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OÇ KARAMAN, Reşat
Serdal YERSEL, Ahmet

HAZ|R lttil-[lNANl,Att: İsmail YETİŞKİN, Berkhan PARLAK, Kazım PARLAK, Sefer

TOPÇU, Yelda CELİLOĞLU, Rahmi Tezel ÇINAR, Sinem K
GÜLrEKİN, Duygu ULU, Hüseyin KOCAER, Halim TEMESE,
MİRZE

KATlLMAYANLAR: Ümit CiNGÖZ, ismail BAZAN, Melike BALCIOĞLU

l. l]AŞKAN ,tARAFlNDAN MECl,.isiN A(,tLIŞI

B,\ŞKAN: Değerli arkadaş|u 2021 Yılı Aralık Ayı Meclis toplantlsını açlyonım. Yoklama

yapacağım. Yeterli çoğunluk olduğuna göre Meclisimizi açabiliriz,

II_GEÇEN MECLİS TUTANAĞINDA N{ADDi HATA YAPILIP YAPıLMADIĞININ
(;öRtlŞüLMESi

BAŞKAN: Geçen Meclis tutanağında maddi hata yapllıp yapılmadlğı ile ilgili görüş

bildirmek isteyen var mr?
S.K.KARAMAN : Oylanması uygundur.
S.YERSE L : Oylanması uygundur.
BAşKAN: Tutanagm kabuİiınü oylanruza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler ov birlİği ile

kabul edi lmişti r. Teşekkür ederim.

l ıl. M nC Li s Ü y n ı_r nİxc r:, V E Rİ L ECE K ÖN n Rc n ı_ R ııi ı_ cÖn Ü şÜ ı_ vı ıs i

BAŞKAN: Meclis üyelerimizden önerge srınmak isteyen var mı? Buyurun Ahmet Bey,

ı.ıiinzn, naşkanim Milliyetçi Haıeket partisi adrna söz alrnış bulunmaktayım.5 Aralık

1934 tarihinde kadınlanmrza §"ç.. ,. Seçilme Haklan verilmiştir. Bu kazanrmlarından

doİayı kadınlaıırnızı kutlayarak .orı".i." başlamak istiyorum. Sayın Meclis Üyeleri çok

on.-ıı görougii. bir konuyu giindeme getirmek istiyorum. ilçe mezarlıklarımız. Hepimizin

maıumı,iiıçe iıezarlıgımızda cinazeıerimizi defnedecek yer kalmadı. Merkez ilçe mezarlığı

İ"je"iı. vıut aıı"si M-ezarlığı, Sıgacık ve diğer köy_mezarlıklanmızda da durum aynı. iki yıl

önce konu Meclise gelmişti. 
-Bahçekoy tarafinda yer temin edileceği ve Büyüşehir

Belediyesinden çıkmak tıreri olduğu söylenmişti, Dury.m ne aşamada? Konunun bir an önce

çözülmesi gerekmektedir. konuy|a ilgili Meclisimizi ve halkımızı bilgilendirir misiniz?

h;§iAN, "Ah-et Bey izınir Btıytıkşehir Belediyesi ile yazışmalanmız tamamlanmak iizere,

Sonrasında çalışmalar başlayacak.
A.MİRZE: Anladım Başkanım. Teşekkiir ederim.

nışili, Başka söz aimak isteyen var mı? olmadığına göre Başkanhktan ge|en 2022 yı|ı

Evseı katı Aik Tarifesi iıe iıgiıi bir önergemiz var. Gündeme alınmasru oylarrnlza

*nuyo__. Kabul edenle1 etmeienler? Önerçnin giindeme alınması konusu oy birliği ile

kabul edilmiştir.

tV. l}AŞKANLlKTAN GELEN ÖxBııcpınnİx cÖnilŞiıınnnsi

D.tjLLl: iıgi : işletme ve iştirakler Müdiiİlüğiiniin 04.1|.2021 Tarih ve 36539 sayılı talepleri

üzenne;

ö,



Sayfa2 l8

İlçemiz Mersinalanı Mahallesi 5488 ada 7 No.1u paıselde bulunan 324,37 m2 yıız, ö|_

çümlü arsa nitelikli taşınmazdaki 15,82 m''lik belediye hissesinin diğer hisse sahibine satıl-

ması hususunun 5393 Saylh Betediye Kanununun 18. Maddesi (e) fikrası gereğince Meclisçe
değerlendirilerek gerekli karann alınmasını arz ederim.
BAŞI(AN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KARAMAN: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi Sayın Başkanım,

S.YERSE,L: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
BAŞKAN: Ön"rg"nin kabuliırıü oy|annıza sunuyonım. Kabul edenler etmeyenleİ oy birliği

ile kabul edilmiştir. İkinci gtindem maddemiz.

D.tlLU: İıgi : İştetme ve İştirakler Müdtirlüğiınün 15.11.2o2| Tarih ve 36365 sayllı talepleri

iizerine;

MülkiyetibelediyemizeaiteskiadaparseliDoğanbeyMahallesi43.8ada.2No..lupar-
se1 olan, ııçemiz cumtıuriyet Mahallesi 6ı38 ada 2 parsel olarak giincellenen ,Arsa, vasıflr

,"ş,r._rn, oz.o 9.2021 tarih 61sayıh meclis karan ile satışna karar verilmiştir. Alınan meclis

ür_"a" ,"şr"_azın mahallesi sehven Payamlı mahallesi olarak yazıldığlndan, kararın Cum_

iJv"i v"t 
"ıi.si 

6i58 ada 2No.1u parsei olarak giincellenmesi konusunun Meclisçe değer_

lendirilerek gerekli kaıarın alrnmasını arz ederim,

nİ.SXnN, Önerse üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

;.i:ililM]§; hil. Eayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanrm,

S.YERSEL: Komisyona havalesi uygundur Başkanım,

[ii«ıı, o"".fiın i.u, ve Bayindırlık K9.Ti:y9nTu havalesini oylarınıza sunuyonım.

Kabuledenleretmeyenlerovbirliğiilekabuledilmiştir.Üçüncügiindemmaddemiz.

D.LlLU:İlgi:işletmeveİştiraklerMüdtırlüğiintin:ü6.1I.202ITarihve37619sayılıtalepleri
iizerine;

ilçemizAtatiirkMahallesi5497ada4|No.1uparseldebulunan218,45m2yıızölçiimlü
u..u nitfitıi taşınmazdaki so,|l .,ıiı. belediye hissisinin talepte bulunan diğer hisse sahibi

ne satılması konusıınun, 53lJ Sayılı Belediye Kanununun 18, Maddesi (e) fıkrası gereğince

lrlJi.ç. değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim,

UAaKAl, 6ne.ge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

;.K:K;ililil;h". ve ilayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım,

S.YERSEL: Komisyona havalesi uygundur Başkanrm,'BAşKAN, 
o..rg"nin i.* ve Bayindırhk Komisyonıgıa havalesini oylarınıza srınuyonım.

rutlı .a"nı". 
"t 

ieyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Döldiincü giİndem maddemiz.

D.ULU ilgi : işletme ve iştirakler Müdtirlüğiınün 16.||.2021 Tarih ve 37623 sayılı talepleri

iizeıine;

ilçemizAtattııkMahallesi6388adalNo.lupaıseldebulunan.7919'72m,yüzölçiirnlü
a.sa.riteıikıi taşınmazdaki ıo+,oo.,,ıit belediye hissesinin talepte bulunan diğer hisse sahi_

bine satılması konusunun,539i Sayılı Belediye Kanununun t8. Maddesi (e) fıkası gereğince

Meclisçe değerlendirilerek gerekli karann alınmasını arz e.deim,

;üial 6;"rge tızerine"grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen vaİ ml?

s.xliınlıui, i.u. u. iayındırıık romisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.

S.YERSEL: Komisyona havalesi uygundur Başkanım,

iiişxnx, o"..j".rin i,nu' ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylannrza sunuyorum,

ruuuı .a"nı.. 
"t 

ieyenler ov birliği ile kabul edilmiştir. Beşinci giindem maddemiz.

D.ULU: İıgi : işletme ve iştirakler Müdiıİlüğiiniın 18,11,2 021 Tarih ve 37983 sayılı talepleri
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iizerine;

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 6035 ada 8 No.1u parselde bulunan 229,04 m2 y,ıu ö|_

çtımlü arİa nitelikli taşınmaz daki 26,32 m''lik belediye hissesinin talepte bulunan diğer hisse

İulritin. satılması konusunun,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) fikrası gere-

ğince Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alrnmasını arz ederim,

İlnŞ«lX, Ön".gİ ilr.rin" grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

s.x.rını.ıııIi, ima. r" Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanm.

S.YERSEL: Komisyona havalesi uygıınduı Başkanım,

BAşKAN: Önergenin imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylannıza srınuyorum.

Kabul edenler etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir,

D.ULU: İıgi : Uıaşım Hizmetleri Müdürlüğüniın 18.11.202| tarih ve 38281 sayılı talepleri

iizerine;

izmir Btıytıkşehir Belediyesi taıafindan 16.06.2021 tarihli ve 97509404.301.05,680

,uyı, ...i, kararı'ile u"ı"aive.ı, hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak hibe

edilmesine karar verilen ıssB'Cıs+ plakalı iveco l00 E 19K marka ZCFA81AD502714580

i*i^N"ı. a-ı m3 hacimıi çtp tu_von*rn,5393 sayılı Belediye kanununun 18/g maddesi

l" zi[ .uaa.ri gereğince bedelsiz iıibe olarak araç devir ve tescil işlemlerinin yapılması ve

devir işlemleri içın ı+s+ıoiiiiili. ri.ıit Numaralı ulaşım Hizmetleri Müdiir vekili

iıt_ onısaşIi na yetki verilmesi konusunun Meclisçe değerlendirilerek gerekli karann

alınmasını arz ederim.

BAŞKAN: Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KARAMAN: Oylanması uygundur Sayın Başkanım,

S.YERSEL: Oylanması uygundur Başkanım,

iiişxıN, or".j"nin ı.utiıtintı oj,*rn ru srınuyonım. Kabul edenler etmeyenler oy birliği

ile kabul edilmiştir.

D.ULL|: İıgi : İşüetme ve İştirakler Müdiirlüğüntin 19.11.2021 Tarih ve 38003 sayılı

taleplerine üzerine;

ilçemizMersinalanıMüallesi54.79ada22No.1uparseldebulunan.292,51.y,'*
ölçümlü arsa nitelikli oşrn--Jun 27 ,26 m2,Iikbelediye hissesinin talepte bulunan diğer his_

se sahiplerine hisseleri o.-,nJu *'lrnus, konus,ınun, 5393 Sayıh Belediye Kanununun 18,

ia"aa.li r.j fikası geregince Meclisçe değerlendirilerek,gerekli kaıarın ahnmasını arz ederim.

lllSrnl!, Ön"re" L"rin" grup sOzctilerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

;.,J;a;ilil^Nİ;L";;;. iayrndı.lık Komisyonuna havalesi uygrındur Sayın Başkanım.

S.YERSEL: Komisyona havalesi uygunduı Başkanım,'ıii§1,1x, 
o*rg.nin i.* ve Bayındırlık Komisyonuna havalesiıi oylannıza srınuyorum,

KaÜl edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir,

D.ULU: İıgi : imar ve Şehircilik Müdiirlüğiiıııün 23.11.2021 Tarih ve 38686 sayılı talepleri

üzerine;

İlçemizAtatiirkMüallesi5885ada12No.luparseldebulunan502,56m2yiizölçtimlü
arsa nitelikti taşınmazdaki ı]i,i+ ,,;iiı. u"lediye hissesinin talepte bulunan diğer hisse sahi_

bine satılması konusunun, sısİ suyı, Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) fıkası gereğince

lul""lİ.ç" değerlendiriterek gerekli kararın a]ınmasılı arz,ederim,

;Arnİn 6nerge ilzerine-grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

§ıcilnaırlı§, i.* ," iajı.rdı.l,k Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.

S.YERSEL: Komisyona havalesi uygundur Başkanım,
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BAşKAN: Önergenin imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oy|arınıza srınuyonım.
Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

D.ULLI: iıgi : işletrne ve İştirakler Müdiirlüğiinün 24.11.2021 Tarih ve 38904 sayılı talepleri

üzerine;

İlçemiz Cumhuriyet Müallesi 6202 ada 16 no.lu paıselde bulunan 285,71 m'iıız ö|,

çiimlü arsa nitelikli taşınmaz daki 12,7'7 m''lik belediye hissesinin talepte bulunan diğer hisse

İuhibin" satrlması konusunun,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) fikrası geıe-

ğince Meclisçe değerlendirilerek gerekli karann alınmasının arz ederim.

b.AŞXlll, Önerge tizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN: imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.

S.YERSEL: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
BAşKAN: Önergenin İmar ve Bayındırhk Komisyonuna havalesini oylannıza srınuyonım.

Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

D.ULU: İıgi : İmar ve şehircilik Müdiirlüği.inün 29.|1.2021 tarih ve 39379 sayılı talepleri

iizerine;
İlçemiz Doganbey Mahallesinde hazrlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imaı planında

revizyon yapılm*i konrr,.uo, 5393 Sayılı Belediye Kanunrınun 18. maddesinin c bendine

göre Meclisçe değerlendirilerek gerekli karann alınmasını arz ederim,

bl,ŞXaN, Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KARAMAN: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.

S.YERSEL: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
BAşKAN: Önergenin imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylannıza sunuyonım.

Kabul edenleı etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir.

S.TopçU: İlgi : İmar ve şehircilik Müdiirlüğilniin 29.11.2021 taihve 39377 sayılı talepleri

iizerine;
İlçemiz Üıkmez Mahallesinde hazrlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imaı planında

revizyon yapılmasr konusunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin c bendine

gOre Mecİisçe değerlendirilerek gerekli karann alrnmasını arz ederim,

İ.lŞXlN, Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KARAMAİ, İ.a. u" Bayındrlık Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.

S.YERSEL: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.

BAŞKAN: Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylannıza Sunuyonım.

Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir,

S.ToPÇ1_1: İıgi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğüniin 29.|1.2021 tarih ve 39380 sayılı talepleri

iizerine;
ilçemiz Diızce Müallesinde İzmir Büytikşehir Belediyesi taraflndan hazırlanıp

onayl-aıl 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazırn İmar Planrna uygun olarak hazırlanan,

1/1600 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar planınm 5393 Sayılı Belediye Kanununun l8.

maddesinİn c bendine göre Mecliİçİ değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

BAŞI(AN: Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K,KARAMAİ, İmar re Bayındırlft Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım,

S.YERSEL: Komisyona havalesi uygundur Başkanım,
BAŞKAN: Ö.rerge.rin İmar ve Bayındırlık Komisyonıına havalesini oy|arınıza sunuyonrm.

Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir,

S.TOPÇLIı Ilgi
iizerine ;

imar ve Şehircilik Müdürlüğünliı 30.1|.2021 larihli, 39667 sayılı talepleri
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İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ)
tarafından adresin sözel olarak tutıılduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres
Kaylt Sistemi (AKS) Temmuz 2019 tarihi itibari ile kullanıma kapatılarak, içerisinde
ılçemizin de bulunduğu izmir Büyiikşehir Belediyesi yetki alanrnı oluşturan 30 ilçenin
tamamında (1295 mahalle) yine adresin bu defa konuma dayah olarak tutulduğu Mekansal

Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulamasına geçilmiştir.
Bir adres bileşeni olan mevcut ilçe ve mahalle sınırlarınln, MAks projesi kapsamında

konuma dayah ve onaylı bir veriye dönüştiirülmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda, MAKS
projesinin yetki alanımlzda uygulanmasına ilişkin olarak izmir Büyükşehir Belediyesinin
ıtltıfu, ue vatandaşlık İşleri Genel Müdiirlüğü'ne karşı tek yetkili idare olması hakkmda alınan

|3.02.201,7 tarih ve 05.118 sayılı Meclis Karannda belirtildiği gibi "Mekansal Adres Kayıt
Sistemi projesinin (MAKS) İzmir bütiiniinde sağlıklı yürütülebilmesi, anılan proje bazında

yapılacak değişikliklerin tek yerden sisteme entegre edilmesi, proje süresi ve. sonrasında sorun

yuİ*-u.u.i ve bu projenin siirdiirülebilmesi. . . " ifadesine uygun olarak izmir Büyükşehir
-Belediyesinin 

koordinatörlüğünde tiim ilçe betediyelerinden yetkililerin katıldığı bir çalışma
grubu tarafindan ilçe ve müalle sınırlannrn sayısallaştınlması çaiışmaları baŞlatılmıŞhr.

lapılan bu çalışmanin ilk aşaması olan ilçemizin diğer ilçelerle komşulü ilişkisi olmayan iç

mahalleleri 
- 

sayısallaştınlarak, başta ilçe meclisimizden ardından da, izmir Büyükşehir

Belediye Meclisinden de kabul edilerek Valilik makamınca onaylanmıştıı
Bu defa, komşu ilçelerle olan sınırlarda ise 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216

sayıtı Büyükşehir Beİediye Kanunu başta olmak iizere, 5442 sayıtı İl idaresi Kanunu ve

yonetmeıikıei ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkanlan Adres ve

i.Iumaraıamaya ilişkin yöıretmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte koordinat özet cetveli

ile kokisi bulunan, batıda 1 (Y:490|87.22 X:4240459.92) nolu noktadan başlayıp doğuya

doğru giderken Gölcük Mahaİlemiz ile komşu olan Gi2elbahçe İlçesi çamlı ve payamh

ıaİ'tıaııeıeri sınırı, Gödence Mahallemiz ile komşu olan Güzelbahçe İlçesi payamlı Mahalle

sınrn ve Çamtepe Mahallemiz ile komşu olan Giizelbahçe ilçesi payamlı Mahalle slnırına

kadar olan ve İ(arabağlaı ilçe sınırında kesişerek 124 (y:494680.64 X:4241833.32) no],u

noktada son bulan yaklaşık 8.320 metrelik kısım ilçemiz ile Giizelbahçe İlÇesi arasındaki

sınınmtz olaıak belirlenmiş olup, betirlenen bu sırur çalışmasının Meclisçe değerlendirilerek

karara bağlanmasını arz derim.
BAŞKAİ: Önerge iizeıine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KARAMAN: Oylanması uygundur Sayın Başkanım,
S.YF],RSE L: Oylanması uygıındur Başkanım.
ııaŞxıx, Öne.genin mÜiıiirıti oylannrza srınuyonım. Kabul edenler etmeyenler oy birliği

ile kabul edilmiştir.

S.ToPÇU: ilgi : imaı ve Şehircilik Müdürlüğiiniin 30.11.2021 tarih_li, 39668 sayılı talepleri

üzerine;
İçişleri Bakanlığı 'na bağh Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdülüğü (NVI)

tarafından adresin sözel olarak tutulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres

Kayıt Sistemi (AKS) Temmuz 2019 tarihi itibari ile kullanıma kapatılarak, içerisinde

ilçem izin de bulunduğu İzmir Büyfüşehir Belediyesi yetki alanını oluşturan 30 ilçenin

tamamında (1295 mahalle) yine adresin bu defa konuma dayah olarak tutuldugu Mekansal

Adres Kay ıt Sistemi (MAKS) uygulamasına geçilmiştir.
Bir adres bileşeni olan mevcut ilçe ve mahalle sınrrlarının, MAKS projesi kapsamında

konuma dayalı ve onay lı bir veriye dönüştiirülmesine ihtiyaç duyulmuştw. Bu konuda, MAKS
projesinin yetki alanım ızda uygulanmasına ilişkin olarak İzmir Büylikşehir Belediyesinin

Nüfus ve Vatandaşlık Işleri Genel Müdiiırlüğü'ne karşı tek yetkili idare o lması hakkında ahnan

13.02.201'7 tarih ve 05.118 sayı lı Meclis Karannda belirtildiği gibi "Mekansal Adres Kayıt

Sistemi Projesinin (MAKS) İzmir bütüniinde sağlıklı yilrütülebilmesi, anılan pıoje bazında

yapı lacak değişikliklerin tek yerden sisteme entegre edilmesi, proje siiresi ve sonrasında sorun

yaş

\

u projenin sürdiirülebilmesi ifadesine uygun olarak İzmir yiikşehir
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Belediyesinin koordinatörlüSunde tüm ilçe belediyelerinden yetkililerin katıldığı bir çalışma
grubu tarafindan ilçe ve mahalle sınırlannın sayısallaştırılması çalışmalan başlatılmıştır.
Yapllan bu çalışmanın ilk aşaması olan İlçemizin diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi olmayan iç
.uhutı"ı".i sayısallaştınlarak, başta ilçe meclisimizden ardındarı da, izmir Büyiikşehir
Belediye Nf eclisinden de kabul edilerek Valilik makamınca onaylanmıştır.

Bu def4 komşu ilçeleıle olan sınırlarda ise 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216

sayılı Büyükşehir Belicliye Kanunu başta olmak izere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve

yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkanlan Adres ve

ııIumaralamaya ilişkin yönetmeliğe uygun olarak diizenlenen ve ekte koordinat özet cetveli

ile kokisi bulunan, kuzeyde 1 (Y:490187.22 X:4240459.92) nolu noktadan başlayıp güneye

doğru giderken Gölc[ık Mahallemiz ile komşu olan Urla İlçesi Bademler Mahalle sınırı,
Ulamış Mahallemiz ile komşu olan Urla İlçesi Bademler Mahalle srrun, Turgut Mahallemiz
ile k#şu olan Seferihisar İlçesi Bademler ve Kuşçular Mahatleleri sının. ihsaniye

Mahallemiz ile komşu olan Urla ilçesi Bademler ve ovacık Mahalleleri sınırı, Dtizce

Mahallemiz ile komşu olan urla ilçesi kuşçular Mahalle sınınna kadar olan ve Ege denizi ile

kesişerek 603 (Y:478539.42 X:423220|.7'7) nolu noktada son bulan yaklaşık 27.447 metre|ik

krsım ilçemiz ile Urla ilçesi arasındaki sınlnmız olarak belirlenmiş olup, belirlenen bu srnır

çalışmasının Meclisçe değerlendirilerek karara bağlanmasını arz ederim,

BAŞKAN: Önerge iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KARAMAN: Oylanması uygundur Sayın Başkanrm.

S.YERSEL: Oylanması uygırndur Başkanım.
BAşKANı Önergenin l<a6"ltıntl oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeYenler ov birliği

ile kabul edilmiştir.

S.To PÇ U : i|gi: zı .ı 1 .zozı tarihli ve 46 59 48 say ıh y azı.

izmir Büyiikşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında imzalanmış olan ,Engelsiz Plaj

olusturulmasına İıiskin ortak Hizmet Protokolü, 5393 Sayılı Belediye Kanunrınun 75.

maddesi a bendine ğore İzmir Büyiıkşehir Belediye Meclisinin |7109/2021 tarih ve 05.1046

sayılı kaıan ile ytirtiırlüğe girmiştir.
Bahse tonu pJoı.oıtın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi a bendine göre

Meclisçe kabulünü aız ederim.
BnşüN: Önerge iiaerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KARAMAN: Oylanması uygundur Sayın Başkanım,

S.YERSEL: Oylanması uygunduı Başkanım.
ııaixaN, Önergenin n6iıtınii oylannıza sunuyorırm. Kabul edenler etmeyenler ov birliği

ile kabul edilmiştir.

S.ToPÇU: ilgi z6.ıı.20zı tarihli ve 470921 sayı],ıyazı.

İzrnir Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz alaslnda imzalanmış olan ,Sığacık

Mahaltesi Halı S'üa ve Hah Saha Hizmet Binası (konteyner) yapıml ve kullanımına ilişkin

p.otokoü, 5393 Sayılı Belediye Kanununun ıclb, İla,73ld maddeleri i|e 5216 Sayılı İzmir
'ıtıytikşehir Beledİye Kanunİınun 7/m ve 27. maddelerine göre izmir Büyiikşehir Belediye

Meclisinin |1l10l2iJ2l tarih ve 05.1119 sayılı karan ile yiirürlüğe girmiştir.

Bahse konu protokolün 5393 Sayıiı Belediye Kanununun 75. maddesi a bendine göre

Meclisçe kabuliinü arz ederim.
SAŞKAX, Önerge üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KA RAM A N : Oylanması uygrrndur Sayın Başkanım,

S.YERSEL: Oylanması uygundur Başkanım.
3A§KAN, Orl.geni., kabİıtıntı oy11İ1,nıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler ov birliği

ile kabul edilmiştir
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S.TOPÇU: iıgi : Maıi Hizmetler Müdİ.ıİlüğiinün 07.12.2021 Tarih ve 40345 sayılı talepleri
iizerİne;

Belediyemiz 2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücreti tarifesi zamlı olarak hesaplanarak 2022
Yılı Bütçesi ile kabul edilmiştir. Tarifenin Meclisçe yeniden değerlendirilerek gerekli karann

alınmasını arz ederim.
BAŞKAN: Önerge iizerine grup sözcüerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN: Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi uygundur Sayın Başkanım.
S.YERSEL: Komisyona havalesi uygundur Başkanım.
BAŞKAN: Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oy|arınıza sunuyorum. Kabul
edenler etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMiSYONDAN GELENLER

S.TOPÇU: Turabiye Mahallesi 25. Sokağın adının Çakabey Sokağı olarak değiştirilmesi ko_

nusu komisyonumuzca değerlendirilerek oy birliği ile uygun görülmemiştir,

Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
BAşKAN: komisyon raporu iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KARAMAN: Komisyondan geldiği şekJiyle oylanması uygundur,

S.YERSEL: Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur,

BAşkAN: komisyon raporunun olduğu gibi kabuliinü oy]larınıza sunuyonım. kabul edenler

etmeyenler ov çokluğu ile kabul edilmiştir. İkinci rapora geçelim,

S.ToPÇU: İlçemiz Payamlı Mahallesi Ll7Cl9A3D, Ll7clgDzA, paftalarında 1/1000

ölçekli Uygulama imar Planında park alanı olarak planh yerde,2 adet trafo alanı amaçlı

uygulama İmar planı değişikliği konusu komisyonumuzca değerlendirilerek gyğ[!ğ_ile

uygun görülmüştür.

konunun karara bağlanmak iizere görüşiilmesi Meclis sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
BAŞI(AN: Komisyon raporu üzerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KARAMAN: Komisyondaıı geldiği şekliyle oylanması uygundur,

S.YERSE L: Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur,

BAşKAN: Komisyon .upo-n* oidrgu gibi kabuliinü oylannıza sunuyorum. Kabul edenler

etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir. Üçiincü rapora geçelim,

S.ToPÇl,]: İlçemiz Çolak ibrahim Bey Mahallesi LL7CO2C4B paftasında 1/1000 ölçekli

Uygulama imar Planında park alanı olarak planlı yerde, 1 adet trafo alanı amaçlı Uygulama

İ-- pı-, değişikliği yapılması konusu komisyonrımuzca değerlendirilerek oybirliği ile

uygun görülmüştür.

KonununkararabağlanmaküzeregörüşülmesiMeclisSayınHeyetininbilgilerinearz
olunur.
BAŞKAN: Komisyon raporu iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?

S.K.KARAMAXİKomiİyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur,

S.YERSEL: Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur,

BAŞKAN: Komisyon .upo.**ioidugu gibi kabuliinü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler

eyenler ov birliği ile kabul edilmiştir. Dördiincü rapora geçelim
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S.ToPÇU: izmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2021tarih ve 05.652 sayılı karan ile
uygıın bulunarak onanan "seferihisar kocaçay Deresi siirdiirülebilir kentsel Tasanm

uy*guİu-u Projesi" doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı ilave ve

neğişiı<ıigi önerisi, 31 54 sayılı imar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediyemiz ilan

panosunda 24.09 .2021-25.1o.202l tarihleri arasında 30 gİin (1 ay) siire ile askıya çlkanlmıştır.
Askı siiresi içerisinde 22.10.202l tarih ve 35188 sayıda kayıtlı Uygulama İmar Planrna itiraz

dilekçesi, komisyonumuzca değerlendirilerek oybirliği ile reddedilmiştir.
Konunun karara bağlanmak iizere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.
BAşKAN: komisyon raporu iizerine grup sözcülerinden görüş bildirmek isteyen var mı?
S.K.KARAMAN: Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

S.YERSEL: Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAşkANı komisyon rapolunrın olduğu gibi kabuliinü oylannıza sunuyoırım. kabul edenler

etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir.

VI. DiLEK VE TEMENNiLERiN cöRüŞüLMESi

BAŞKAN: Dilek ve temennide bulunmak isteyen Meclis Üyemiz var mı? olmadığna göre

diğer gi.indem maddemize geçebiliriz.

VİI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLis Üyrı,nniNiıı MAZERETLERiNiN
cönüŞüı.nınsİ

BAŞKAN: Toplantıya katılmayan Meclis üyelerimizin mazeretlerini oylannlza srınuyonım.

Kabul edenler, etmeyenler ov birliği ile kabul edilmiştir.

VIlI. TOPLANT| GÜNÜNÜN sAATiNiN TEsPiTi ve KAPANIŞ

BAŞKA : 2022 Yılı ocak Ayl Meclis Toplanlsının 04 ocak 2022 Sa]lı Günü saat 1 1 .00,

de Se isar Belediyesi Meclis Salonunda yapılmak üzere kapatılmasını

oylarlnıza unuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Teşe ur orum.

i T N Duy L Sefer TOPÇU
KaBeled eclis üy" e


