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TOPLANTISI I. BiLEŞiM I. OTURUM
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İsmail YETİŞKİN, Berkhan PARLAK, Kazlm PARLAK, Sefer TOPÇU, Yelda
ÇINAR, Sinem KOÇ KARAMAN, Reşat GÜLTEKN, Duygu ULU, Hüseyin
Ümit CİNGÖZ, İsmailBAZAN, Melike BALCIOĞLU, Serdal YERSEL, Ahmet

KATILMAYANLAR:

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN nÇİİ,İŞİ
BAşKAN : Değerli arkadaşlar Seferihisar Belediyesi 2019 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı Birinci Bileşimini
açıyorum. Ramazan Ayının hepimize hayırlar getirmesini, huzurlu ve banş dolu bir ay olmasını dileyerek

meclisimizi açmak istiyorum. Yoklama yapacağım. Eksiksiz olarak meclisimizi açıyorum.

II-GEÇEN MECLİS TUTANAĞINDA MADDi rrereyapILIPYAPILMADIĞININ cÖnÜşÜı,vınsİ.
BAşKAN: Gündem gereği geçen meclis tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı ile ilgili görüşme

açacağım.
R.T.ÇINAR: Yok Başkanım.
Ü.cİNcÖz: Tutanakların bir yerinde barıa ait olan sözler Rahmi Bey,e yazılmış.
BAşKAN: Tutanağın düzeltilmiş haliyle kabulünü oy|arnıza sunuyonrm. Kabul edenler etmeyenler oy birliği
ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.

III. MECLiS Üynı,nniNcE VERİLECEK ÖNERGELERİN cÖnÜŞÜı,runsi
BAşKAN: Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen var mı? Yok. Başkanlıktan gelen önergelerİn

göüşülmesine geçmeden önce beş adet ek gündem maddemiz var. Birincisi Başkan Yardrmcısına verilecek

6a.r.gio belirlenmesi hususunun görüşülmesi, ikincisi İlçemiz Camikebiı Çolakibrahim Bey, Turabiye ve

Hıdırlİk Mahallelerini kapsayan, Üerkez Planlama Bölgesi 3. Etap l/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

itirazlarının görüşülmesi, üçüncüsü Jandarma Alanı ve Çevresine İlişkin (4. Etap) l/l000 ölÇekli RevizYon ve

ilave Uygulİmu İrnu, planİ itirazlarının görüşülmesi, dördiincüsü Avnıpa Birliği Horizorı2l2}-Shelter Projesi

ı<apsamınla "Shelter KoM Meetinğ' İoplantısına Hande Gtll ÖZ'Un katılması hususunun görüŞülmesi,

beşincisi Seferihisar Belediyesi ile Selçuk Belediyesi arasrnda işbirliği protokolü imzalanması hususunun

görüşülmesi ve son olarak Sakin şehir Cittaslow Seferihisar Spor Klubiine nakdi yardım YaPılması hususunun

ğoruİuı.esi. Bu ek gündem maddelerinin gündeme ahnması hususunu oylannıza sunuyorum. Kabul edenler

İtmeyenüer oy birliği ile kabul edilmiştir. Başkanhktan gelen önergelerin görüşülmesine geÇiyorum.

IV.BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNnncnr-nnix cÖnÜşÜı,unsİ

S.K.KARAMAN: Belediye Encümeninin 30.04.2019 tarih ve 4l9 sayılı kararı ile Belediyemizin 2018 yılı
kesin hesabı incelenerek lİelediye Meclisine havalesine karar verilmiştir. Konunun MeclisÇe tetkiki ile gerekli

kararın alınmasınr arz ederim.

BAŞKAN: Önerge iizerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim,

nr.çıNan: na|kanım önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyoruz.

Ü.cİNcÖz: Başkanım biz de plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyoruz

BAşKAN: Önergenin plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oy|arnıza sunuyorum. Kabul edenler

etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz,

S.K.KARAMAN: 1/gı : Mali Hizmetler Müdürtüğünün 02/05/2019 tarihlive ] ]93 sayılı talepleri üzerine ;

24.o4.2otg tarihinde 40 sayıh meclis kararı ile kapatılan müdtirliiklerİn ödeneklerİnİn dİğer

müdiiırlüklere aktarrlması için Mahallİ idareler Bütçe ve Müasebe Yönetmeliğinin 36 maddesinin 2. flkrası

kararı alınması hususunda gereğini arz ederim.

üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
Başkanım önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyoruz.
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Ü.CİNCÖZ: Başkanım biz de önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyoruz.
BAŞKAN: Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyonım. Kabul edenler
etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Üçiincü gündem maddemiz.

S.K.KARAMAN: Mersinalanı Mahallesi l05 ada 5 parselde kayıtlı 5328 m'yilzölçümlü taşınmazın, Beledi-
yemize ait olan 2,397 m2 hissesinin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 say|ıı Kamulaştrrma Kanununun 30.
maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesine dewinin meclisçe görüşülmesi ve Kamulaştırma bedelinin
Encümence oluşfurulacak komisyon tarafindan değerlendirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

BAŞKAN: Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
R.T.ÇINAR: Başkanım önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesini öneriyoruz.
Ü.CİNCÖZ: Komisyonlara havalesi uygundur B aşkanım.
BAŞKAN: Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesini oylarırııza sunuyorum.

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

S.K.KARAMAN: Seferihisar Belediyesi proje ortaklığıyla Avnıpa Komisyonu'na başvurusu yapılan ve Ko-
misyon tarafından başanlı bulunarak imza|arımaya hak kazanan Avnıpa Birliği Horizon2020- Shelter Projesi

kapsamında; projenin uygulanmasına karar verilmesi, proje anlaşması ve ortaklar arası konsorsiyum anlaşma-

srnın imzalanması ile tüm faaliyetlerin ve gerekli satın alma siireçlerinin başlatılması, Belediyemizi temsil etme,

ilzam ve proje belgelerinin imzalanması, proje teklifinde belirtildiği üzere hibe olarak kurumumuza aktarılacak

nakdi katkının proje faaliyetleri kapsamında kullanılması ve diğer ti,im iş ve işlemlerin yürütiilmesi için Bele-

diye Başkanı ismail YETİŞKN 'in yetkili kıhnması hususunun meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alrrrmasını

arz ederim.

BAŞKAN: Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
RT.ÇINAR: Başkanım önergenin oylanmasını öneriyoruz.
Ü.ciİıcÖz: Bİşkanım bize verilen bilgiye göre burada Sığacık Kale İçi için bir hibe söz konusu.

Belediyemizin ve ilçemizin faydasına bir hizmet. Bu anlamda bizde oylanmasını öneriyoruz.

BAşKAN: Teşekkür ediyorum. Önergenin kabulünü oy|arırııza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler qJ

birliği ile kabul edilmiştir. Beşinci gündem maddemiz.

S.K.KARAMAN: l/gi : Özel Kalem Müdürtüğünün 30/04/2019 tarihli ve l 156 sayılı talepleri üzerine;

Hamm Biıytıkşehir Belediyesinin davetleri üzerine ,22.05.20|9 -24.0520|9 tarihleri araslnda Alman-

ya'nın Hamm Kentinde gerçekleşecek olan "İftar Yemeği Programı" na ; 5393 sayılı Belediye Kanunun l8.

Maddesi (p) fıkrası ve za. ıııaddesi gereğince giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanmak üzere Belediye-

mizi temsİlen Belediye Başkan Yardİmcısı Yelda CELİLOĞLU , Meclis Üyeleri Duygu ULU ile Rahmi Tezel

çINAR,ın katılmalan ve görev pasaportlarının çıkarılması hususunun meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alrn-

maslnl arz ederim.

BAŞKAN: Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.

R.T.ÇINAR: Başkanım önergenin oylanmasını öneriyoruz.
Ü.cİİ.ıcÖz: Dün bize ,e.İıe, bilgi meclis üyelerimizin misafr edileceği, belediye bütçesinden para

çıkmayacağı yönündeydi. İftar Yemeğini burada yapalım,Almanya'yakadar iftar yemeği yapmaya gitmeYelim

derim_Malum siz de tasamıf tedbirleri uyguluyorsunuz bu konuda takdir sizin.

BAşKAN: Biliyorsunuz Hamm Beledİyİsi ile Kardeş Şehir Protokolümiie var. Bu aşağı yukarı 8-10 Yıldır
surdtıraugumüz bir gelenek. onlar bize gelir, biz onlara gideriz. Sadece gidiş-geliş masraflarını biz

karşılıyoİız. Diğer tiım masrafları Hamm Belediyesi karşılıyor. Bu geleneği bence bozmamamız gerekiYor.

BAşKAN: Barınma, misafir edilme, transfer ve diğer masraflar Hamm Belediyesinde. Evet önergenin

kabulunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiŞtir. Altıncı gündem

maddemiz.

S.K.KARAMAN: l/gi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/20I9 tarihve ll94 sayılı talepleri üzerine

Turabiye, Tepecik ve Kavakdere Mahallelerinden geçen kadasffal yola isim verilmesi hususu-

nun ,lı Belediye Kanununun l8. maddesi n bendi "Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine

kurulması, kaldınlması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine
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karar vermek, Beldeyi tanıtlcl amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek" hükmüne göre Meclisçe tetkiki ile
gerekli kararın alınmasını bilgilerinize arz ederim.

BAŞKAN: Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
R.T.ÇINAR: Başkanım önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini öneriyoruz.
ü.CİNCÖZ: Komisyona havalesi uygundur.
BAŞKAN: Önergenin İmar ve Bayındırlft Komisyonuna havalesini oy|arınıza sunuyorum. Kabul edenler

etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedinci gündem maddemiz.

S.K.KARAMAN; l/gi : Zabıta Müdürlüğünün 02/05/20]9 tarih ve lI86 sayılı talepleri üzerine ;

ilçemiz sınırları içerisinde inşaat faaliyetlerinin yiirütiilmesi ile ilgili olarak , Külttir ve Turizm Bakan-

lığı Yatrım işletmeler Genel Müdiirlüğünün her yıl göndermiş olduğu yazı ekinde bulunan 20l5l3 sayılı İnşaat

Yasağı Genelgesine istinaden, Seferihisar Belediye Meclisince alınan 05.02.20l8 tarih ve27 sayılı inşaat ça-
lışma saatleriyle ilgili düzenlenen kararın 20|9 yıirı için yeniden görüşülerek karara bağlanmasını arz ederİm.

BAşKAN: Bu madde ile ilgili daha önce de karar alınmıştı. Bu karara istinaden Seferihisar Belediyesi olarak

bazı insiyatifler kullanarak inşaat çalışma saatlerini belirleyeceğiz. Bu karar ile ilgili görüş bildirmek isteYen

var mı ?
R.T.ÇINAR: Başkanım önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyoruz.

Ü.CiNCÖZ: Komisyona havalesi uygundur.
BAşKAN: Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oy|arnıza sunuyonım. Kabul edenler

etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Sekizinci gündem maddemiz.

5.K.KARAMAN.. Ekonomik kriz ve teşvik amacıy|a2017-20|8 yıllan da dahil olmak üzere değİşmeyen Ve

halen kullanılmakta olan 20l9 yılı Bütçe Tarifeleri içinde yer alan ücret ve tarifelerin Çok düŞük kalması sebe-

biyle ;,,işyeri Açma Ve Çahşına Ruhsatlan" kapsamında yer alan ücret ve tarifelerin yeniden görüŞülerek kara-

ra bağlanması hususunun meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alınmasını bilgilerinize arz ederim.

BAŞKAN: Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.

R.T.çINAR: Başkanım önergenin Plan ve Bütçe Komİsyonuna havalesinİ öneriyoruz.

Ü.CİNCÖZ: Komisyona havalesi uygundur.

BAşKAN: Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesİnİ oylaruııza sunuYorum

etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Dokuzuncu giindem maddemiz.

S.K.KARAMAN..ilçemiz çolakibrahim Bey Mahallesinde 398.00 m'yüzölçümlü l58 ada_3.1 parselde bulu-

nan 66.00 m' , ıik Beİediye İissesini diğer hisse sahipleri latın almak istemektedir. Çolakibrahim BeY Mahalle-

si l58 ada 31 parselde nelediyemiz adına kayıtlı 66.00 m2'lik Belediye hissesinin 5393 saYılı BelediYe Kanu-

nun l8. Maddesi (e) fikrası gİreği diğer hisse sahiplerine satışı hususunun meclisÇe tetkiki ile gerekli karann

ahnmasını bilgilerinize arz ederim.

BAŞKAN: Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim,

n.r.çıxı.n: Başkanım tınergenin İmar ve Bayındırlık Komİsyonuna havalesİnİ önerİYoruz.

Ü.CiNCÖZ: Komisyona havalesi uygundur.

naşxlN: Öne.gerin İmar ve nayınOrl* Komisyonuna havalesini oylarrnıza sunuyorum. Kabul edenler

etmeyenler oy biıiği ile kabul edilmiştir. Ek gündem maddelerinin görüşülmesine geçelim.

EK GüNDEM MADDELERiNIN cönüşüı,ıvırsi
S.K.KARAMAN: 1/gl : insan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünün talepleri üzerine;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesindeki "Norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı,

"...kadrosunda Belediye Başkan Yardımcrsı bulunan belediyelerde Norm kadroya bakılmaksızın meclis üyeleri

arasından Belediye Başkanı tarafindan Başkan Yardımcısı görevlendirilir ve görevlendirilen Başkan yardımcı-

srrın maaşl Başkanına verilen ödeneğin 2/3'ini aşmamak tlzere belediye meclisi tarafından belirlene-

verilir" denilmektedir. Buna göre Başkan Yardrmcısı maaşlnln belirlenmesi husu-

ile gerekli kararın alınmasrnı
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BAŞKAN: Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
RT.ÇINAR: Başkan Yardrmcımızın maaşının Belediye Başkanımızın maaşının 2/3'ü oraııında olmasını
öneriyoruz.
Ü.CİNCÖZ: 2l3'iın:d aşmamak şartıyla mı yoksa 2l3'ikadar mı?
BAŞKAN: 2/ 3' ii kadar olacak.
ü.CİXCÖZ: Uygundur Başkarıım.
BAŞKAN: Başkan Yardımcımızın maaşnm Belediye Başkanı maaşının 2l3'i kadar belirlenmesi hususunu
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci ek gündem maddemiz.

S.K.KARAMAN; 1/gi : a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talepleri üzerine;
b) 26/04/2019 tarihlive 6475 sayılı dilekçe
c) çevre ve şehircilik İl Uiiatirliiganün 06105l2019 tarihli ve 4590l sayılı yazıları

Belediye Meclisimizin 02,07.20|8 tarih ve 97 sayılı karan ile uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Be-
lediye Meclisi'nin l1.03.20l9 tarih ve 05.223 sayılı karan ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan, ilçemiz
Camikebiı Çolakibrahim, Turabiye ve Hıdırlık Mahallelerini kapsayan, Merkez Planlama Bölgesi 3. Etap

l/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi (b) bendi gereği 05.04,2019

tarihinden itibaren 30 gün siire ile askıya çıkarılmıştır. Söz konusu plana askı/ilan stiresi boyunca 68 ada l14
parsel ve |278 ada 3 parseli kapsayan iki adet itiraz yapılmıştır. İtirazların 5393 saylı Belediye Kanunun l8.

maddesi (c) bendine göre meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alınmasını bilgilerinize arz ederim.

BAŞKAN: Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
R.T.ÇINAR: Başkanım önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini öneriyoruz.
Ü.CİNCÖZ: Komisyona havalesi uygundur.
BAŞKAN: Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyonrm. Kabul edenler

etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Üçüncü ek gündem maddemiz.

S.K.KARAMAN; 1/gl : a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğün talepleri üzerine;
b) 03/05/20]9 tarihli ve 6854 sayılı dilekçe
c) 30/04/20l9 tarihli ve 6683 sayılı dilekçe
d) 03/05/20I9 tarihli ve 6889 sayılı dilekçe
e) 03/05/2019 tarihlive 6900 sayılı dilekçe

fl çevre ve şehircilik İl Müdürlüğünün 06/05/201 9 tarihli ve 45902 sayılı yazılan
Belediye Meclisimizin 02.07.2Ol8 tarih ve 98 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Be-

lediye Meclisi'nin 11.03.2019 tarih ve 05,224 saylı kararı ile uygun görülerek onaylanan, ilçemiz Merkez
planlama Bölgesi Jandarma ve Çewesine ilişkin (4. Etap) l/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar

Planı; 3l94 sayılı imar Kanununun 8. maddesi (b) bendi gereği 05.04.20l9 tarihinden itibaren 30 gi.in süre ile

askıya çıkarılmıştır. Söz konusu plana askı/ilan süresi boyun ca 226 ada l ,2 ve 3 parsel, 168 ada 46 ve 7l Par-
sel, 163 ada28 parsel ve 163 ada 5 ve'l parselleri kapsayan beş adet itiraz yapılmıştır 5393 sayılı Belediye

Kanununun 18. maddesi (c) bendine göre meclisçe tetkiki ile gerekli kararın allnmasını arz ederim.

BAŞKAN: Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.

R.T.çINAR: Başkanım önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini öneriyoruz.

Ü.CİNCÖZ: Komisyona havalesi uygundur.
BAŞKAN: Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarurıza sunuyonrm. Kabul edenler

etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Dördüncü ek giirıdem maddemiz.

S.K.KARAMIN; l/gl : Etüd Proje Müdürlüğünün ıalepleri üzerine;

Seferihisar Belediyesi proje ortaklığıyla Avnıpa Komisyonu'na başvurusu yapılan ve Komİsyon tara-

fından başarılı bulunarak imzalanmaya hak kazanan Avnıpa Birliği Horizorı2020- Shelter hojesi kapsamında

|2-|5 Hazıran 2019 tarihlerinde İspanya'nın Bilbao kentinde gerçekleşecek, proje ortaklarıyla yapılacak ilk
toplantı olan " SHELTER KOM Meeting " toplantısına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (p)

fıkrası gereği giderleri Belediye bütçesinden karşılanmak üzere "Shelter Projesi Sorumlusu" olan Belediye

personelimiz Gill ÖZ'tln katılımının sağlanması hususunun meclisçe tetkiki ile gerekli kararuı alınması-
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R.T.ÇINAR: Başkanım yetkili personelimizin orada bulunması gerektiğinden oylanmasuıı öneriyoruz.
Ü.CİNCÖZ: Hibe kredinin geleceği bir proje bu. Bizce de yetkili personel katılmalı.
BAŞKAN: Burada aşağı yukarı 840 bin gibi bir hibe krediden bahsediyoruz. Meclis olarak bu karara
katıldığınız için teşekkiir ediyorum. Önergenin kabulünü oy|arınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler qy
birliği ile kabul edilmiştir. Beşinci ek giindem maddemiz.

S.K.KARAMAN., Seferihisar ve Selçuk ilçe sınırlaruıda kalan antik kentlerin destinasyon yönetimi ile marka-
laştırılması, kentsel turizm odaklannın birleştirilmesi, İyon Kentleri arasında bir bağ oluşturarak kentlerin
kalkınmaya yönelik faaliyetlerinde uyum ve işbirliği içerisinde ortak projeler oluşturması amacıyIa, Seferihisar
Belediyesi ile Selçuk Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalanması ve söz konusu protokolün imzalan-
ması ile ilgili iş ve işlemlerin ytiırütülmesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun l4.maddesi (a) fıkrası ve

75.maddesi (c) fıkrası gereği Seferihisar Belediye Başkanı İsmail YETİŞKİN' e yetki verilmesi hususunun

Meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alınmasını arz ederim.

BAŞKAN: Önerge üzerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.
R.T.ÇINAR: Başkanım oylanmasını öneriyoruz.
Ü.ciNcÖz: Başkanım bu konu son dakika geldi sanınm. Bıraz daha bilgi verilebilir mi? Belediye bütçesine

bir yükü var mı ?
BAşKAN: Bu konunun belediye bütçesine hiçbir yükü yok, aksine tamamen Seferihisar'ın faydasına olan bir

şey. Biliyorsunuz Efes turizrrı açısından çok önemli bir bölge. Teos ise kazı|arı yeni yeni tamamlanmaya

Uuşluyun-ve parlamaya başlayan bir antik kent. Ayrıca Seferihisar olarak 12 İyon Kentinden 2'sine sahibiz.

Teos ve Lebedos. Selçuk bunların devamı. Biz bu ortaklıkla onların tanıtım ve reklamlarında yer almaya

çahşıyoruz. Hem Seferihisar Belediyesi adını hem de Teos ve Lebedos Antik kentlerinin adlarını fuar ve

tanıtımlarında kullanacak|ar. Biz de aynı şekilde Efes'in adını kendi tanıtımlarımızda ve projelerde

kullanacağız. Seferihisar'ın tanınırlığını ve popülaritesini biraz daha arttırmış olacağız. Ekonomik külfeti olan

bir durum değil. Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul

edilmiştir. Altıncı ek gündem maddemiz.

S.K.KARAMAN: 5393 Sayılı Belediye kanununun 14. Maddesinde "Beledİyelerİn, sporu teşvik etmek ama-

cıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden

.ikt.-; Büyükşehir Belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez." denil-

diğinden, salln şenir Cittaslow Seferihisar Spor Kulübü Derneği'ne nakdi yardım yapılması hususunun Mec-

lisçe tetkiki ile gerekli kararın alrnmasını arz ederim.

BAŞKAN: Önerge iizerine Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim.

R.T.ÇINAR: Başkanım önergenin oylanmasını öneriyoruz.
Ü.CİNCÖZ: Mümkünse komisyon değerlendirsin.
BAşKAN: Bu her belediyede bu şekilde uygulanılıyor. Bu kararı alıyoruz ama ne zamaı kullanacağımızbİze

bagfi. Dilersek kullanıyoruz dilersek kullanmıyoruz. Komisyona gitmesine gerek olduğunu düŞünmüYorum.

Ü.ÖİxcÖz: Başkanım spor klüpleri yıllardır kanayan yara.Bu sizin de elinizi rahatlatacaktır. Komisyon bu

konuyla ilgili çaİışma ya-prp meİlise aynntılı bilgi sunarsa, faaliyetleri, planlanması, amaÇlan ve kaPsamı

hakkinda, biz de gerektiğinde bu konunun arkasında dururuz. Takdir sizin.

BAşKAN: Sağoİun u.u buk, şimdi bu tamamen sportif faaliyetlerde kullanılan bir para. Girdisi belli, Çıktısı

bellİ. Kayıtlarıhuhasebeci tutuyor. Kararı alıp dilediğimiz zamaflaktarıyoruz. Biz bu kararı mecburen alıYoruz

her yıl. Amacımız paranın binde l2'sini alıp oraya aktarmak değil.

Ü.CİXCÖZ: Komisyondan sonra da alabiliriz.
BAşKAN: Komisyona sunmamız gerektiğini düşünmüyorum. Direk oyJamamız gerekiYor. _Onergenin
kabuliinü oylarrnıza sunuyorum. Ka6ul edenl", .İ-.y.nl.r, Ümit CNGÖZ,Melike BALCIOĞLU,Serda1
ypnspı_, ismail BAZAN ve Ahmet MİRZE'nin red oyuna karşıhk mevcut meclisin oy çokluğu ile kabul

edilrniştir.

V. KOMiSYONDAN GELENLER

Belediyemize ait olan , İlçemiz
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T.C.
SEFERiHİSAR BELEDİYESİ MECLisi

MECLiS TUTANAKLARI
ada ll parsel ile 193.00 m' yüzölçümlü 281 ada 42 parsel numaralı, metruk mezarlık vasfi ile kayıtlı

taşınmazların, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin (s) bendinde "Mezarhk alanlarrnı

tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek." Büyükşehir

Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları olarak belirlenmiş olması nedeniyle, İzmir Büyükşehir

Belediyesi'ne bedeli karşılığında dewi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir Konunun karara

bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN:Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.
R.T. ÇINAR:Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.
Ü.CİNCÖZ:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
BAŞKAN: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarınza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler qy

birliği ile kabul edilmiştir. İkinci komisyon raponına geçelim.

D.ULU: ilçemiz, Doğanbey Mahallesi 5428 No'lu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Gilnübirlik

tesis alanı imarlı olan ve imar adasından ihdas sonucu oluşan 40.59 m2'lik Belediye hissesini diğer hisse

sahibinin satın alma istediği komisyonumuzca değerlendirilerek , Doğanbey Mahallesi 5428 No'lu parselde

bulunan 40.59 m2'lik Belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) fıkrası gereği diğer

hisse sahibine satışı komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.Konunun karara bağlanmak üzere

görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN:Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

R.T. ÇINAR: Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.
Ü.CİNCÖZ:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

BAşKAN: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler qY

birliği ile kabul edilıniştir. Üçüncü komisyon raponına geçelim.

D.ULU: İlçemiz Sığacık Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan , 58 ada 26 ve 27 parsel numaralı

taşınmazların, ilgili plan notlarında zorunlu tevhid işlemiyle, tevhid öncesi imar haklarının korunmaslna

yönelik düzenleyici bilgi notu bulunmaması sebebiyle kale içindeki diğer parsellerin Koruma AmaÇh İmar

planı,ndan gelen yapılaşma haklarını kullanmasına rağnen söz konusu parsellerde çiddi hak kayblna Yol aÇtığl

belirtilmektedir. Bu sebeple ilgili plan notlarına "Zoruulü tevhid işleminden sonra oluşacak parselde, bu plan

koşullarına göre tevhid öncesi yapılaşma hakkı korunacaktrr." ifadesinin eklenmesi amacıYla hazırlanan 1/l000

Ölçekli Koruma Amaçlı imar Planı Değişikliği, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul

edilmiştir. Konunun karara bağlanmak üzere görüşülrnesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

R.T. ÇINAR: Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz,

Ü.CİNCÖZ:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

BAşKAN: Komisyon .upoİr.rrİ oİauğ" gibİkabulunü oylannıza sunuyorum. Kabul edenler etmeYenler qY

Uirlİği ile kabul edilmiştir. Dördüncü komisyon raponına geçelim.

D.ULU: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Sığacık Mahallesi |253 ada l parsel, 1254 ada 1 Parsel, 1255

ada l 256 ada l parsel, 125'7 ada l parsel numaralı taşınmazlar, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
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T.C.
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ MECLİSİ

MECLİS TUTANAKLARI
içerisinde olup, İzrnir l No'lu Külttlr Varlıklannı Koruma Kurulu'nun 20.03.2002 tarih ve 9814 sayılı kararı ile

onaylanan Akkum ve Çevresi l/l000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı'nda Turizrrı Tesis Alanı olarak

imarlıdır. Bununla beraber İznir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.09.2012 tarih ve 05.843 sayılı kaıarı ile

onaylanan |l250O0 Ölçekli Çewe Düzeni Planında Turizrn Tesis Alanı olarak planlı olan büse konu alanda ilgi

dilekçe ile söz konusu parsellerdeki imar durumunun konut alarıı olarak değiştirilrnesi talep edilmektedir. Üst

ölçekli planlar o|arı, |l25 000 Ölçekli Çewe Diizeni Planı'nda ve l/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda ilgili

alanın Konut Alanı olarak değiştirilmesi durumunda, ilgili 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar

planı Değişikliği'nh yapılması, komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Konunun karara bağlanmak

üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN:Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

RT. ÇINAR:Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

Ü.CİXCÖZ:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

BAşKAN: Komisybn .upo-rrn olduğu gibi kabulünü oylarınza sunuyorum. Kabul edenler etmeYenler qY

birliği ile kabul edilmiştir.
Beşinci komisyon raponına geçelim.

D.ULU: ilçemiz Turabiye Mahallesi l'..2 ada 30 ve 3l parsel numaralr taşınmaz maliki tarafindan ilgi dilekÇe

ile; 1990 ylında onaylanan l/l0o0 ölçekli uygulama imar planında parsellerin tamamı BitiŞik Nizam 4 kat

konut imarlı iken, 2014 yılında onaylanan l/lOO0 ölçekli uygulama imar planında kısmen 4 kısmen 2 kat

olarak planlandığı belirtilmektedir. Planlarda eşitlilik olması gerektiği ilkesine dayanarak, parsellerin eski imar

durumundaki gibi |72 adanrrı tamamının Bitişik Nizam 4 katlı hale getirilmesi için ilgili l/l000 ölÇekli imar

plan değişikliği yapılması hususu komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Konunun karara bağlanmak

üzere görüşülmesi Meclis Sayuı Heyetinin bilgilerine arz olunur,

BAŞKAN:Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

RT. ÇINAR: Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz,

Ü.CİXCÖZ:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

BAşKAN: Komisybn .upoİrnrr olduğu giUİtaUulunü oylarırııza sunuyorum. Kabul edenler etmeYenler gY

Uirlİpi ile kabul edilmiştir. Altıncı komisyon raponına geçelim.

D.ULU: ilçemiz, Doğanbey Mahallesi 5430 No'lu parselde , 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında aYrık

nizam,2 kat, taks:0.15 kaks:0.30 konut imarlı olan ve imar adasından ihdas sonucu oluşan 24.25 m2'lik

Belediye hissesini, diğer hisse sahibinin satrn alma talebi komisyonumuzca incelenerek , DoğanbeY Mahallesi

5430 No,lu parseldeki Belediyemiz adına kayıtlı 24.25 mz']llk Belediye hissesinin 5393 saylı Belediye

Kanunun 18. Maddesi (e) fıkrasına göre diğer hisse sahibine satışı komisyonumuzca oY birliği ile kabul

edilmiştir. Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur,

BAŞKAN:Komisyon raporu üzerine söz vereceğim,

R.
ü.

T. ÇINAR:Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

şekliyle uygundur.
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SEFERİHİSAR BELEDiYESİ MECLİSİ

MECLiS TUTANAKLARJ
BAŞKAN: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarınza srınuyorum. Kabul edenler etmeyenler qy

birliği ile kabul edilmiştir. Yedinci komisyon raporuna geçelim.

D.ULU: ilçemiz, Doğanbey Mahallesi l89 ada l0 No'lu parselde l/1000 ölçekli uygulama imar plarıında ayrık

nizam,2 kat, taks:O. 15 kaks:0.30 konut imarlı olan ve imar adasından ihdas sonucu oluşan 201.85 m2'lik

Belediye hissesini diğer hisse sahibinin satın alma talebi komisyonumuzca değerlendirilerek ;Doğanbey

Müallesi l89 ada l0 No'lu parseldeki Belediyemiz aduıa kayıtlı 201.85 m"lik Belediye hissesinin 5393

sayılı Belediye Kanunun l8. Maddesi (e) fikrasına göre , diğer hisse sahibine satışı komisyonumuzca oy birliği

ile kabul edilmiştir. Konunun karara bağlanmak iizere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz

olunur.

BAŞKAN:Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

R.T. ÇINAR:Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.
Ü.CİXCÖZ:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

BAşKAN: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarınza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler qY

birliği ile kabul edilmiştir. Sekizinci komisyon raponına geçelim.

D.ULU : İlçemiz, Doğanbey Müallesi 5434 No'lu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık

nizam,2 kat, emsal:0.30 konut imarlı olan ve imar adasından ihdas sonucu oluŞan |0.22 rn2'|ik BelediYe

hissesini diğer hisse sahibi satın alma isteği komisyonumuzca değerlendirilerek , 5434 No'lu Parseldeki

Belediyemiz adına kayıtlı lo.22 m}nk Belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e)

fikrasına göre diğer hisse süibine satışı komisyonrımuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.Konunun karara

bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN:Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

RT. ÇINAR:Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz,

Ü.CİNCÖZ:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.

BAşKAN: Komisybn .upĞr6 oİdrgu gibİkabuliınu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeYenler qY

birliği ile kabul edilmiştir. Dokuzuncu komisyon raponına geçelim,

D.ULU: ilçemiz, Ürknez-Bengiler Müallesi 308l No'lu parselde l/1000 ölçekli uygulama imar Planında

ayrlk nizam, 2 kat, emsal:0.30 konut imarlı olan ve imar adasından ihdas sonucu oluşan 2|.23 m2']rlkBelediye

hissesini diğer hisse sahiplerinin satın alma isteği komisyonumuzca değerlendirilerek, 308l No'lu Parseldeki

Belediyemiz adına kayıtlı 21.23 mz'|ık Belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e)

fikrasına göre diğer hisse sahiplerine satışı komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiŞtir.Konunun karara

bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN:Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

R.T. ÇtNAR:Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz,

ü.cixcöz: geldiği şekliyle uygundur.
raporunun olduğu gib i kabulünü oy|arınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler qy

edilmiştir. Onuncu komisyon raporuna
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D.ULU: İlçemiz Doğanbey Mahallesi, 5403 parselde bulunan ve l/l000 ölçekli uygulama imar planında tarım

alanı olarak planlanan taşlnmazın; tarım alanı niteliği taşlmaması ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin

12.09.2O|2 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan ll25000 Ölçekli Çewe Düzeni Planı'nda Gelişme Konut

Alanı içerisinde kalması nedeniyle, l/5000 ölçekli Doğanbey Ürkmez Yöresi Nazım İmar Planı Revizyonu'nrrn

yapılıp onaylanması koşulu ile; ilgili parselin konut alanı olarak planlanmasl amacıyla l/l000 ölçekli

uygulama imar planı değişikliği yapılması komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Konunun karara

bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN:Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

R.T. ÇINAR:Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.
Ü.CİNCÖZ: Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
BAŞKAN: Komisyon raponınun olduğu gibi kabulünü oylarınıza srınuyorum. Kabul edenler etmeyenler qy
birliği ile kabul edilmiştir.

vI. DİLEK TEMENNİLERİN GöRüşüLMEsİ
BAŞKAN: Dilek ve temennide bulunmak isteyen meclis üyemiz var mı ? Buyurun Ümit Bey.

Ü.CİNCÖZ: Sizin programınz olduğundan dolayı Rahmi Bey'in başkan vekilliği yaphğı toplantıda ben bir

öneride bulunmuştum. Önerimi yinelemek istiyorum. Menderes ve Torbalı gibi belediyelerin yaptığı benim de

takdir ettiğim, her belediyenin yapmasını düşiindüğüm çok şft bir dawanış. Her belediye gelir gider tablosunu

bakkala giden bir vatandaşın da anlayabileceği bir dille oluşturulmuş pankarta basarak şehrin meydanına asl-

yor. Seferihisar Belediyesinde de de( hiçbir siyasi arka plan olmadan söylüyorum bunları) yıllardır borçlar ile

ilgili konuşuluyor. Beş yıllık bir çalışma döneminiz var. Bu siirecin sonucunda çıkacak tabloyla ilgili bir karne

olmasr açısından şu an ki mevcut dururumumuzu Seferihisar Meydanına bir pankaıtla assak, Torbalı ve Mende-

res Belediyeleri gibi.

BAŞKAN: Peki bu bize ne getirecek?

Ü.cİNCÖZ: Torbalı ve Menderes Belediyelerine ne getirirse bize de onu getfuil diye düşünüyorum.

BAŞKAN:Ne getirecek, ne kazandrracak? Seferihisar Belediyesi'ne bir şey kazandıracaksa yapalım bunu.

Ü.cİNcÖz: şeffaf Belediyelik anlamında.

BAşKAN:Ben önümüzdeki beş yıldan sorumluyum. Seçim vaatlerimin arasında her zaman söyledim. İki Uç

ayda bir ben bunu kendim ve Seferihisar Belediye Meclisi adırıa yapacağım. Aylık gelir ve giderlerimizi tama-

men şekilde açıklayacağım. Ama bunu geriye döniik yapmanın Seferihisar Belediyesi'ne bir Şey

ve bu uygulamanın olduğunu düşünüyorum
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T.C.
sErERiHİsAR BELEDiYESİ MECLİSİ

MECLİS TUTANAKLARI
Ü.CİNCÖZ: Tüm Türkiye'de özellikle Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler bunu yapıyor. O yüzden tavsiyede

bulundum.

BAŞKAN: Çok teşekıki.ir ederim.

VII. TOPLANTIYAKATILMAYAN MECLiS ÜynırnixiN vıeznRnTLERiNiN cÖnÜŞÜı,ıvınsİ
BAŞKAN : Toplantıya katılmayan meclis üyemiz yok.

VIII.TOPLANTI GÜNÜNÜN slerİNİn rnspirİ ve KAPANIŞ

BAŞKAN: Sevgili Meclis Üyelerimiz bu ay içinde bir toplantı daha yapmamız gerekiyor. Mayıs Ayı Meclis
Toplantısı İklnci birleşimi l0 Mayıs 2019 Cuma Gtinü saat 11.00'de Meclis Toplantı Salonunda yapılmak
üzere toplantının kapatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Teşekkür
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