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Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda
gündemin V. Bölümününe “Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi” geçmeden önce
“Trafo ihtiyacımıza istinaden 418 ada, 137 ve 145 parsellerde 20m² alanın TEDAŞ’a devrine
ilişkin” Başkanlıktan gelen önergenin Gündemin V. Bölümünün 4üncü maddesi olarak
gündeme ilave edilmesi yönünde Meclis Başkanlığından gelen öneri oybirliği ile kabul edildi.

Ahmet GÜLERYÜZ
Meclis Başkanı
İmza

Sibel GERDAN
Katip-Üye
imza

İlter GÜVENTÜRK
Katip-Üye
imza

Ahmet GÜLERYÜZ
Meclis Başkanı

T.C.
BALÇOVA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
TARİH
BİRLEŞİM NO
OTURUM NO
KARAR NO

:
:
:
:

07/03/2016
1
1
16

Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda gündemin
V. Bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi” 1 inci maddesinde yer alan
“Dünya Sağlık Örgütünün, Sağlıklı Şehirler Projesinin 6. Fazına üyelik başvurumuzun
yapılması ve bu kapsamda üyelik koşullarının yerine getirilmesine ilişkin” 19/02/2015
tarih ve 14 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü, Etüt proje Birimi ifadeli Başkanlık önergesinde:
“Balçova Belediyesi olarak 2011 yılından bu yana Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne
üyeliğimiz bulunmaktadır.
Bu kapsamdaki çalışmalarımızı bir üst noktaya taşımak, uluslararası ilişkilerimizi geliştirmek
ve diğer Avrupa Şehirleriyle tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından desteklenen ve DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 31 ülke ve 98 şehir
tarafından yürütülen Sağlıklı Şehirler Projesi’nin 6. Fazına üyelik başvurusu yapılacaktır.
Sağlıklı Şehirler Projesi ulaşım, planlama, sosyal hizmetler, sağlık, çevre, güvenlik vb. kent
sağlığı ile ilgili tüm konularda sektörler arası çalışmayı gerektiren uzun dönemli bir kalkınma
projesidir. «Herkesin sağlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin azaltılması» ile
«Sağlık alanında liderlik ve katılımcı yönetişimin geliştirilmesi» DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının
6. Fazdaki çalışmaların çatısını oluşturacaktır.
Balçova Belediyesi olarak Sağlıklı Şehirler Projesi’nin 6. Fazına (2014-2018) üyelik
başvurumuzun yapılabilmesi için;
1. 6. Faz (2014–2018) kapsamında istenen aşağıdaki hedef ve şartları sağlamak için projenin gerekli
kaynaklarla desteklenmesi:
1.1.Yerel destek: Sağlıklı Şehir prensip ve hedeflerine yönelik politik desteğin sürdürülmesi;
1.2. Koordinatör ve yönlendirme kurulu: Balçova Belediyesi’nin 09.12.2014 tarihten bu yana
Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü yürüten Etüd Proje Birim Sorumlusu Eylem ALAN
ÇETİNER’in koordinatörlük görevine devam etmesi; ve ilgili tüm sektörlerin dahil olduğu bir
yönlendirme kurulunun oluşturulması;
1.3. Şehir sağlık profili: Balçova Belediyesi Şehir Sağlık Profili raporunun sağlık alanındaki
eşitsizlikler ve hassas grupları da kapsayacak şekilde oluşturulması;
1.4. Sağlık 2020 analizi: Avrupa'nın yeni sağlık politikasını tanımlayan Sağlık 2020 belgesi ışığında
şehrimizdeki mevcut durumun değerlendirilmesi;
1.5. Beyan: DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı'na üye olarak elde edilmesi beklenen faydanın beyan edilmesi;
1.6. Sağlık için entegre planlama: 6. Faz'ın hedeflerine ulaşmak için sistematik çalışmalar yapılması;
farklı sektörleri içeren planlama yaklaşımları ile kapsamlı bir vizyon oluşturulması;
./..
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1.7. Ortaklıklar: 6. Faz'ın genel amaçları ve temaları üzerinde ortaklıklar kurulması ve mevcut
ortaklıkların geliştirilmesi; DSÖ Avrupa Ağı ve tematik alt ağı çalışmalarına katılım sağlanması ve
üretilen bilgi ve ürünlerin yaygınlaştırılmasına katkı koyulması;
1.8. Kapasite geliştirme: Birey, politikacı ve kurumların ana konu ve temalar üzerindeki
kapasitelerinin artırılması için imkanların oluşturulması;
1.9. DSÖ Avrupa Ağı toplantılarına katılım: Proje koordinatörlerinin ve seçilmiş politikacılarının
DSÖ Avrupa Ağı konferanslarına katılmasının taahhüt edilmesi ve Belediyemizin her toplantıda asgari
olarak koordinatör ve ilgili politikacılar tarafından temsil edilmesi;
1.10. Belediye başkanları toplantılarına katılım: 6. Faz'da gerçekleşecek belediye başkanları
toplantılarına belediye başkanı veya vekili tarafından katılım sağlanması;
1.11. Ağ çalışmalarına katılım: Ağ çalışmalarına aktif olarak katılım sağlanması ve ayrıca internet
üzerinden gerçekleştirilen (WebEx) telekonferans sistemlerine katılmak üzere internet ve
telekonferans sistemlerine erişim sağlanması;
1.12. İzleme ve değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması: DSÖ'ye yıllık raporlar sunmak
üzere izleme ve değerlendirme sistemlerinin oluşturulması ve 6. Faz ana temaları konusunda yıllık
eylem planlarının hazırlanması, yıllık raporlama şablonlarının tamamlanması ve DSÖ tarafından
başlatılabilecek harici değerlendirme süreçlerine katılım sağlanması;
2. Projenin yıllık 3500 USD tutarındaki aidatının DSÖ'ye ödenmesi,
3. DSÖ Avrupa Ağı ve alt ağlarının toplantı ve etkinliklerine aktif olarak katılım sağlanması,
hususlarında bir karar alınmasını arz ederim.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Önergenin geldiği şekliyle kabulüne “Sağlıklı Şehirler Projesi’nin 6. Fazına
(2014-2018) üyelik başvurumuzun yapılmasına ve bu kapsamda üyelik koşullarının yerine
getirilmesine” oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda gündemin
V. Bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi” 2 inci maddesinde yer alan “08-

15 Nisan 2016 tarihleri arasında Küba’nın Havana-Varadero-Trinidad kentlerinde
gerçekleştirilecek inceleme ve araştırma gezisine katılım sağlanmasına ilişkin” 02/03/2016
tarih ve 1984 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:
“Kent Estetiği ve Çevre Uygulamaları ile ilgili araştırmalar yapmak üzere; 08-15 Nisan
2016 tarihleri arasında Küba’nın Havana-Varadero-Trinidad kentlerine dokuz günlük
inceleme ve araştırma gezisi düzenlenmiştir. Dünyadaki yerel yönetimlerin yaptığı farklı
uygulamaları inceleme olanağı bulmak, hizmetleri yerinde görmek ve belediye hizmetlerimizin
gelişimine katkı sağlamak amacıyla sözü edilen inceleme ve araştırma gezisine katılım
sağlanması uygun görülmüştür.
Meclisimizce de uygun görüldüğü takdirde 08-15 Nisan 2016 tarihleri arasında
Küba’nın Havana-Varadero-Trinidad kentlerine düzenlenen dokuz günlük inceleme ve
araştırma gezisinde yer alacakların 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İçişleri Bakanlığı
Genelgesine göre görevlendirilmesi ve görevlendirileceklerin gidiş-geliş uçak bileti bedeli ve
yasal harcırahının 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu
giderinden karşılanması konusunda karar alınmasını arz ederim.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: 08-15 Nisan 2016 tarihleri arasında Küba’nın Havana-Varadero-Trinidad
kentlerinde gerçekleştirilecek inceleme ve araştırma gezisinde, Meclis Üyesi Umut Fırat
GEÇGİL, Yeşim BARŞ, Gülten BİLGİ, Metin TUNUS, Ayfer TURGUT ve Aşkın AKINCI’nın
görevlendirilmesine ve görevlilerin uçak bileti ve yasal yol harcırahının 6245 sayılı Harcırah
Kanununa göre 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu giderinden karşılanmasına oybirliği ile
karar verildi.
Ahmet GÜLERYÜZ
Meclis Başkanı
İmza

Sibel GERDAN
Katip-Üye
imza

İlter GÜVENTÜRK
Katip-Üye
imza

Ahmet GÜLERYÜZ
Meclis Başkanı

T.C.
BALÇOVA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
TARİH
BİRLEŞİM NO
OTURUM NO
KARAR NO

:
:
:
:

07/03/2016
1
1
18

Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda gündemin
V. Bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi” 3 üncü maddesinde yer alan
“Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletinden bir şehirle kardeş şehir olma
talebimizin değerlendirilmesine ilişkin” 02/03/2016 tarih ve 1985 sayılı Yazı İşleri
Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:
“Kardeş Şehir, kentler, ilçeler veya eyaletler arasında kurulan derin ve uzun vadeli bir
ortaklık biçimidir. Bu ortaklık kültürel, ticari, kalkınma, çatışma çözümü gibi pek çok farklı
sebebe dayanabilir. Kardeş Şehir ilişkileri, toplumlara, karşılıklı yarar için ortak konuların ele
alınması açısından esneklik ve kolaylık saplamaktadır.
Uluslar arası ilişkiler terminolojisinde “Sister Cities İnternational” adı verilen kardeş
şehircilik anlayışı, 1956 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde ABD şehirleri ile dünyanın
geri kalan ülkelerindeki şehirler arasında barış ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi amacıyla
ortaya çıktı.
Dünyada son yıllarda belediyeler arasında ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğine dayalı
olarak giderek önemi artan ''kardeş şehir'' anlaşmalarıyla hem uzaklar yakın oldu hem de
şehircilik anlayışları kardeş şehirlerdeki uygulamalara göre modernize ediliyor, oldu. Kardeş
şehir uygulamaları ülkemizde de önem kazandı ve belediyelerin kardeş şehir ilişkileri Belediye
Kanunu hükümleriyle düzenlendi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. Maddesine göre,
Türkiye'de belediyeler, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda
faaliyet gösteren uluslararası oluşum ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabiliyor.
Belediyeler bu oluşum, organizasyon ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet
projeleri gerçekleştirebiliyor veya kardeş şehir ilişkisi kurabiliyor.
Bu yasal mevzuat göre, Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletinden bir şehirle
kardeş şehir ilişkisi kurulması Sister Cities İnternational’a başvuru yapılması konusunda karar
alınmasını arz ederim.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletinden bir şehirle kardeş şehir
ilişkisi kurulması ve Kardeş Şehir Organizasyonuna (Sister Cities İnternational’a) başvuru
yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda
gündemin V. Bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi” 4 üncü
maddesinde yer alan “Trafo ihtiyacımıza istinaden 418 ada, 137 ve 145 parsellerde 20
m² alanın TEDAŞ’a devrine ilişkin” 07/03/2016 tarih ve 1919 sayılı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:
“İlçemiz, Korutürk Mahallesi, 22 J-IIIc imar paftasında yer alan Kent Spor
Sitesinde inşaatı devam eden Tribün yapısı ve diğer tesisler için duyulan enerji
gereksinimini karşılamak amacıyla, kurumumuz mülkiyetindeki 418 ada, 137 ve 145
parsellerde 4x5 (20 m2) ebatlarında bir alanın, trafo yeri olarak, Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) lehine, 1 TL. iz bedel karşılığı, 30 yıl süreyle irtifak
hakkı tesis edilmesi hakkında konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi
uyarınca Meclis tarafından incelenerek bir karar verilmesini arz ederim.”
denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle
yapılan oylama sonucunda: Önergenin geldiği şekliyle kabulüne “5393 sayılı Belediye
Kanununun 18/e maddesi uyarınca kurumumuz mülkiyetindeki 418 ada, 137 ve 145
parsellerde 4x5=20 m² ebatlarında bir alanın trafo yeri olarak Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi (TEDAŞ) lehine 1 TL. iz bedel karşılığı 30 yıl süreyle İrtifak Hakkı Tesis
edilmesine” oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda gündemin
VI. Bölümünün “Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi” 1inci maddesinde yer alan ve
Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “Evsel Katı Atık hizmetleri için 2016 yılında uygulanacak
ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin” raporda:
“Balçova Belediye Meclisinin 01/02/2015 tarih ve 8 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen önergenin incelenmesi sonucunda:
27.10.2010 tarihinde 27742 sayılı Resmi Gazete De yayınlanan atık su alt yapı ve evsel
katı bertaraf tesisleri belirlenmesine ilişkin yönetmelik kapsamında evsel katı atık hizmetleri
için 2016 yılı ücret tarifesinin tespitiyle ilgili Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce
hazırlanan Katı Atık Hizmetlerinin tam maliyet, malzeme, yakıt, elektrik, sabit varlıklar
,personel kullanımından doğan maliyetlerin yanı sıra hizmetin sağlanmasında ortaya çıkan
dolaylı ve dolaysız maliyetlerin 8.944.243,54 _TL olduğu Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir
Birimi raporunda yer almıştır. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü verilerine göre, Katı Atıkların
%23’lük kısmının 200 m² ve üzeri işyerlerinden % 21’lik kısmının 199 m² ve altı büyüklükteki
işyerlerinden ve % 56’lık kısmının konutlardan toplandığı bildirilmiştir.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun mükerrer 44.maddesi hükmü gereği Balçova
Belediyesi tarafından yapılan Çevre Temizlik Vergisi tahsilatları ve Büyükşehir Belediyesinden
belediyemize gönderilen Çevre Temizlik Payı 1.095.918,87 TL’dir .Buna göre tam maliyet
tutarından, Çevre Temizlik Vergisi tutarı çıkarıldıktan sonra kalan 7.848.324,67 TL’dır.
Evsel katı atık hizmetleri ve taşıma tam maliyeti ve toplanan katı atıkların kullanım
alanlarına göre yüzdesel oranları, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından raporlanmıştır. Buna
göre 122 ton Evsel Atık toplandığı, aylık ortalama 3711 ton olduğu, bu miktarın % 56‘lık
bölümünün konutlardan alındığı ve Katı Atık Payının 2015 yılındaki aylık 10,58 TL olarak
bırakılmasına, 200 m² üzeri otel, alışveriş ve eğlence merkezlerinden %23 ‘ünün alındığı² Katı
Atık Payı olarak m²’ine Yıllık 3,53 TL alınması ve diğer işyerlerinden % 21 ‘inin alındığı ve
Aylık katı Atık Payı olarak 28,76 TL alınması , yine Balçova sınırları içinde İkamet eden Engelli
ve Şehit, Gazi olarak kayıtlı abonelerden Katı Atık Payının 2015 yılındaki Aylık 5,00 TL olarak
bırakılmasına Plan ve Bütçe Komisyonumuz tarafından oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Sayın Meclisin onayına sunulur.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun geldiği şekliyle kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda gündemin
VI. Bölümünün “Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi” 2inci maddesinde yer alan ve
Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “2016 yılı içinde Zabıta personeline ödenecek fazla mesai
ücretinin belirlenmesine ilişkin” raporda:
“Balçova Belediye Meclisinin 01/02/2015 tarih ve 9 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen önergenin incelenmesi sonucunda:
6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Merkezi Yönetim Bütçesi K cetvelin (B)
Aylık maktu Fazla çalışma Ücreti Bölümünün 1. Paragrafında; “Belediyeler ile bunlara bağlı
müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin
niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve
itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye
meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.” “Ankara,
İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için 536 Türk Lirasını geçemez...”
hükmü yer almaktadır. Ancak 23 Aralık 2015 tarih ve 29571 sayılı Resmi Gazete yayımlanan
6654 sayılı 2016 yılı merkezi yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3. Maddesinin 3.fıkrasının (a)
bendinde; “…III Fazla çalışma ücreti bölümleri ile aynı cetvelin IV diğer ödemeler bölümünün
dördüncü, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci ve yirminci fıkralarında yer alan tutarlar %6,8
oranında artırarak uygulanır” denilmektedir. Bu nedenle 01/01/2016 tarihinden 31/03/2016
tarihine kadar geçecek üç aylık dönem için Belediye Zabıta personeline 2015 yılı içinde
uygulanan 536 Türk lirasının, 2016 yılı merkezi yönetim geçici Bütçe Kanununun 3.maddesinin
3.fıkrasının (a) bendi gereği %6,8 oranında artırılarak bulunan 572,44 Türk lirasını geçmemek
üzere brüt olarak tespiti Plan ve Bütçe Komisyonumuzda görüşülerek, Komisyonumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
Sayın Meclisin onayına sunulur ” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun geldiği şekliyle kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda gündemin
VI. Bölümünün “Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi” 3 üncü maddesinde yer alan
ve Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “2016 yılında uygulanacak Pazar yeri tahsis ücretlerinin
belirlenmesine ilişkin” raporda:
“Balçova Belediye Meclisinin 01/02/2015 tarih ve 10 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen önergenin incelenmesi sonucunda:
İlçemizde bulunan Teleferik Mahallesi kapalı Pazar yeri Çarşamba ve cumartesi günleri
olmak üzere haftada iki gün kurulmakta olup, 28351 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe
giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 15.maddesinin 1. bendine göre 2016 yılı tahsis
ücreti olarak, Çarşamba ve cumartesi faaliyet gösteren üst kat Pazar pazarcılar için haftalık
5,00 TL, yıllık toplam 260,00 TL sadece cumartesi faaliyet gösteren alt kat pazarcılar için
haftalık 2,50 TL. yıllık toplam 130,00 TL tahsis ücreti alınması, üst kat ve alt kattaki
tezgahların ilk tahsis işlemlerinden ilgili yönetmeliğin 16.maddesinin 1.ve 4.bendinde belirtilen
durumlar dışında yapılacak ilk tahsis işlemlerinden 1 adet tezgah için 550,00 TL ücret alınması,
satış yeri sahiplerinin ödemelerini belirtilen süreler içinde yapmaması halinde ilgili yönetmeliğin
27.maddesine istinaden satış yeri tahsis işlemlerinin iptal edilmesine ve alacaklarının 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılması konusu
plan ve bütçe komisyonunda görüşülerek oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Sayın Meclisin onayına sunulur.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun geldiği şekliyle kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
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Meclis Başkanı
İmza

Sibel GERDAN
Katip-Üye
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Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda gündemin
VI. Bölümünün “Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi” 4 üncü maddesinde yer alan
ve İmar Komisyonundan gelen “Çetin Emeç Mahallesi, 21K-2d imar paftasında bulunan

kamuya ait alanda jeotermal ısı merkezi yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliğine ilişkin” raporda:
“Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 11 sayılı kararıyla Komisyonumuza havale
edilen; İlçemiz, Çetin Emeç Mahallesinde, İzmir Jeotermal Enerji San. Ve Tic. A.Ş. Genel
Müdürlüğü'nün 05.08.2015 tarih ve 15-0548 sayılı yazısı ile talep edilen “Alt Isı Merkezi”
yerinin ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Komisyonumuzca
incelenmiştir.
Yapılan incelemede, talep doğrultusunda Çetin Emeç Mahallesinde bulunan kamu
mülkiyetindeki alanda 5x10 ölçülerinde halihazırda uygun bir alan olduğu anlaşılmış olup, söz
konusu mevkideki çevrenin ihtiyacını karşılamak üzere “Alt Isı Merkezi” yerinin ayrılmasına
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisini içeren önerge (PIN :
UIP – 3705,16), Komisyonumuzca incelenmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür.
Sayın Meclis'in onayına sunulur.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı üç rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle
yapılan oylama sonucunda: İmar Komisyonundan gelen raporun geldiği şekliyle kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
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