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T.C 

KARŞIYAKA BELEDİYESİ 

KASIM AYI OLAĞAN  MECLİS TOPLANTISININ  

05.11.2020 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ 

 

I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER 

 

1-(ETÜT PROJE MDR.-4568) Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulamasına geçildiğinden, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde, belediyemizin 

de içerisinde bulunduğu ve tüm ilçelerin katıldığı bir çalışma yapılmış, bu çalışmanın mahalle ile ilgili 

olanları 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, komşu ilçelerle olan sınırlar ise 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanunu ve yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkarılan Adres ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ilçemizde Aksoy, Alaybey, Atakent, 

Bahariye, Bahriye Üçok, Bostanlı, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, Nergiz, 

Tuna olmak üzere toplam 13 (onüç) mahallemize ait sınırlarımızla ilgili çalışmanın görüşülmesi 

hakkında önerge. 

MAHALLE SINIRLARI TESPİT +HUKUK+İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE 

EDİLDİ:XX 

 

2-(MECLİS ÜYELERİ-29249) Şehrimizin deprem kuşağında bulunmasına rağmen 30 Ekim 2020 

günü meydana gelen üzücü deprem felaketinde vatandaşlarımızın deprem esnasında ve sonrasında 

neler yapılması gerektiğini bilmediği gözlendiğinden, mahalle merkezlerimizde Deprem Afet ve 

Sosyal Konutlar Komisyonu öncülüğünde Belediyemizin ilgili birimiyle ortaklaşa ilk yardım, deprem 

ve sivil savunma eğitimi (kursu) verilmesi hakkında önerge.    

EĞİTİM+DEPREM AFET VE SOSYAL KONUTLAR+ÇEVRE VE SAĞLIK 

KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ:XX 

 

3-(İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MDR.-4615) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu 

maddesinin 3 üncü bendi uyarınca Belediye Başkanlığımız kadrolarında sözleşmeli personel 

çalıştırılmakta ve münhal bulunan kadroda da sözleşmeli personel istihdam edilmesi 

düşünüldüğünden, Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.01.2020 tarih ve 27998389-010.06.02-E.8449 

sayılı yazısı ile yayımlanan 3 nolu genelgesi uyarınca 1 adet 1 inci dereceli Mühendis kadrosundan 

tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında önerge. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:149 

 

II. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ 

 

1-(SOSYAL YARDIM İŞLERİ MDR.-4375) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 12.10.2012 tarih 

ve 22/1405 sayılı önergesi ile kabul edilen Sosyal Yardım Yönetmeliği revize edilerek, yeni ekleme ve 

düzenlemeler yapılmış olup; revize edilen “Sosyal Yardım Yönetmeliği”, 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 15/b ve 18/m maddeleri uyarınca oybirliği ile kabulü hakkında Hukuk Komisyonu 

Raporu.  

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:150 

 

2-(MECLİS ÜYELERİ-28683) Karşıyaka’da ikamet eden, öğretmen mesleğinde olup sanata katkı 

sunmuş değerli eğitimcilerimizin eserlerinden oluşan (resim, seramik) karma serginin, “24 Kasım 

Öğretmenler Günü” sebebiyle Kasım ayı içerisinde, Belediyemizin uygun bir salonunda 

sergilenmesinin oybirliği ile kabulü hakkında Eğitim Komisyonu Raporu. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:151 

 

3-(PLAN PROJE MDR.-4422) İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında “Özel Planlama Alanı” olarak belirlenen 25L-IIId imar pafta, 1359 

adada can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapılar açısından sağlıklı ve güvenli dönüşümü 

sağlamaya yönelik hazırlanan ve T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 gün ve 

05.500 sayılı kararı ile onanan UİP-11747,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
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değişikliği ile ilgili olarak askı süresinde 1359 ada, 32 parsele ilişkin yapılan itirazın reddinin oybirliği 

ile kabulü hakkında Hukuk+İmar Komisyonları Ortak Raporu. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:152 

 

4-(PLAN PROJE MDR.-4424) İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında “Özel Planlama Alanı” olarak belirlenen 25L-IIId imar pafta, 1359 

adada can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapılar açısından sağlıklı ve güvenli dönüşümü 

sağlamaya yönelik hazırlanan ve T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 gün ve 

05.500 sayılı kararı ile onanan UİP-11747,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği ile ilgili olarak askı süresinde 1359 ada, 26 parsele ilişkin yapılan itirazın reddinin oybirliği 

ile kabulü hakkında Hukuk+İmar Komisyonları Ortak Raporu. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:153 

 

5-(PLAN PROJE MDR.-4455) İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında “Özel Planlama Alanı” olarak belirlenen 25L-IIId imar pafta, 1359 

adada can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapılar açısından sağlıklı ve güvenli dönüşümü 

sağlamaya yönelik hazırlanan ve T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 gün ve 

05.500 sayılı kararı ile onanan UİP-11747,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği ile ilgili olarak askı süresinde 1359 ada, 30 parsele ilişkin yapılan itirazın reddinin oybirliği 

ile kabulü hakkında Hukuk+İmar Komisyonları Ortak Raporu. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:154 

 

6-(PLAN PROJE MDR.-4456) İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında “Özel Planlama Alanı” olarak belirlenen 25L-IIId imar pafta, 1359 

adada can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapılar açısından sağlıklı ve güvenli dönüşümü 

sağlamaya yönelik hazırlanan ve T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 gün ve 

05.500 sayılı kararı ile onanan UİP-11747,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği ile ilgili olarak askı süresinde 1359 ada, 28 parsele ilişkin yapılan itirazın reddinin oybirliği 

ile kabulü hakkında Hukuk+İmar Komisyonları Ortak Raporu. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:155 

 

7-(PLAN PROJE MDR.-4457) İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında “Özel Planlama Alanı” olarak belirlenen 25L-IIId imar pafta, 1359 

adada can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapılar açısından sağlıklı ve güvenli dönüşümü 

sağlamaya yönelik hazırlanan ve T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 gün ve 

05.500 sayılı kararı ile onanan UİP-11747,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği ile ilgili olarak askı süresinde 1359 ada, 36 parsele ilişkin yapılan itirazın reddinin oybirliği 

ile kabulü hakkında Hukuk+İmar Komisyonları Ortak Raporu. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:156 

 

8-(PLAN PROJE MDR.-4458) İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında “Özel Planlama Alanı” olarak belirlenen 25L-IIId imar pafta, 1359 

adada can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapılar açısından sağlıklı ve güvenli dönüşümü 

sağlamaya yönelik hazırlanan ve T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 gün ve 

05.500 sayılı kararı ile onanan UİP-11747,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği ile ilgili olarak askı süresinde 1359 ada, 38 parsele ilişkin yapılan itirazın reddinin oybirliği 

ile kabulü hakkında Hukuk+İmar Komisyonları Ortak Raporu. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:157 

 

9-(PLAN PROJE MDR.-4459) İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında “Özel Planlama Alanı” olarak belirlenen 25L-IIId imar pafta, 1359 

adada can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapılar açısından sağlıklı ve güvenli dönüşümü 

sağlamaya yönelik hazırlanan ve T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 gün ve 

05.500 sayılı kararı ile onanan UİP-11747,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği ile ilgili olarak askı süresinde 1359 ada, 34 parsele ilişkin yapılan itirazın reddinin oybirliği 

ile kabulü hakkında Hukuk+İmar Komisyonları Ortak Raporu. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:158 
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10-(PLAN PROJE MDR.-4460) İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında “Özel Planlama Alanı” olarak belirlenen 25L-IIId imar pafta, 1359 

adada can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapılar açısından sağlıklı ve güvenli dönüşümü 

sağlamaya yönelik hazırlanan ve T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 gün ve 

05.500 sayılı kararı ile onanan UİP-11747,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği ile ilgili olarak askı süresinde 1359 ada, 33 parsele ilişkin yapılan itirazın reddinin oybirliği 

ile kabulü hakkında Hukuk+İmar Komisyonları Ortak Raporu. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:159 

 

 

 

 

         Mehmet Atilla BAYSAK 

       Meclis Başkan V. 


