih ve 35666 sayılı talepleri

üzerine;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin |4.06.2021 tarih ve 05.652 saylh kararı ile uy_
gun bulunarak onanan ''Seferihisar Kocaçay Deresi Sürdürülebilir Kentsel Tasarım UYgulama
planı İlave ve Değişikliği
Frojesi,, doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
onerisi, 3154 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediyemiz ilan panosunda
24.09.2021-25.10.2021 tarihleri arasında 30 gün (1 ay) stire ile askıya çıkanlmıştır. Askı süresi içerisinde 22.10.2021tarih ve 35188 sayılı dilekçe ile Uygulama İmar Planına itirazda bulunulmuştuı. Bahse konu itirazın Meclisçe değerlendirilerek gerekli karann alınmasını arz
ederim.

l}AŞKAN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KA1tAMAİ, imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.
S.YERSliL: Komisyona havalesi uygunduı Başkanım.
ttAşKAN: Önergenin imar ve Bayındıılık Komisyonuna havalesini oylannıza sunuyorum.
Kabul edenler etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir.
l),t,1,1J:
üzerine;

iıgi : İmar ve şehircilik Müdürlüğiiniın 27.10.2021 Tarih ve 35702 sayılı talePlerine

ilçemiz Diizce Mahaltesi 125 ada 1No.1u parsel ile ilgili l/1000 ölçekli Uygulama
imar Planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 02.03.2021 tarih ve 23 sayrh kararı ile uygun
görülmüştiiır. §ö, konrs,. Uygulama İmar Plan Değişiktiği ile ilgili allnan Meclis karan ve
İoryu., İ2.07.2021 tarih ve İ- zzıgS sayıiiı, yazımız ile izmir Büyiikşehir Belediyesine iletil-
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miştir. Ancak Dİizce Müallesi l25 ada 1 No.Iu parsel ile ilgili l/l000 ölçekti Uygulama imar
Planı değişikliği dosyasında sehven yapılan hatalann dilzeltilmesi gerekmektedir.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Gündemindeki dosyarun geri çekilmesi hususunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli karann alınmasınr arz ederim.

|iASKAN: Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN: Oylanması uygundur Sayın Başkanım.
S.YEllSEL: Oylanması uygundur Başkanrm.
l}AşkAN: Önergenin kabuliinü oylarınıza sunuyorum. kabul edenleı etmeyenler ov birliği
ile kabul edilmiştir.

jLL]: iıgi : Kadın Danışma Merkezi Müdürlüğüniin 27 .|0.2021 taih ıe 35722 sayılı talepleri üzerine;
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şu_
be Müdürlüğü 'nnn23l09l2021tarih ve 3693303 sayılı yazıları ile Mülkiyeti Belediyemiz-e ait
Mersinalanı Mahallesi Ürkmez Caddesi 6036 Sokak Seferihisar adresinde bulunan BelediYemiz Ürkmez kültiir ve sanat Gençlik Merkezinde kurs merkezi oluşturabilmek için söz konusu taşınmazdaki uygun görülen sınıflann İzmir Btlyiikşehiı Belediyesine tahsisi taleP edilmektedir. Konunun 5393 sayılı Belediye Kanunun t8. Maddesi e fikrasına göre Meclisçe değerlendirilerek gerekli karann alınmasınr arz ederim.
I}AŞKAN: Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KAl{A\{AN: Oylanması uygundur Sayın Başkanım.
S.\'EtlSEL: Oylanması uygunduı Başkanım.
llAşKAN: Önİrgenin kabuliinü oylarınıza sunuyonım. Kabul edenler etmeyenler ov birliği
ile kabul edilmiştir.
I).t

l).tllt]: iıgi

: insan

Kaynakları ve Eğitim Müdtillüğiiniin 29.10.2021 Tarih ve 35845 sayılı

talepleri iizerine;
5393 Sayılı Belediye Kanı.ınu'nun 49. Maddesine istinaden Belediyemizde aşağıda lis_
tesi çıkartılan kadrolarda 4 adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir. MaliYe
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdiirlüğü'niin 2021 yıh Temmuz ayı içerisinde ya_
yıntanan genelgesi ile tam zamanlı çalışan personele; " Aşağıdaki listede belirtilen sözleŞme
tıcretleri ite listede görünen ek ödeme oranlanna göre net ücret ödenmesi" ve 15.1|.20213 1.12.202| tarihleri arasında çalıştırılmasına;
Ayrıca; 10 ocak 2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011212665
sayılı Bakanlar Kurulu Kaıannın 1. maddesinin (b) fıkrasında "Belediyeler, Il Ozel Idareleri
," Muhuııi idare Birliklerinde 03.07.2005 tarih ve 5393 Saylı Belediye Kanununun 49. Mad_
desinin 3. fıYşası, 22.05.2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 36. Maddesinin 3,Fıkrası ve
26.05.2005 tarihli ve 5355 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 5.Fıkası hiikiimlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli çalıştırılmaslna esas ahnan kadro unvanları için 375 sayıh kanun Hiikmiinde karar_
nameye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenecek oranların en yiiksek Devlet Memuru aylığına (ek
gösteİge dahİlj uygulanması sureti ile hesaplanan tutard4 sözleşme ücreti ile iliŞkilendirilmetsliln her ay ek ödeme yapılır." denildiğinden 15.11.2021 tarihinden geçerli olmak iizere
375 sayılı Kanun Hiikmünde Karamamede belirlenen esas ve usule uygun olarak ekli (II) sa_
yıh ceİvelde tespit edilen oranlarda ek ödeme yapılabilmesi konusunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

rınfr,o

Adet
lAdet

ADEDİ: UNVANI: NET SÖZLEŞME ÜCRETi: EK ÖDEME ORANI@RÜT)

3

Tekniker 4.084,51-TL
5.147,21-TL
Mirnar

%85

%130

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

S.K.KAıtA},l

:

Oylanması uygundur Sayın Başkanım
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S.YERSEL: Oylanması uygundur Başkanım.
I}AŞKAN: Önergenin taiuımu oylannıza sunuyonım. Kabul edenler etmeyenler ov birliği
ile kabul edilmiştir.

D.[1l,Ll: iıgi : İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdiıİlüğtıniin 29.10.202| Tarih ve 35841 saylı
talepleri iizerine;
yüriirlüğe
22.05 .2016 tarih ve 29'119 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
ve Standartlanna dair
ren ,Belediye ve Bağlı kuruluşları iı; Mahaııi idare Birlikleri Norm İlke
edilYö;emeıik hiikiimĞrine gore , Beıediyemizde 1 adet 1 derecelik Mimar kadrosu ihdas
Kanrınunun.18_
mesi ve hazırlanan ilişik listedeki kadro cetvelinin,5393 Sayılı Belediye
arz ederim.
bağlanmasını
karara
maddesi (l) bendine glregince ; Meclisçe değerlendirilerek
BAŞKAN: Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAIvIAN: Oylanması uygundur Sayın Başkanrm,
S.l'ERSIiL: Oylanması uygundur Başkanım,
nls"x§, o"İ.g"ri" ırutİıtıntı oylarıruza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler ov birliği
ile kabul edilmiştir.

V.

KoMisYoNDAN GEt,l]NLIiR

[|.K()CAER:MülkiyetiBelediyemizeaitUlamışMahallesi289adal8No.luparseldeyer
;i;;-r;;,"ratışiiıe lıgiıi alinan 03,12.2018 tarihli ve 142 sayılı Meclis karannda;

,,İlçemiz{JIamışMahallesi'nde,mülkiyeıibelediyemizeaitolan289adal8no.\uparyılmaz, Mehmet
ırrrird, bulunan yapılar için, Hawa yılmaz, Mustafa
seı
^r1
KalaYcı adlı kiŞiler;
Neziha Karaca, Hatice Karaca (Mehmet Ali Karaca), Mehmet
Kumral,
'ız.liz,ad
satışı için baŞvuru
tarihinde Yapı Kayıt Belgeleri ile birlikte belediyemize hisse
10.09.2018

yapmışlardır.

Başvuruyailişkinolarak06.06.2018gün30443sayıileResmiGazete'deyayınlanan,,Yapı
yer alan "Beledi,
xoyriır,ısrrı Verilmesine ilişkin tJsul ve Esaslar" ın 7. Madde 4. bendinde

yelerinazelmülkiyetindeolantaşınmazlarüzerineinşaedilmişolanyapılaraYapıKayıtBel.

ile bunların kanuni veya akdi
gesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri
taşınmazlar rayiç
lakflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili betediyesine ödenmek kaydıyla

bedelijzerindenbelediyelercedoğudanbunlarasatılır''ibaresiyeralmaWadır.Sözkanusu
yapıların

3

].12.2017 tarihinden önce yapıldığı bilinmekle beraber:

19/1'de bulunan yapısı için,
Mehmet Kalaycı'nın UIamış Mah, ]420/1 sok. No: 2'üik
alan için Yapı Kayıt Bel"F 7lJE4]V" belge numarası ile 01.09,2018 ıarihinde 72,00 m

1.

gesi aldığı,

2.MehmetKalaycı'nıntJlamışMah.1420/1sok.No:2]'debulunanyapısıiçin,
Kayıt
,,CVA,P643,, belge numarası

ıı" oı.oc.zoıa

Mrihinde 1]4,00 m2,fik alan için Yapı

Belgesi aldığı,

3.NezihaKaracaileMehmeıAliKaraca'nınIJlamışMah.1420/1sok.No:]7/1ve
]7/2,debulunanyapılarıiçin,,,YL4K5KNI'J''belgenumğrasıile14.08.2018tarihinde]60,00
.' 'lik olon için Yapı Kayıt Belgesi aldığı,
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4.

Hatice Karaca,nın (}lamış Mah. 1420/1 sok. No: ]9,da bulunan yapısı için,

"2ZT\66G5" belge numarası ile I4.08.2018 tarihinde 73,26 n2,\İk alan için Yapı Kayıt Bel,

gesi aldığı,

Mehmet Kumral'ın lJlamış Mah. 1420/1 sok. No: ] S'de bulunan yapısı için,
,,5E7TTDq8" belge numarası ite 03.08.2018 tarihinde 11],60 n2,ük alan için yapı Kayıt

5.

Belgesi aldığı,

6.

18'de bulunan
Mustafa Yılmaz'ın (Ramazan Yılmaz) Lllamış Mah. 1420/1 sok. No:
2
m 'lik alan için Yapı
yapısı için, "0NI42ZRD" belge numarası ile 16,08,2018 tarihinde 79,00
Kayı Belgesi aldığı,

,de bulunan yapısı için,
Hayva Yılmaz,ın (Jlamış Mah. 1420/1 sok. No: ]8/1
,,5JGoy067,, belge numarası ıı, ıo.oa.zoıa mrihinde 94,00 m2,\ik alan için Yapı Kayıt Bel_

7.

gesi aldığı

ıespitedilmişolduğundan,yapıkayıtbelgeleriüzerindebulunanalanlaroranındahissesatışı
yapılmasıkomisyonlarımızcauygungariilerekkabuledilmiştir.''İqaaeıiimarveBayındırlık
görüşülerek oYBiRLiĞi iıe kabul edilmiş,
Komisyonu ile Hukuk ro^iryoni nioru Meclisçe

ıir.,'denilrnekteolup,yapılanincelemelerdeUlamışMah.l420l1sok.No:2l'debulunanya.
,.CVAOP643. belge numarası ile 01.09.2018 tarihinde 114,00 m2,1ik alan için Yapı
pısl için,
Kuy,i ı.ıg.rinin Yiğit

KALAYCI

Karannın
tarafindan alındığı tespit edildiğinden Meclis

bulunan yapısı

Yiğit Kalıycı,nın Ulamrş Mah. 1420/l sok No: 21'de
için,..CVAOP643,,belge,,,.".".,ile01.09.2018tarihinde114,00m2,ıikalaniçinYapı
oy
konusu komisyonıünuzca değerlendirilerek

,.2. Maddesinin

Kayıt Belgesi aldığı," şeklinde değiştirilınesi
birliği ile karar verilmiştir,

KonununkararabağlanmaküzeregörüşülmesiMeclisSayınHeyetininbilgilerinearz
mı?
sözcülerinden görüş bildirmek isteyen Var

,orrütoa, Komisyon raporu tizerine grup
oylanması
i. r. ra n,tıııx i Komiiyondan geldigi şekliyle

uygundur.

S.YEItSEL: Komisyondan geldiği şekliyle oIlT,p,
tuuuıtıntı-oylarınrza sunuyorum. Kabul edenler
I}AŞKAN: Komisyon."p";;;i;;; giui
rapora geçelim,
oy .otlrCu ile kabul edilmiştir, İkinci
"t "y.nl..
niteliğinin imar
dilekçelerinde, 33l9 ada 10 No.lu parselin
H.K()CAl-,R: Bahse konu itiraz j.Jiiiı.ıioiii.ı
t" nedenle parselin niteliğinin konut alanı
,.Eğitim Alanı,,
Planında
",_"t,
olarak değiştirilmesi talep edilmiştir,
gey Müallesi 3319 ada 10 No.lu parsel, ytirürlfüte, bulu_
Söz konusu Çoıur ıu.Jii_,
pıi_ro^ ..oİtaöğretim Alanr" alan kullanımında belirlen_
nan li 1000 ölçekli UygulamJı"r*
ile
|2.07.2021 tarih ve 781 sayılı Meclis Kararı
miş olup, izmir Büyfüşehi. bli"aiv.ri;.i.
ilanında
askı
zoiııio.o^s.202l tarihleri arasında
onavlanan. Seferihisar B.ı.d;"r;;;"ii.ös
parsellerin yer
B., ü,i;"ii.lı ]liö .a. 1. 2. 8_ 9. l0. l l ve 12 No.lu mevcut kul_
i'ııotio olç"tıı Uygulama. imar Pianı Değişikliğinde
aldığı Eğitim Alanına ilişkin .itı;"oer;i;ırii, oı_uı. belirtenmiştir. Bu nedenle Uygulama
kararı korunarak yi."
uygundur,

;li#öiljffit

lanım
yapıl_
alanr kararlna yonelik heihangi bir değişiklik
imar planl değişikliğinde p*r.ıi" ",girr.
n",i,yon Uygulama İmar Plannda değerlendirilmadığı için ileri tarihte vuplu"J Ü"*",
J.e,.rı""ai;ı".ek oybirliği ile reddedilmiştir.
mek üzere. yapılan itirazlar n;;ty;;;;;;u
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Konunun karara bağlanmak iDere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz
olunur.

I}AŞKAN: Komisyon raporu üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KAR,,\MAN: Komisyondan geldigi şekliyle oylarıması uygundur.
S.YERSt]L: Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur.
B,,\ŞKA|ı,J: Komisyon raporunun olduğu gibi kabuliinü oylarınıza sunuyonım. Kabul edenler
etmeyenler ov birliği ite kabul edilmiştir. Üçtincü rapora geçelim.

H.K()('AER: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda

;

"-2.Etap Uygulama İmaı Planı sınırlan içerisinde yer alan "Sağlık Tesis Alanı" nın
yeterli yatak kapasİtesine ulaştınlabilmesi için yiizölçümilniin arttınlması,
-Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi etaplannda sosyal donatı alanlarının dengesinin
kurulmasına yönelik mütelif diizenleme sahalannda kısmi değişiklikler yapılması,
-2.Etap Uygulama İmar Planı'nda plan değişikliği ile getirilen ve "etaplama sınırı"
olarak planlara işlenmiş olan düzenleme saha sınınrun kaldınlmasİ' konulan komisyonumuzca değerlendirilerek oybirliği ile uygun görülmüşttir.
Konunun karara bağlanmak iizere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz
olunur.
raporu üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KAIIAMAN: Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur.
S.Yl]RSlil,: Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur.
BAŞKAN: Komisyon raporunun olduğu gibi kabuliinü oylarınıza sunuyoIrım. Kabul edenler
etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Dördüncü rapora geçelim.

ılAşkAN: komisyon

il.K(X]Al]R: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeleı

sonucunda;

,.363 hektarlık, Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 1.Etap Uygulama imar Planı Re_

vizyonu'nda;
-Uygulamaya yönelik sorunların çözülebilmesine ilişkin olarak mütelif alanlara yönelik kısmi değişiklikler yapılması,
-Seferİhisar Merkez Planlama Bölgesi etaplarında sosyal donatı alanlannın dengesinin
kurulmasına yönelik muhtelif diizenleme süalannda ksmi değişiklikler yapılması" konulan
komisyonumuzca değerlendirilerek qğ[!![ile uygun görülmüştiir,
konunrın karaıa bağlanmak tzere görüşiilmesi Meclis sayn Heyetinin bilgilerine arz
olrınur.

BAşKAN: komisyon raporu izerine grup sözcülerinden göri§ bildirmek
S. K. KAltAM A N : Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

isteyen var mı?

Ü. Cİlt<;ÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur.
BAşkAN: komisyon raporıınun olduğu gibi kabulünü oylannrza srınuyorum. kabul edenler
etrneyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.
V
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