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1.BİRLEŞİM  

BORNOVA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 

04/02/2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT TUTANAK 

Belediye Meclisimiz 04/02/2021 Perşembe günü saat 17.00’da Belediye Başkanı 

Sayın Dr.Mustafa İDUĞ Başkanlığında, Meclis Üyelerinden Sayın İbrahim Ulaş POLAT, 

Murat KAYA, Halit AKSU, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Kemal SEVİNÇ, Yahya 

YILDIZ, Barbaros Reşat TAŞER, Taner DOĞAN, Ramadan GÜLER, Çeto ÇAMLIBEL, 

Hikmet DOĞAN, Hülya UĞURLU, Nedim GÜMÜŞKAYA, Cem ARIKAN, Kadir YILDIZ, 

İsmail ATMACA, Kamuran ALLI, Ulaş ÖZDEMİR, Bengül TİCE, Ali KILIÇ, Öner BAŞ 

Selma KISA, Fatih TAŞTAN, Adem KASACI, İsmail VATANSEVER, Sait TATLI, Mehmet 

TURU, Cihan DAĞLIER, Emin TURAN, Ethem OK, Akın DALGIÇ ve Cesim ÇELİK’in 

katılımlarıyla toplanmıştır. Meclis Üyelerinden Sayın Ercan KAHYA, Göksel CEVİZ, Hatice 

YILDIRIM ve İsmail BEDİR toplantıya katılmamıştır. 

 

I-BAŞKAN TARAFINDAN MECLİS’İN AÇILIŞI 

BAŞKAN: Bornova Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının 1.birleşimini açıyorum.  

Öncelikle İyi Parti Bornova İlçe Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Değerli meclis 

üyelerimiz, değerli basın, değerli bürokratlar Bornova Belediye Başkanı olarak saygıyla 

selamlıyorum. 2020 yılında pandemiyle başlayan daha sonra 30 Ekim’de depremle devam 

eden ve Ocak ayında da ciddi bir afetle karşılaştığımız kötü bir sezon, bir yıl yaşıyoruz. 

İzmir’e geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Tabi geçmiş olsun demekle olmuyor. Mastır 

planlarının yapıldığı, kanal ve yağmur sularının ayrıştığı bir İzmir’e hepimiz açıkçası destek 

verip İzmirlinin de sabırlı olacağı bir dönemle bunları aşacağımızı düşünüyorum. Bu sel 

olduğu gün Kayadibi ve Mahallelerin bir kısmına ziyarete gittiğimizde karşılaştığım tablonun 

tamamen geçmiş dönemde yapılan hatalardan olduğunu bazı dere yataklarının üstüne beton 

atıldığını kendim gördüm. Bu Büyükşehir Belediyesiyle İzmir’de bir Mastır Plan çalışmasının 

yerel yönetimler ve hükümetle işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü 

bu ülke hepimizin, senin benim değil. Bu açıdan çok önemsiyorum, çok da üzüldüm. 

Kayıplarımız da oldu. Allah’tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımız zor günler yaşadı. Birçok 

kişinin evi çamur ve su içinde. Özellikle köylerde çok büyük hasarlar var. Buca’da da aynı 

şekilde, Bornova’da da. Tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum. Gündemimize devam 

ediyorum.   

 

II-GEÇMİŞ MECLİS TOPLANTISINA AİT TUTANAĞIN OKUNUP OYLANMASI 

 

- 05.01.2021 tarihli tutanak 

 

BAŞKAN: Tutanağı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Teşekkür ederim. Ek gündemimiz var Sayın Gürsul 

Av.BAHAR GÜRSUL: Ek gündemin okunup gündeme alınmasını öneriyoruz.     

BAŞKAN: Sayın Tatlı. 

SAİT TATLI: Başkanım okunmasına gerek yok aslında. Dağıtıldı. Gündeme alınması 

oylanabilir. Madde numaraları üzerinden oylanabilir. 

BAŞKAN: Madde numaraları üzerinden evet, Sayın Sevinç 

KEMAL SEVİNÇ: Uygundur Başkanım.  

 

EK GÜNDEM: 

IV-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 

1-Bornova Belediyesi ve İzmir Kiwanis Kulübü Derneği ortaklığında gerçekleştirilecek olan 

''İhtiyaç sahibi çocuklara yönelik (3 – 6 yaş arası) oyun aktivite alanları oluşturmak ya da 
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oluşturulmuş alanlarda çocuklar yararına hizmetler üretmek için hazırlanan'' işbirliği 

protokolü hakkında önerge.(Kadın ve Aile Hizmetleri Md. – 5762) 

2-Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Naldöken Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Oyun 

Salonu, 01.07.2020 tarih 115 sayılı Meclis Kararı ile Naldöken Aile Sağlığı Merkezi olarak 

hizmet vermesi amacıyla tahsis edilmiş olup, talep üzerine tahsis süresinin 6 ay daha 

uzatılması hakkında önerge.(Kültür İşleri Md. – 5780) 

3-İlçemiz görev yetki ve sorumluluk alanı dahilindeki 6360 sayılı kanun ile 06.12.2012 

tarihinde köy iken mahalleye dönüşen, halen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de aktif 

olarak sürdürüldüğü ve mahallenin sosyoekonomik konumunun da önemli yer tuttuğu 

görüldüğünden, sınırları ile birlikte gösterilen, Gökdere, Çiçekli, Yaka, Beşyol, Sarnıç, 

Kurudere, Karaçam, Kayadibi, Çamiçi, Eğridere, Laka, Kavaklıdere Mahallelerimizin Kırsal 

Mahalle olarak belirlenmesi hakkında önerge.(İmar ve Şehircilik Md. – 5788) 

BAŞKAN: Ek gündemin 1, 2 ve 3. Maddelerinin okunmadan gündeme alınmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 

 

III-MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 

1-Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclis Üyesi Sayın Cihan Dağlıer, Ethem Ok, Selma 

Kısa ve Adem Kasacı’nın önergesi Meclise hitaben okundu. 

Bornova Belediye Başkanlığına, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan, talihsiz İzmir 

depreminden civar ilçelerde olduğu gibi Bornova’mız da etkilenmiştir. Gördüğümüz üzere 

yaşanan depremden dolayı diğer Belediyelerden arama kurtarma ekipleri gelip çalışmalara 

katılmışlardır. Belediyemizin bünyesinde çalışmak üzere arama kurtarma ekibinin 

kurulmasını meclis olurlarınıza arz ederim. 

BAŞKAN: Sayın Gürsul 

AV.BAHAR GÜRSUL: Sayın Başkan, şimdi şu anda meclis gündemimizin de konusu içinde 

meclis raporları içinde Akut’la Belediyemiz arasında imzalanmış olan bir protokol var. 

Komisyonlarımızca da bu protokol okundu, oybirliğiyle kabul edildi. Protokol kapsamında 

zaten Akut’tan bu afet yönetimine ilişkin yardım, kurtarma bilgilerinin alınması için zaten 

Belediyemiz yani Akut’la yapılan protokolde de amaç ve kapsama da bakıldığında 

Belediyemiz bünyesinde böyle bir birim oluşturulması da yazıyor ve dolayısıyla zaten bu 

konuda bir çalışma var. İmzalanmış bir protokol var. Gündeme alınmasına gerek yok.  

BAŞKAN: Teşekkür ederim. Sayın Tatlı.  

SAİT TATLI: Başkanım önerge sahiplerine söz verirsek en azından bu konuyla ilgili.  

 Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclis Üyesi Sayın Ethem Ok söz istedi. Başkan 

sözü kendisine verdi.  

ETHEM OK: Sayın Meclis, Sayın Başkan, hepinize saygılar sunuyorum. Başkanım biz bu 

konu hakkında bu önergeyi verirken tabiki bu komisyon Akut’la ilgili bir protokolümüzün 

olduğunu biliyoruz. Fakat bu şeyde bizim Belediye personelimize bir eğitim verileceğine dair 

bir protokol. Yani bu eğitimin neticesinde böyle bir birim kurulacağıyla ilgili bir ibare biz 

protokolde göremedik. Bununla ilgili böyle bir tasarrufta bulunduk. Kabulünü istiyoruz. 

Tabiki takdir sizindir. Meclisindir.  

BAŞKAN: Teşekkür ederim. Biz Akut’la yaptığımız çalışmada eğitim ve bundan sonra 

sürdürülebilir şekilde tüm ilçelerde de bu birimlerin kurulmasına öncülük ettik. İlk 

Belediyelerden bir tanesiyiz ve kurumsal bir çalışma oldu. Bu eğitim sonrasında da kendi 

personelimiz bu konuda görev almış olacak. Bilgilendirme olarak aktarmış olalım. Sayın 

Sevinç.  

KEMAL SEVİNÇ: Değerli Başkanım, önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. İzmir’imize de 

geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bu afetten sonra. Şimdi tabi AK Partili kardeşlerimiz iyi 

niyetle düşüncelerini dile getirdi ama bununla ilgili zaten bir protokol bir birim oluşuyor. Bu 

düşünceler de onun için de hamur edilirse güzel olur. Ama gündeme alınacak bir konu yok. 
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Madem bu şekilde bir çalışma var. Arkadaşlarımızın iyi niyetli bu konuyla birleştirilmesinde 

fayda var.  

BAŞKAN: Teşekkür ediyorum. Aklın yolu bir. Biz de olması gereken bu risklere karşı önlem 

almak için çalışmayı başlatmıştık. Bilgilendirmiş olduk.  

2-Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclis Üyesi Sayın Emin Turan, Selma Kısa, Cesim 

Çelik, Cihan Dağlıer, Ethem Ok ve Adem Kasacı’nın önergesi Meclise hitaben okundu.  

Bornova Belediye Meclisine, Bornova ilçesi Naldöken mahallesinde meskun halde 

olan ve mahalle haline gelen, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında meskun alanda kalan 

alanda, uygulama imar planı bulunmamaktadır. Mevcut durumda 1/100.000 ölçekli çevre 

düzeni planındaki kullanım kararına uygun olarak meskun alan haline gelen alanda 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı olmadığı halde söz konusu taşınmazlardan emlak vergisi konut 

alanı niteliği üzerinden alınmaktadır. Naldöken mahallesinin nazım imar planı 

bulunmamaktadır. Bu bölgenin üst ölçek plan 1/100.0000 ölçekli çevre düzeni planına uygun 

olarak bu bölgenin mevcut durumunu dikkate alan bütünsel bir nazım plan ve uygulama imar 

planı çalışması yapılmasını talep ediyoruz.  

BAŞKAN: Sayın Gürsul, 

AV.BAHAR GÜRSUL: Sayın Başkan, Naldöken Mahallesiyle ilgili bir üst ölçekli plan 

yapılması gerekmektedir. Bu da Büyükşehir Belediyemizin yetkisi alanındadır. Dolayısıyla bu 

konu ilgili müdürlüklerimizin Büyükşehir ile yapacağı yazışmalarla da sağlanabilir. Bu 

nedenle de gündeme alınmasına gerek yoktur.  

BAŞKAN: Büyükşehir ile yazışmayla çözelim diyorsunuz. Sayın Tatlı.  

SAİT TATLI: Sayın Başkanım, zaten 1/100.000’lik planlar varmış halihazırda daha alt 

ölçekte. Bornova Belediyesinin üzerine düşen 1/1000’lik planların yapılmasıyla ilgili bir talep 

var. Ama isterseniz yine de önerge sahiplerine de bir söz verelim.  

BAŞKAN: Tabiî ki buyurun Selma Hanım.  

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclis Üyesi Sayın Selma Kısa söz istedi. Başkan 

sözü kendisine verdi. 

SELMA KISA: Şimdi, evet haklısınız. Burada 25 binlik plan değişikliği gerektiriyor bu 

çalışma. 100.000 de bu plan kararı var. Bunun için ilk önce bir 25.000 değişiklik yapılması 

gerekiyor ama bu sadece yazışmayla çözülecek bir konu değil. Bizim Belediye olarak 

5.000’lik ve 1.000’lik altlıkların kurum görüşlerini alarak jeolojik etüdünü yaparak bir 

çalışma yürütebiliriz. Bütün bu çalışmalardan sonra 25.000 değişiklik önerisi ile beraber 

Büyükşehir Belediyesine iletebiliriz. Çünkü Büyükşehir Belediyesinin zaten yeterince yükü 

var. Bunu bizim yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Artı geçen dönem ilk 

meclislerimizde konu olan bir cami alanı vardı. Bunu parçacıl bir biçimde 

değerlendirmeyelim. Naldöken’de bütün bir plan yapalım düşüncesi vardı Bornova 

Belediyesinde. Hatta o dönem İmar Komisyonunda konular bekletiliyordu ve bu çalışma iki 

yıl geçti, hala daha böyle bütün çalışma yok. O yüzden bu bölgenin bütün plan çalışmasına 

ihtiyacı var. Konunun burada değerlendirilmesini biz talep ediyoruz. Değerlendirme yetkimiz 

de var. O yüzden komisyonlara havalesini istiyoruz. 

BAŞKAN: Teşekkür ederim. Sayın Sevinç. 

KEMAL SEVİNÇ: Başkanım komisyona havalesinde bir sakınca yok. Sonuçta bölgemiz 

için bir planlama arzusu söz konusu. Tabiki bunun kademeleri var. Büyükşehir 5.000’liği 

25.000’ği var. Çevre düzeni plan 100.000’liğin olduğunu dile getirdi arkadaşlarım. Doğrudur. 

Ona bağlı olarak 1.000’lik çalışmaları da olur. Bornovamızın eksik kalan bir durumuysa ele 

almakta fayda var. Sıkıntı yok. 

BAŞKAN: Anlıyorum.   
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Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Grubu Meclis Üyesi Sayın İbrahim Ulaş Polat söz 

istedi. Başkan sözü kendisine verdi. 

İBRAHİM ULAŞ POLAT: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Selma Hanım anlattı ama 

biz komisyona bunu havale edelim. Evet, Bornova Belediyesinin 25.000’lik plan önerisi 

verme yetkisi hakkı, görevi hatta yerine göre var. 25.000’lik Plan mı yapacağız biz? Bu 

planımı kabul edeceğiz burada. Bunun dışında 25.000’lik plan çalışmaları zaten uzun süredir 

gündemde. Hatta cami alanı geldiğinde biz Selma Hanımla birlikte Büyükşehir 

Belediyesindeydik. Büyükşehir Belediyesinden bunu talep edelim dedik. Bunun Büyükşehir 

Belediyesi yerine bir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi tarafından Bornova Belediyesine 

önerge olarak verilmesi bilmiyorum, ben anlamadım. Komisyonda arkadaşlar toplanıp, Kemal 

ağabey de biliyor 5.000’lik bir plan yapsalar bizim burada kabul yetkimiz mi var? En fazla 

tavsiye kararı alabiliriz. Bunu da Selma Hanım Büyükşehir’de bir önerge verirse orada 

Büyükşehir Belediyesi 25.000’lik plan çalışabilir. Meclisimizin konusu değil 25.000’lik plan. 

Dolayısıyla reddini öneriyorum ben.  

BAŞKAN: Evet, teşekkür ederim.  

SELMA KISA: Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Şimdi evet, bizim 25.000 plan onama 

yetkimiz yok ama bunu yapmakla ilgili yetki devrini talep etme hakkımız var. Bunu da biz 

burada komisyonlarımızda bunun incelenmesini talep ettiğimizde komisyon kararıyla tekrar 

meclise geldiğinde bunu meclis kararı alarak isteyebiliriz. Kaldı ki İzmir’in birçok yerinde 

sizin de bizim de imzamız var. Bunları yapıyoruz. İncelemesinin olması gerekiyor. Ama nasıl 

bir çalışma yapılacak.  

İBRAHİM ULAŞ POLAT: Yani yetki devriyle ilgili bir önerge vermiş olsanız bunu 

komisyona gönderelim, tartışalım, eğer meclis kabul ederse ama sizin önergenizde yetki 

devriyle ilgili bir şey ben 

SELMA KISA: Burada bunu oylayalım o zaman.   

İBRAHİM ULAŞ POLAT: Şimdi biz usül olarak eldeki önergeye gelecek konu 

BAŞKAN: Pardon, karşılıklı konuşmayalım. Tek tek söz verdim. Ulaş Bey siz bitirin lütfen. 

İBRAHİM ULAŞ POLAT: Eldeki önergede yetki devri yok. Eldeki önergeyle ilgili 

konuşuyoruz. Bir yetki devri olsaydı belki tartışırdık bunu. Komisyonlara gönderirdik. Ama 

plan yapma yetkimizin olmadığı yerde yetki devri de yok. Biz konuşunca yetki devri şimdi 

gündeme geldi. Keşke bununla ilgili bir önerge hazırlasaydınız. Aydınlatsaydınız bizi.  

BAŞKAN: Teşekkür ederim. Selma Hanım buyurun. 

SELMA KISA: Şöyle söyleyim. Bu alanda bütünde bir 5.000 çalışılmasıyla ilgili bir sakınca 

yok. Zaten Naldöken’in bir 5.000’liği yok. Bunu yapabiliriz 1.000’likle beraber. Bunu 

hazırlayıp, tavsiye kararı olarak gönderebiliriz. 100.000’likle ilgili alan sınırını genişleterek 

yaptığımız çalışmada da 25.000’likte değerlendirilmesiyle ilgili tavsiye kararıyla 

gönderebiliriz. Bu yetkilerimiz var. Bunu birçok ilçe yapıyor ve gönderiyor. Biz de 

Büyükşehir Belediyesinde bunları onaylıyoruz. Burada şöyle bir sorun var. Burada hiç plan 

yok. Bu parsellerin hiçbirisi konut niteliğinde değil. Ama biz bunlardan emlak vergisi olarak, 

konut olarak bir vergi alıyoruz ama karşılığında biz bunlara bir imar planı hizmeti 

sunmuyoruz. Bunlar imar parseli değil. İmar planında değil. Yerinde konut olduğu için konut 

vergisi alıyoruz. O yüzden burada plan yapılmasını ivedilikle istiyoruz.  

BAŞKAN: Evet teşekkür ederim. Bunu önerge olarak değil üst ölçekli çalışmayı Büyükşehire 

yazışma olarak gönderelim. Büyükşehirle birebir bu konuyu takip edip hızlı şekilde 

sonuçlandıralım. Tabi bu arada söylemem gereken şeyler var. Naldökenle ilgili imar planı 

konusunda yakın zamanda gelişmeler olacak. Çiçekli köyü, Kayadibi, Naldöken çok stratejik 

olan alanlar ve burayla ilgili gelişmeyi yakın zamanda siz de duyacaksınız. Benim 

açıklamama gerek yok. Büyükşehir Belediyemiz açıklayacaktır. Bu açıdan yazıyla takip 

edelim. Daha somut hale getirmek gerekirse gelecek mecliste de gündeme almış oluruz. Evet,  

FATİH TAŞTAN: Sayın Başkan, 
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BAŞKAN: Efendim, buyurun. 

FATİH TAŞTAN: Oylama yapmadınız.   

BAŞKAN: Yaparız. 

FATİH TAŞTAN: Red ettiğinizi görelim Başkanım. 

BAŞKAN: Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Oyçokluğu ile reddedilmiştir. 

 

IV-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ  

1-Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 

revize edilmesi hakkında önerge.(Strateji Geliştirme Md. – 5715) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: Sayın Başkan, öncelikle Başkanlıktan gelen önergelerin madde 

başlıklarıyla oylanmasını öneriyoruz. 1 ve 2. Maddeler Yönetmelik olduğu için 1 ve 2’nin 

Hukuk Komisyonuna havalesini öneriyoruz.  

BAŞKAN: Sayın Tatlı 

SAİT TATLI: Uygundur.  

BAŞKAN: Sayın Sevinç. 

KEMAL SEVİNÇ: Uygundur.  

BAŞKAN: Evet, gündemin dördüncü maddesinde Başkanlıktan gelen önergelerin sadece 

rakamla okunmadan devamını talep etti Sayın Gürsul. Evet, birinci madde hukuk 

komisyonuna  

AV.BAHAR GÜRSUL: 1 ve 2 

BAŞKAN: 1 ve 2 Hukuk komisyonuna Sayın Tatlı, 

SAİT TATLI: Uygundur Sayın Başkan. 

BAŞKAN: Sayın Sevinç. 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

2-Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 

revize edilmesi hakkında önerge.(Strateji Geliştirme Md. – 5714) 

BAŞKAN: Evet, önergelerin 1 ve 2. Maddesini Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

3-Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılacak olan gayrimenkul satışı nedeniyle 

"Satış Komisyonu" oluşturulacağından, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından bir asil, bir 

yedek üye olmak üzere 2 (iki) kişinin Satış Komisyonunda görev almak üzere seçilmesi 

hakkında önerge.(Mali Hizmetler Md. – 5713) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: Sayın Başkan, Satış Komisyonuna Çiğli Vergi Dairesi tarafından 

oluşturulacak Satış Komisyonuna İyi Partiden bir asil üye bildirilecek. Grubumuzdan da  bir 

yedek üye bildirilecek. 

BAŞKAN: Evet, Sayın Sevinç 

KEMAL SEVİNÇ: Hikmet Doğan.  

BAŞKAN: Hikmet Doğan, yedek üye 

AV.BAHAR GÜRSUL: Bengül Tice. 

BAŞKAN: Bengül Tice, Sayın Tatlı. 

SAİT TATLI: Uygundur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN: Gündemin 3. Maddesinde Sayın Hikmet Doğan’ın asil üye, Sayın Bengül Tice’nin 

yedek üye olarak Satış Komisyonunda görev almak üzere seçilmelerini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 
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4-Bornova, Altındağ Mahallesinde 4222 – 4228 Sokak, tapunun 29 K I a pafta, 12590 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmazın 37,01 m²'lik Belediyemiz hissesinin diğer parsel maliklerine 

hisseleri oranında satışının yapılması hakkında önerge.(Emlak ve İstimlak Md. – 5712) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: Sayın Başkan, 4. Maddedeki önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk – 

Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Komisyonlarına havalesini öneriyoruz. 

BAŞKAN: Sayın Tatlı. 

SAİT TATLI: Uygundur. 

BAŞKAN: Sayın Sevinç 

KEMAL SEVİNÇ: Uygundur. 

BAŞKAN: Evet, 4. Maddenin Plan ve Bütçe – Hukuk – Belediye Taşınmazlarının 

Değerlendirilmesi Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

5-Bornova ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi, Üniversite Caddesi, 366 Sokak, Sanayi Caddesi 

364, 364/11 Sokaklar ile Çevre Yolu arasında kalan alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde itiraz hakkında önerge.(Plan ve Proje 

Md. – 5642) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: İmar Komisyonuna havalesini öneriyoruz.  

BAŞKAN: Sayın Tatlı. 

SAİT TATLI: Uygundur. 

BAŞKAN: Sayın Sevinç 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

BAŞKAN: 5. Maddenin İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.  

6-Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, Hacılarkırı Caddesi üzerinde, yer alan 19208 ada 1 

parsel içerisinde belirlenen alanda bir adet trafo yeri belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde itiraz hakkında önerge.(Plan 

ve Proje Md. – 5643) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: İmar – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini öneriyoruz.  

BAŞKAN: Sayın Tatlı. 

SAİT TATLI: Uygundur. 

BAŞKAN: Sayın Sevinç 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

BAŞKAN: 6. Maddenin İmar – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.  

7-Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, Ege Üniversitesi Hastane Alanında bulunan 11 ada 

12, 13, 26 no.lu parseller ve çevresine ilişkin olarak Etüt ve Proje Müdürlüğümüzün 

13.11.2020 tarihli ve 36517 sayılı yazısı uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği yapılması hakkında önerge.(Plan ve Proje Md. – 5644) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: İmar Komisyonuna havalesini öneriyoruz.  

BAŞKAN: Sayın Tatlı. 

SAİT TATLI: Uygundur. 

BAŞKAN: Sayın Sevinç 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

BAŞKAN: 7. Maddenin İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.  
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8-Bornova ilçesi, Çamdibi Barbaros Mahallesi, 5229 ve 5301/1 sokak kesişiminde mevcut 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na göre kaldırımda kalan kamuya terkli alan üzerinde 

İZMİRGAZ Dağıtım A.Ş'nin 12.01.2021 tarih 2021 GDN136 sayılı yazısı ile 4.00 metre x 

4.00 metre ebatlarında 1 adet bölge regülatörü alanı ayrılması yönünde 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkında önerge.(Plan ve Proje Md. – 5645) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: İmar – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini öneriyoruz.  

BAŞKAN: Sayın Tatlı. 

SAİT TATLI: Uygundur. 

BAŞKAN: Sayın Sevinç 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

BAŞKAN: 8. Maddenin İmar – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.  

9-Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 2228 parselde İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 2019/921 

esas no'lu ve 2020/1397 sayılı kararı uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 

yapılması hakkında önerge.(Plan ve Proje Md. – 5682) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: İmar Komisyonuna havalesini öneriyoruz.  

BAŞKAN: Sayın Tatlı. 

SAİT TATLI: Uygundur. 

BAŞKAN: Sayın Sevinç 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

BAŞKAN: 9. Maddenin İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.  

10-Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Ege 

Orman Vakfı ile sürdürülecek işbirliği için yapılacak olan protokol hakkında önerge.(Park ve 

Bahçeler Md. – 5723) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: Hukuk Komisyonuna havalesini öneriyoruz.   

BAŞKAN: Sayın Tatlı. 

SAİT TATLI: Uygundur. 

BAŞKAN: Sayın Sevinç 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

FATİH TAŞTAN: Başkanım yeni kurulan bir komisyonumuz vardı. Tarım ve Kooperatif 

Komisyonu. O da uygundur.  

BAŞKAN: 10. Maddenin Hukuk – Tarım ve Kooperatif Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.  

 

EK GÜNDEM: 

1-Bornova Belediyesi ve İzmir Kiwanis Kulübü Derneği ortaklığında gerçekleştirilecek olan 

''İhtiyaç sahibi çocuklara yönelik (3 – 6 yaş arası) oyun aktivite alanları oluşturmak ya da 

oluşturulmuş alanlarda çocuklar yararına hizmetler üretmek için hazırlanan'' işbirliği 

protokolü hakkında önerge.(Kadın ve Aile Hizmetleri Md. – 5762) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: Ek gündemin de madde başlıklarıyla oylanmasını öneriyoruz.  

BAŞKAN: Sayın Tatlı uygun mudur? 

SAİT TATLI: Uygundur Başkanım.  

BAŞKAN: Sayın Sevinç. 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 
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BAŞKAN: Evet, ek gündemin madde numaraları üzerinden  

AV.BAHAR GÜRSUL: Plan ve Bütçe – Hukuk – Kültür Turizm ve Dış İlişkiler 

Komisyonlarına havalesini öneriyoruz.  

BAŞKAN: Sayın Tatlı. 

SAİT TATLI: Kadın Erkek Eşitliğini de dahil edersek Başkanım.  

BAŞKAN: Sayın Sevinç. 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

BAŞKAN: Ek Gündemin 1. Maddesini Plan ve Bütçe – Hukuk – Kültür Turizm ve Dış 

İlişkiler – Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

2-Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Naldöken Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Oyun 

Salonu, 01.07.2020 tarih 115 sayılı Meclis Kararı ile Naldöken Aile Sağlığı Merkezi olarak 

hizmet vermesi amacıyla tahsis edilmiş olup, talep üzerine tahsis süresinin 6 ay daha 

uzatılması hakkında önerge.(Kültür İşleri Md. – 5780) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: Oylanmasını öneriyoruz.  

BAŞKAN: Sayın Tatlı.  

SAİT TATLI: Uygundur Başkanım.  

BAŞKAN: Sayın Sevinç. 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

BAŞKAN: 2. Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 

3-İlçemiz görev yetki ve sorumluluk alanı dahilindeki 6360 sayılı kanun ile 06.12.2012 

tarihinde köy iken mahalleye dönüşen, halen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de aktif 

olarak sürdürüldüğü ve mahallenin sosyoekonomik konumunun da önemli yer tuttuğu 

görüldüğünden, sınırları ile birlikte gösterilen, Gökdere, Çiçekli, Yaka, Beşyol, Sarnıç, 

Kurudere, Karaçam, Kayadibi, Çamiçi, Eğridere, Laka, Kavaklıdere Mahallelerimizin Kırsal 

Mahalle olarak belirlenmesi hakkında önerge.(İmar ve Şehircilik Md. – 5788) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: İmar – Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini öneriyoruz.  

BAŞKAN: Sayın Tatlı.  

SAİT TATLI: Uygundur Başkanım.  

BAŞKAN: Sayın Sevinç. 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

BAŞKAN: Ek gündemin 3. Maddesinin İmar – Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini 

oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

 

V-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ 

1-Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 

revize edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu raporu.(Strateji 

Geliştirme Md. – 5398) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: Sayın Başkan yine madde başlıklarıyla oylanmasını öneriyoruz. 

İmar – Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini öneriyoruz.  

BAŞKAN: Sayın Tatlı uygun mudur? 

SAİT TATLI: Uygundur Başkanım.  

BAŞKAN: Sayın Sevinç. 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 
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BAŞKAN: Evet komisyonlardan gelen raporların görüşülmesinin madde başlıkları üzerinden 

oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: Sayın Başkan 1’den 12 dahil komisyonlarımızdan oy birliği ile 

geçmiş raporlarımız. Komisyonlardan geldiği şekliyle 1 ve 12 dahil oylanmasını öneriyoruz. 

SAİT TATLI: Başkanım,  

BAŞKAN: Buyurun Sayın Tatlı.  

SAİT TATLI: 4 numarada Sayın Başkanım. Buraya bir 1 TL’lik izbedel belirleyebilirsek en 

azından yarın bir gün sıkıntı yaşamamış olalım.  

BAŞKAN: Sait Bey ben tam anlayamıyorum maskeden olabilir.  

SAİT TATLI: Şöyle Sayın Başkanım. Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi 4. 

Madde buraya 1 TL’lik izbedel belirlersek yarın hukuki olarak bir sıkıntı yaşamamış oluruz.  

BAŞKAN: Peki, o zaman 1, 2 ve 3’ü komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum.      

2-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmeliğinin revize edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu 

raporu.(Strateji Geliştirme Md. – 5399) 

3-Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan 

"İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı"na başvurmak üzere Türk Tesisat Mühendisleri 

Derneği koordinatörlüğünde "Dirençli Kentler için İklim Uyumlu Binalar" adlı proje teklifi 

geliştirilmiştir. Söz konusu proje teklifine, Avrupa'dan Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler 

(ICLEI) ve ülkemizden Bornova Belediyesi ortak olarak davet edilmiştir. Binaların iklim 

değişikliğine uyum sağlayabilmesi konusunda yenilikçi pilot uygulamaları ve yaklaşımları 

içeren bu proje teklifine başvurulmasına; proje teklifinin başarılı bulunması durumunda 

uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje ile ilgili ihtiyaç 

duyulan tüm belgeleri imzalamaya yetkili kişi olarak Bornova Belediye Başkanı Dr.Mustafa 

İDUĞ'un yetkilendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu raporu.(Dış İlişkiler Md. – 5397) 

BAŞKAN: Peki, o zaman 1, 2 ve 3’ü  

SAİT TATLI: Komisyonlardan geldiği şekliyle.  

BAŞKAN: Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.       

4-Bornova Erzene (Evka-3) Mahallesi 129/19 Sokak No: 19 ve No: 19/1 adresindeki 

Belediyemize ait olan binaların, Bornova Kızılay Şubesi Başkanlığı adına tahsis edilmesinin 

oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Belediye Taşınmazlarının 

Değerlendirilmesi Komisyonları raporu.(Emlak ve İstimlak Md. – 5401) 

BAŞKAN: 4. Madde Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: Sayın Başkan, aslında bu konu komisyonlarda da görüşüldü. Bir 

protokol kapsamında Kızılay’a kullandırma söz konusu ve dolayısıyla hani bu da Belediye 

mevzuatımızca aslında uygun. 

BAŞKAN: 1 TL çok önem arz etmez. Bütçede geçmesinde fayda var.  

KEMAL SEVİNÇ: İzbedel koymakta fayda var.  

FATİH TAŞTAN: Bu konuyla ilgili Sayın Başkan. Geçtiğimiz dönemlerde Sayıştay 

raporlarına işlenmiş. Üstelik tam da Kızılay’la ilgili olarak ibareler var. Hem Kızılay, hem 

Çiftçi Malları Koruma, Ziraat Odası v.s. 1’er TL’lik bir izbedel koyduğumuz takdirde hiç bu 

eleştirilere şunlara bunlara bürokrasimizde maruz kalmaz. Biz de kalmayız. 1 TL izbedel 

karşılığı aylık verilsin ne olacak? 

BAŞKAN: Teşekkür ederim. Bizi koruyan bir maddedir. 
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AV.BAHAR GÜRSUL: Aslında Başkanım anlıyorum ama şu var yani şöyle doğrudan tahsis 

zaten yapamıyoruz. Fakat ortak bir proje kapsamında aslında yapılabiliyor ama meclis tabi 

böyle takdir ederse    

BAŞKAN: Evet çok önemli bir konu değil. 4. Maddenin 1 (Bir) TL İzbedelle olmak şartıyla 

tahsis edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir.       

5-Bornova İlçesi, Eğridere Mahallesi 418 parselde kayıtlı taşınmazdaki Gürgen Sokak No: 1/1 

adresindeki 1. Katın Bornova İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi 

Komisyonları raporu.(Emlak ve İstimlak Md. – 5402) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oybirliği ile geçmiş Komisyonlardan 

BAŞKAN: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12’nin 

AV.BAHAR GÜRSUL: Evet, komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz. 

BAŞKAN: Sayın Tatlı.  

SAİT TATLI: Uygundur Başkanım.  

BAŞKAN: Sayın Sevinç. 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

6-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlar kiracılarının Covid-19 koronavirüs hastalığı 

sebebi ile hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamındaki kısıtlamaların 

sonuçlarına dayalı ekonomik olarak olumsuz etkilenmeler sebebi ile kira bedellerini 

ödeyemediklerine yönelik dilekçelerine istinaden yapılan incelemede, 19.03.2020 tarihinden 

başlamak üzere 01.06.2021 tarihine kadar kira bedellerinin alınmamasına, peşin ödeme 

yapanların da kira bedellerinin iade edilmesine, aynı sürelerde sözleşme süresinin 

uzatılmasına, kiracının sözleşmesini devam ettirmek istememesi halinde ise sözleşmelerin 

feshedilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Esnaf – Plan ve Bütçe – Hukuk –

Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Komisyonları raporu.(Emlak ve İstimlak Md. – 

5403) 

7-Bornova Belediyesi ile Akut Arama Kurtarma Derneği işbirliği protokolünün oybirliği ile 

uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları raporu.(Fen İşleri Md. – 

5423)  

8-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan 

15/12/2020 tarih ve 268495 sayılı yazısı ile yayınlanan 2020/27 Sayılı Genelge kapsamında 

mülkiyeti Belediyemize ait olan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda pandemi başlangıç 

tarihi olan 19.03.2020 tarihinden başlamak üzere, pandemi bitiş tarihine kadar (Resmi 

merciler tarafından yayınlanacak pandemi döneminin bitiş tarihi göz önünde bulundurulmak 

üzere) oynanan maçlara ilişkin olarak spor kulüplerinden tahsil edilmesi gereken (yazılı 

müracaatlarına istinaden) kira alacaklarımıza indirim veya erteleme yönünde karar alınması 

hakkında konu görüşülmüş olup, 19 Mart – 31 Aralık 2020 dönemlerinde Spor kulüplerinin 

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanan ve tahakkuk eden kira alacaklarımızın 

%90’ının alınmaması (silinmesi), %10’unun alınması (tahakkuk eden kira alacaklarına karşın 

tahakkuk eden gecikmelerin silinmesi); 2021 yılı için de komisyonca belirlenen ücret 

tarifesinin uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – 

Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.(Mali Hizmetler Md. – 5492)  

9-Bornova Pınarbaşı Mahallesinin merkez bölgesinde trafik sıkışıklığı ve kazalara neden olan 

Pınarbaşı girişinde 7004 ve Pınar Caddesi kesişimindeki yol bağlantısında düzenleme 

yapılması ile ilgili talep, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı dahilinde bulunduğundan 

konunun gündemden kaldırılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Çevre ve Sağlık 

– Ulaşım Komisyonları raporu.(Önerge – Fen İşleri Müdürlüğü – 302) 
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10-Bornova, Egemenlik Mahallesi 6108 Sokağın tamamının içkili yer kapsamına alınması 

talebinin talep sahibinin 25.01.2021 tarihli dilekçesi ile talebinden vazgeçmesi nedeniyle 

gündemden kaldırılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Esnaf – Çevre ve 

Sağlık Komisyonları raporu.(Ruhsat ve Denetim Md. – 3566) 

11-İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 21.10.2020 tarihli ve 528 sayılı yazısı ile 

Bornova ilçesi, Gürpınar Mahallesi, 7006 Sokak civarında, 22611 ada 4 parselde, 11.11.2020 

tarihli ve 556 sayılı yazısı ile Bornova ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 194 Sokak civarında, 

8482 ada 2 parselde Karakol yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 

Resmi Tesis Alanı olarak belirlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar 

Komisyonu raporu.(Plan ve Proje Md. – 4892) 

12-Bornova ilçe sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarında yapı yüksekliği veya kat 

adedi serbest olarak belirlenen imar adalarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu 

raporu.(Plan ve Proje Md. – 5417)  

BAŞKAN: Efendim komisyonlardan gelen raporlarda 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Madde dahil 

olmak üzere komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu arada 10. Maddeyle ilgili kısa bir şey söylemek 

istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclis Üyesi Sayın Akın Dalgıç söz istedi.  

BAŞKAN: Pardon Akın Bey. 10. Madde uzun süredir gündemde kalan alkollü işyeriydi. Bu 

konuyla ilgili Sayın Çeto ÇAMLIBEL’e çok teşekkür ederim. Buradaki çalışmayı titizlikle 

sürdürdü ve oradaki arkadaş talebinden vazgeçti ve gündemden de kalkmış oldu. Teşekkür 

ederim kendisine. Buyurun Akın Bey. 

AKIN DALGIÇ; Sayın Meclis, Sayın Başkanım bu 9. maddeyle ilgili olarak gündemden 

kaldırılması ile ilgili olarak söz almak istedim. Bunu gündemden kaldırma sebebimiz Başkan 

Vekilimiz sağ olsun konuyu da biliyor, yeri de biliyor. Bunun hem otobüs ve minibüs hatları 

ile ilgili düzenlemeye faydası olacağından hem de oradaki trafik sıkışıklığını o kavşaktan çok 

daha iyi olacağına inandığımız için onlar da uygun gördüler. Konuyu takip edeceklerini 

söylediler Büyükşehirde. Hani biz de en azından Mecliste bu konuyu takip edeceğimizi 

belirtmek amaçlı söz aldım. Teşekkür ederim. 

13-Bornova ilçe sınırları içinde yer alan 24 mahallenin sınırlarının yeniden belirlenmesine 

yönelik yapılan çalışmaların oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu 

raporu.(İmar ve Şehircilik Md. – 5043) 

BAŞKAN: Biz de teşekkür ederiz. Efendim 12. Madde dahil oyladık. 13. Madde Sayın 

Gürsul. 

BAHAR GÜRSUL: Sayın Başkan komisyonlardan oy çokluğuyla geçmiş. Komisyondan 

geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz. 

BAŞKAN: Sayın TATLI. 

SAİT TATLI: Sayın Başkanım arkadaşlar bu konuda söz almak istiyorlar. 

BAŞKAN: Tabii ki, buyurun Selma Hanım. 

SELMA KISA: Bu, Mahalle sınırlarıyla ilgili bürokrat arkadaşlar çok özverili bir çalışmada 

bulunmuşlar. Ellerine sağlık. Onlarla ilgili söyleyecek bir sözümüz yok. Burada Mahalle 

sınırlarının sayısallaştırılması söz konusuydu. Tabii ki sayısallaştırma bizim hayatımıza yeni 

giren bir olgu yani eskiden böyle bir teknik yoktu, bu sistem yoktu. Şu anda her türlü veri 

sayısallaşıyor ki tüm veriler üst üste bir katman halinde kullanılabilsin. Burada bu çalışma 

yapılırken ben de çalıştığım dönemden de biliyorum. Bir sürü sokak numaralarında çift 

verilen numaralar, farklı numaralar 2 mahallede olan sokak numaraları gibi böyle üst üste 

binme olan teknik sıkıntıların olduğu durumlar vardı numaratajda. Bunların düzeltilmesi bu 

sayısallaştırma yapılırken tabii ki olması gereken bir çalışma. Ama bu arada bu çalışma 

yapılırken düzgün bir mahalle sınırı oluşturalım kaygısı içine girilmiş. Ve o nedenle de bir 

mahalle sınırlarında sınır değişikliklerine giden bir çalışma var.  Bu da tabi hani bazı 
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mahallelerin büyümesine bazı mahallelerin de küçülmesine neden olmuş. Yıllardır alışkanlığı 

olan işyerlerinin mahalleleri değişiyor. Doğanlar stadının mahallesi değişiyor. Yani, en bariz 

örneklerden verebilirim, mal olmuş bir stat. Hani o stadın yapımından oluşuna kadar benim de 

plan anlamında çok emeğim var. Sonrasında herkesin bir sürü emeği var. Bunun mahallesinin 

değişmesini gerektirecek bir hususu ben teknik anlamda göremedim. Fiziki anlamda da 

göremedim. Hani hep otoyollardan sınırlar belirlendi gibi bir şeyler söylendi. O zaman 

Kazımdirik Mahallesini de ikiye bölelim; onun da ortasından otoyol geçiyor. Bir yerden 

otoyolun geçmesi alttan bağlantı olmadığı anlamına gelmiyor. O mahallelerin hepsinin alttan 

bir şekilde bağlantısı var. Biz o yüzden oy çokluğu verdik. Teknik düzeltmelerin hepsine 

katılıyoruz. O çift binmelerin, sayısallaştırılmanın olması tabii ki gerekiyor. Ama bu kadar 

radikal mahalle değişikliklerini gerektirecek bir husus olduğunu göremedik. Altlık anlamında 

çok gerekli bulmadık bunları. Çünkü oradakileri değişen bir sürü mahallede işyerleri var. O 

işyerlerinin hepsinin o adres değişikliğinin ne kadar zul olduğunu işyeri sahipleri olarak 

hepimiz biliyoruz. Ben 10 yıldır işyeri işletiyorum. 3 adres değiştirdim ve çok basit olmasına 

rağmen iş kaybı yaşadım. O kadar işyeri bunlar ücretlerinin olması da çok önemli değil. Vakit 

kaybı. Bu pandemi döneminde insanların bir yerlere gidip çok gerekli olmayan bir şeyi 

yapmasını çok lüzumlu bulmadık. Çok çok lüzumlu bir şey olsa tabii ki her şeyin arkasında 

dururuz ama bu adres neden değişti diye biri bize bir şey sorduğunda şekil düzelsin diye bir 

cevap vermek çok içimize sinmedi açıkçası. O yüzden oy çokluğuyla verdik. 

BAŞKAN: Teşekkür ederim. Sayın Sevinç. Buyurun, buyurun Ethem Bey. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclis Üyesi Sayın Ethem Ok söz istedi. Başkan 

sözü kendisine verdi.   

ETHEM OK: Sayın Başkanım bu konu hakkında benim de bir görüş bildirmem gerekiyor 

kendimce. Merkez Mahallesi’nde, Altındağ Merkez Mahallesi’nden ayrılıp Serintepe 

Mahallesi’ne geçen bir bölüm var. Tamamıyla gerekçe otoyoldan ötürü. Fakat otoyolun 

hemen altında yapılan şu an inşaatı devam eden 2300 dairelik bir konut alanı var. Başlamış 

durumda. Dolayısıyla artı onun yanında tekrar şu anda yerleşimde olup da alt mahalleye 

geçecek olan en az bir 150-200 tane daha evin bulunduğu bir bölge var. Yani burada bürokrat 

arkadaşlarımızın bize dediği şekilde bir ücret alınmayacak. Tamam alınmayacak ama bu 

kadar insanın bu evrak değişiminde vakit harcaması, koşturması, zamanını, kendi 

yorgunluğunu, işini gücünü bırakıp koşturması gerçekten bir zul olarak algılanıyor. Ve 

vatandaş bize dediği zaman “arkadaşım buna ne gerek vardı?” Bunu bir izahata alamıyoruz. 

Şimdi mahalleler değişince çocukların okul alanları değişecek. Çocuğun bir tanesi Merkez 

Mahallesinde okurken, ikici çocuğunu bu sefer Serintepe Mahallesindeki ilkokula göndermek 

zorunda kalacak. Bu sorunlardan ötürü biz grubumuz olarak buna oy çokluğuyla cevap 

vermek istedik. Bilgilerinize.  

BAŞKAN: Teşekkür ederim. Sayın SEVİNÇ buyurun. 

KEMAL SEVİNÇ:  Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, hepinizi tekrar 

saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu bir zorunluluk. İçişleri Bakanlığının belediyelerimizden 

istediği bir çalışma. Değerli arkadaşlarım ülkemizde bütünşehirler oluştu. Bu bütünşehirlerin 

oluşması esnasında bir sürü yeni ilçelerimiz oluştu. İzmir’de Bayraklı ve Karabağlar ilçeleri 

oluştu. Bu ilçelere Bornova’mızın büyük bir bölümü bağlandı. Karşıyaka’nın büyük bir 

bölümü bağlandı. Karabağlar’a Hatay’ın yarısı bağlandı. Buca’nın büyük bir kısmı bağlandı. 

Buradaki insanların bütün sistemleri birden o an moralleri bozuldu işte. Bornovalı biri 

Bayraklılı oldu. Karşıyakalı biri Bayraklılı oldu. Ama bunları bütün bir olgunlukla karşıladık 

ve şu an sistemler oturdu. Burada da Bakanlığın istediği bir çalışmayı yapıyor Belediyemiz. 

Yani kendine göre bir çalışma değil. Bakanlık belli kıstaslar koymuş. O çerçevede de bürokrat 

arkadaşlarımız bir çalışma üretmiş. Burada muhtarlarımızla görüşme yapıldığı dile getirildi. 

Burada bütün bu sınır değişiminden dolayı ticaret sicil kayıtları ile ilgili en ufak bir ücret 

alınmayacağı dile getirildi. Yine diğer kurumlarla Tedaş, Telekom vs. kurumlarla ilgili bütün 
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yazışmalarında idaremiz yardımcı olacak. Numaratajları ile ilgili değişen mahalle şeyine göre 

kaşe vurulup hiç ücret alınmadan tashihler yapılacak. Yani birtakım tabi elde olmayan küçük 

sıkıntılar olacaktır. Ama bunlara da alışmak durumundayız ülkenin kayıtları açısından. 

Burada İçişleri Bakanlığı güzel bir çalışma başlatmış. Belediyemiz de bu çerçevede bir 

çalışma yapmış. Belli dalgalanmalar olacaktır. Bir muhtar kardeşimin biraz nüfusu azalacak 

öbürünün biraz artacak ama bir planlama çerçevesinde bu çalışma oldu. Bence buna sahip 

çıkalım. Mutlaka Ak Partili kardeşlerimi saygıyla karşılıyorum. Muhtar kardeşlerimizin 

içinde de hafif burukluklar olabilir. Ama bu bir planlama, bu ülkenin istediği bir çalışma. 

Dolayısıyla bunu saygıyla karşılarım. Hepinize saygılar sunuyorum.  

BAŞKAN: Efendim teşekkür ederim. Burada bugün muhtarlarımız da var. Her meclise de 

geliyorlar. Kendilerine teşekkür ederim. Biz bu çalışmayı bürokratlarımızla ve muhtarların 

görüşünü alarak yaptık. Tabii ki Bakanlığın bir talebi bu. Mekansal adres veri sistemi, 

Türkiye’de mahallelerin çatışması ile ilgili sıkıntıyı ortadan kaldıracak. Türkiye’deki genel bir 

uygulama. Yani Bakanlık tarafından talep edilen bir konu. İzsu, Gediz ve tüm kurumlar re’sen 

yani ücretsiz bir sistemle bu konuda destek olacaklar. Bu açıdan ben Bakanlığın ve 

Büyükşehirin bu talebini komisyonlarda oy çokluğuyla oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler?  

FATİH TAŞTAN: Sayın Başkan, söz istiyorum ama 

BAŞKAN: Buyurun Fatih Bey 

FATİH TAŞTAN: Şimdi isterseniz baştan başlayalım. Kemal ağabey dedi ki: İşte Bayraklı 

ilçe oldu, bunun gerekçesiyle bunu bir tutmak eşyanın tabiatına aykırı. Daha geçtiğimiz hafta 

Bayraklı Belediye Başkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki: Bayraklı, Bornova’yla 

Karşıyaka’nın üvey evladıdır dedi. Yani bugün Bayraklı’da oturan bir vatandaş Bornova 

Kaymakamlığına gelmek için 3 vesait değiştiriyordu. Siz şimdi kalkıp da bununla Aziz 

Kocaoğlu Stadyumunun mahallesinin değişmesini aynı kefeye koyarsanız yani coğrafi 

bilgiden şüphe ederim ben. Yine aynı şekilde bir Milli Eğitim Müdürüne düşen okul sayısı, 

öğretmen sayısı, aynı şekilde bir ilçe Sağlık Müdürlüğü, yine aynı şekilde Emniyet 

Müdürlüğü bu olaydan sonra bir bakalım isterseniz vaka düşüşlerindeki duruma. Hem 

Bornova’nın, hem Bayraklı’nın, hem Karşıyaka’nın dolayısıyla fiziki lokasyon hepimizin 

bildiği gibi bu anlamda ilçe müdürlüklerinin baktıkları yer anlamında sorumluluk alanı 

anlamında en önemli konulardan bir tanesidir. Bu konunun bu konuyla hiçbir alakası yoktur. 

Burada tamamen istenilen şey ifade edildiği gibi bakanlık gönderdiği bir yazı. Ne diyor 

burada bakanlık? Yine aynı örnekten yola çıkarsak Aziz Kocaoğlu Stadının mahallesini 

değiştirin demiyor. Diyor ki ben mekansal bir veri sistemine geçiyorum. Tüm dünyada 

uygulanan bir sistem. Herkes aynı haritaya baktığında aynı yeri görsün, aynı sokak aynı 

numarataj, aynı mahalle olsun. Sizlerin de ilçelerinde böyle bir durum varsa bu karışıklıkların 

önüne geçmek için şu an uygun zaman. Yani bunu 3 ay sonra 5 ay sonra 1 yıl sonra buna 

geçmemize gerek yok. Varsa böyle bir çatışma bunu şimdiden düzenlemenizde fayda var 

minvalinde bir yazı. Dolayısıyla orada şu mahalle buraya geçsin, falanca muhtarın evi o 

mahalleden bu mahalleye geçsin demiyor. Diyor ki varsa bir çatışma sizin de dediğiniz gibi 

bunu düzeltin. Yani bakanlık bunu yapacaksın demiyor, varsa diyor. Arkadaşlarımız olan 

yerlerle ilgili zaten bir sorun yoktur dedi ama olmayan yerler var dedi. Dolayısıyla bu kalkıp 

da bizim Bornova Belediye Meclisine saatlerce şurası şu, şurası şu, ciddi bir çalışma var 

sonuçta denilecek bir şey değil. Bu çalışmanın oybirliği ile meclise gelmesi gerekiyordu. 

Yoksa burada tek tek bir komisyon raporu üzerinde sayfalar dolusu şerh yazılabilecek kadar 

kısa bir çalışma örneği değildir bu. Dolayısıyla grubumuz adına vatandaşlarımızın neden o 

kaşeyi basmak zorunda kaldığı, neden o imzayı atmak zorunda kaldığı konusuyla ilgili soru 

işaretlerimiz devam ettiği için oy çokluğu veriyoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN: Teşekkürler. Buradaki çalışmada bürokratlarıma ben bir daha teşekkür ediyorum. 

İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için doğal yollarla ayrılmış olan sınırlarda insanların 
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sağlık ocağından muhtara ulaşıma kadar olan noktaları titizlikle çalıştılar. Dolayısıyla biz 

hayatlarını daha kolaylaştıracağını gördüğümüz alanları düzelterek bu çalışmayı yaptık. Ben 

Sayın Fatih Taştan’ın ifadelerini dikkatle dinledim. Biz de bürokratlarımızla olması gereken 

doğru çalışmaları yapmaya çalıştık. Ben bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle 

oyçokluğu ile kabulünü rica ediyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul 

edilmiştir. Teşekkür ederim.  

 

VI-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER 

BAŞKAN: Sayın Gürsul, buyurun 

AV.BAHAR GÜRSUL: Sayın Başkan, madde başlıklarıyla oylanmasını öneriyoruz. 

BAŞKAN: Sayın Tatlı uygun mudur?  

SAİT TATLI: Uygundur Başkanım.  

BAŞKAN: Sayın Sevinç. 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

BAŞKAN: Evet, komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergelerin sadece rakam 

bazında oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir.  

1-Bornova İlçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 364, 364/12 Sokak civarında, 4 ada 174, 175 ve 187 

no.lu parsellerin bulunduğu alanda 08.05.2019 tarihli dilekçe ile 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı değişikliği yapılmasına yönelik önerge.(İmar Komisyonu) (PİN:UİP-37903 – Plan 

ve Proje Md. – 2237) 

2-Bornova İlçesi, Altındağ – Yeşilova Mahallesi, 4174, 4178, 4183 ve 4174/1 Sokaklar 

arasında kalan, tapuda Altındağ Mahallesi 7551 ada 3 no.lu parsel ve 7552 ada 1, 2 ve 3 no.lu 

parseller adına kayıtlı taşınmazlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 

yapılmasına yönelik önerge.(İmar Komisyonu) (PİN:UİP-39598 – Plan ve Proje Md. – 5212) 

3-Bornova İlçesi, Altındağ - Yeşilova Mahallesinde, Abdi İpekçi Caddesi, 4156 Sokak, 4139 

Sokak ve 4160/1 Sokak arasında yer alan, tapuda Altındağ Mahallesi 14301, 14302, 14303, 

4304, 14305, 14916 ve 14917 no.lu parseller adına kayıtlı taşınmazlarda 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına yönelik önerge.(İmar Komisyonu) (PİN:UİP-

40055 – Plan ve Proje Md. – 6106) 

4-Bornova İlçesi Altındağ ve Çamdibi Mahallelerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışması yapılmasına yönelik önerge.(İmar 

Komisyonu)(Önerge – Plan ve Proje Md. – 320) 

5-Altındağ Çamdibi Nazım İmar Planının kapsadığı alanda, etaplar halinde 1/1000 ölçekli 

Kentsel Yenileme Uygulama İmar Planlarının hazırlanması amacıyla, söz konusu alanda 

gelen parsel bazında imar planı değişikliği talepleri de göz önüne alınarak, kuzeyde 3 no.lu 

pilot bölge ve 5351/1 Sokak ile 4030/1 Sokak, güneyde 4 ve 6 no.lu pilot bölgeler ile Kamil 

Tunca Caddesi, batıda 4109 Sokak, 5546 Sokak ve 5338 Sokak, doğuda ise 6244 Sokak, 4088 

Sokak, 4049/4 Sokak ve 4174/3 Sokaklar arasında kalan yaklaşık 100 Ha.'lık bölgede 

hazırlanan Çamdibi – Altındağ Kesimi Kentsel Yenileme Projesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkında önerge.(İmar – Kent Yenileme 

Komisyonları)(PİN:UİP-40845 – Plan ve Proje Md. – 6874) 

6-GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 23.11.2020 tarihli ve 63555 sayılı yazısı ile Bornova ilçe 

sınırları içerisinde yapılması planlanan 16 adet trafo tesisi için Trafo Alanı belirlenmesine 

yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hakkında önerge.(İmar – 

Çevre ve Sağlık Komisyonları)(Plan ve Proje Md. – 5416)  

7-Bornova Gürpınar mahallesindeki mevcut konut dokusu içinde boş ve terkli alanlar yetersiz 

olduğundan düzenlenmiş park alanları çok az sayıdadır. Bu nedenle mülkiyeti Bornova 

Belediyesine ait eski mezbaha olarak kullanılan ve tapu niteliği eski mezbaha olan şu an boş 

durumda bulunan, meri uygulama imar planında hastane alanı ve yolda kalan 22617 ada 81 
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parselde, imar planındaki kullanım kararı olan hastane alanı kullanımı gerçekleşene kadar 

yeşil alan olarak düzenleme yapılması hakkında önerge.(İmar – Plan ve Bütçe– Belediye 

Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Komisyonları)(Önerge)(Plan ve Proje Md. – 301) 

8-Birinci derece deprem kuşağında bulunan İzmir’de Bornova Belediyesi sınırları içerisindeki 

bina dayanıklılığının tespitlerinin belirlenmesi amacıyla Deprem Etüt Merkezi ve Yapı 

Kontrol Laboratuarlarının kurulması hakkında önerge.(İmar – Plan ve Bütçe Komisyonları) 

(Önerge – Yapı Kontrol Md. – 271) 

BAŞKAN: Sayın Gürsul 

AV.BAHAR GÜRSUL: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 komisyonlarda bekleyen önergelerin 

gündemde kalmasını öneriyoruz.  

BAŞKAN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Maddelerin gündemde kalmasını teklif ediyorsunuz. Sayın 

Tatlı.  

SAİT TATLI: Uygundur Başkanım.  

BAŞKAN: Sayın Sevinç. 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

BAŞKAN: Evet, komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergelerin 1’den 8’e kadar 

gündemde kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir. Teşekkür ederim.  

 

VII-DİLEK VE TEMENNİLER 

BAŞKAN: Söz almak isteyen meclis üyemiz var mıdır? 

 Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Sayın Mehmet Turu söz istedi. Başkan sözü 

kendisine verdi.  

MEHMET TURU: Sayın Başkan, değerli meclis. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığından 30 İlçe Başkanlığına 

gönderilen amatör spor kulüpleri ile ilgili bir yazı var İl Başkanı tarafından. Amatör spor 

kulüplerinin eksiklerinin tespit edilmesi ve bu konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması ile 

ilgili. Buradan kendi İlçe Belediyemizin konusuna gelmeden önce bu konuyla ilgili 

ilçelerimizde kulüplerimizin birliği olduğunu ve bir günde bu bilgiyi alabileceği bilgisini 

eklemek istiyorum öncelikle. Sonrasında da özellikle pandemi sürecinde Büyükşehir 

Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimizin amatör spor kulüplerimize yardım ettiğini, onların 

ayakta kalmasını sağladığı şeklinde de ibarelerde bulundu. Maalesef buradan belirtmek 

isterim ki Belediyemizde ilçemizde bulunan futbolla alakalı 52 kulübümüze pandemi 

sürecinde herhangi bir şekilde yardım edilmemiştir. Bu konuyla ilgili iki kez önergem 

mevcuttu. Liglerin başlamasıyla ilgili yanıtlanmıştı öncesinde de. Ama liglerin başlaması 

haricinde kulüplerimiz sonuçta ayakta kalmak zorunda. Bu yardımların bugün daha değerli 

olduğu düşüncesindeyim. Kulüplerimizde bu şekilde düşünüyor. Teşekkür ederim.  

BAŞKAN: Evet Mehmet Bey, ben de teşekkür ederim. Bu konuda bir kez daha açıklama 

yapmak durumundayım. Kulüplere verdiğimiz 2.000,00 TL ile onların ayakta kalması çok 

mümkün değil. Bu daha geniş konuşulması gereken bir konu. Biz katkı payı ve lisansla ilgili 

federasyon katkı payları için bu parayı veriyoruz. Ligler başladığında bu talep gelecek ve bu 

para onların elinde olmayacak ve lisanslarla ilgili bir kez daha bir taleple karşı karşıya 

kalacağız. Ama biz bunu bir kenara bırakalım lisans parasını. Başka ne yapabiliriz? Amatör 

kulüpler federasyonu bir toplantı yapalım. Zaten bir konsey komisyon kuruldu. Bu konuyu 

bu şekilde değerlendirelim. Belki yapılabilecek daha farklı şeyler olabilir.  

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Sayın Cesim Çelik söz istedi. Başkan sözü 

kendisine verdi.  

CESİM ÇELİK: Sayın Başkan, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım. Ben de hepinize hayırlı 

akşamlar diliyorum. Başkanım daha önceki dönemlerde de getirdim. Bir önceki mecliste de 

önerge olarak vermiştim. Daha doğrusu dilek temennilerde gündeme getirdik. Ama maalesef 
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belli bir yol kat etmedik. Etmeyince de önerge olarak verdik. Önerge olarak verdiğimizde de 

yine belli bir yol kat etmedik. Öyle bir şey de yok şu anda gördüğüm kadarıyla. Başkanım bu 

kentsel yaşam alanlarıyla sanayi alanlarının birbirinden ayırt edilmesi konusunda iki 

dönemdir hakikaten hemen hemen her mecliste gündeme getiriyoruz. Baktığımızda burada 

Belediyemizin veyahutta sizlerin Belediye Başkanlarının bir inisiyatif kullandığını hiç 

görmedik. Şu anda hemen okulun yanında geri dönüşüm deposu var. Hiçbirimizin de 

çocuğumuzu götürüp o okula kayıt edeceğimizi sanmıyorum. Çocuk orada ders mi görecek 

yoksa hurda deposunun sesini mi dinleyecek bir? İkinci bir konu olarak da yine evlerin 

hemen yanında, evin hemen dibinde yine geri dönüşüm depolarının olduğunu, Doğanlar’da 

ve daha başka mahallelerde biz arkadaşlarla komisyon üyesi arkadaşlarla mahalleleri 

gezerken de yine tanık olduk. Bunları lütfen yani gerçekten artık mahalleli olarak gerçekten 

çok şey yapıyoruz ama bir yol kat edemiyoruz, yol da alamıyoruz. Burada ne tür bir yol kat 

etmeyi düşünüyorsunuz? Veyahutta neler yapmayı, yaşam alanlarıyla sanayi alanlarını nasıl 

birbirinden ayırt edebiliriz? Buradaki insanlara ne diyebiliriz bu konuyla ilgili? Hurdalar her 

gün çalışıyor. Çalışmakta haklılar. Ama biz bunu demiyoruz ki ille hemen dökümcüler 

sitesinin üst tarafında yapılan bir site var. Bir alan var. Onlar şu anda hepsi boş durumda. 

Ama insanlar şehrin içinde bu geri dönüşüm depolarının hala işletmektedirler. Ya evleri 

buradan kaldırın ya da sanayi alanları birbirinden ayırın. Bunu rica ediyoruz. Teşekkür 

ediyorum. 

BAŞKAN: Çok mersi. Efendim başka dilek temenni var mı? Notumuzu aldık.  

 

VIII-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 

GÖRÜŞÜLMESİ 

BAŞKAN: Sayın Gürsul 

AV.BAHAR GÜRSUL: Grubumuzdan Sayın Ercan Kahya, Sayın Göksel Ceviz mazeretlidir.  

BAŞKAN: Sayın Tatlı. 

SAİT TATLI: Sayın Hatice Yıldırım ve İsmail Bedir’in mazeretli sayılması Sayın 

Başkanım.       

BAŞKAN: Sayın Ercan Kahya, Göksel Ceviz, Hatice Yıldırım ve İsmail Bedir’in 

mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 

 

IX-TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ – KAPANIŞ 

BAŞKAN: Mart ayı toplantı tarih ve saati Sayın Gürsul. 

AV.BAHAR GÜRSUL: 2 Mart Salı Saat 17.00. 

BAŞKAN: Sayın Tatlı. 

SAİT TATLI: Uygundur Başkanım.  

BAŞKAN: Sayın Sevinç. 

KEMAL SEVİNÇ: Uygun Başkanım. 

BAŞKAN: Evet, 2021 3. Toplantımız 2 Mart Saat 17.00 olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Efendim katılımınızdan dolayı çok 

teşekkür ederim. Saygılarımla. 

Dr.Mustafa İDUĞ 

BAŞKAN  
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