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T.C 

KARŞIYAKA BELEDİYESİ 

2021 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 

01.09.2021 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ 

 

I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER 

 

1-(BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MDR.-39993) Adıyaman İli Çelikhan İlçesi Pınarbaşı 

Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında Kardeş Şehir İlişkisi kurulması ve imzalanacak olan 

Kardeş Şehir Protokolü için Karşıyaka Belediye Başkanımız Cemil TUGAY’a yetki verilmesi 

hakkında önerge. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:197 

 

2-(PARK ve BAHÇELER MDR.-39109) Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarında (alan 

tesfiyesi, malzeme yükleme, çeşitli kazı çalışmaları, bitki molozu temizliği vb) kullanılmak üzere 

ihtiyaç duyulan kazıcı - yükleyici özelliğinde iş makinasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda 

belirtilen yöntemler ile alınması hakkında önerge. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. XX 

 

3-(PLAN VE PROJE MDR.-39638) 13.07.2021 tarih ve 18102 sayı ile kayıtlı vatandaş talebi 

üzerine, Bostanlı Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi ile Nebil Susup Sokağı kesen 2010 Sokağın ticari 

potansiyeli nedeniyle yol boyu ticaret olarak belirlenmesi hakkında önerge. 

İMAR+ESNAF SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ KOMİSYONLARINA 

HAVALE EDİLDİ:XX 

 

4-(İŞLETME VE İŞTİRAKLER MDR.-40824) İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzce işletilen 

“Latife Hanım Kafe, Mustafa Kemal Kafe, Hizmet Binası Çay Ocağı” tesislerinde verilen hizmetlerle 

ilgili güncellenen ve tarifeye eklenen fiyatlar hakkında önerge.  

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ:XX 

 

5-(MÜ.-21280) Karşıyaka’da yaşayan engelli vatandaşlara daha iyi hizmet götürülebilmesi için 

mahallelerde yaşayan engelli vatandaşlarımızın adreslerinde tespit edilmesi, Sosyal Hizmetler 

Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve STK Birimimizin 

ortak çalışması ile elimizdeki verilerin değerlendirilmesi ve bununla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı’ndan yazılı taleple bilgilerin istenmesi sonucunda bir engelli envanteri hazırlanması 

hakkında önerge.  

ENGELSİZ KARŞIYAKA+ÇOCUK VE AİLE+TOPLUMSAL CİNSİYET 

EŞİTLİĞİ+SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ.XX 

 

6-(MALİ HİZMETLER MDR.-39700) Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri 

karşılamak ve Belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla gerektiğinde İller Bankasından 

alınacak teminat mektubu karşılığı, İller Bankası dışındaki diğer bankalardan 5393 Sayılı Kanun'un 

18/d ve 68. Maddesinin (d) ve (e) bentlerinde yer alan esaslara göre kredi kullanılması ve 

borçlanılabilmesi için faiz hariç 5.000.000,00TL olarak alınabilecek kredinin sağlanması, 

borçlanmanın yapılması, kredi süresi ve geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları 

üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi 

ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi 

veya imzalanması, alınacak kredi karşılığında gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu 

alınarak kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda 

münferiden işlem yapılabilmesi için Karşıyaka Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında önerge. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ.XX 

 

7-(MECLİS ÜYELERİ-21591) Belediyemize ait tüm parklarda, can dostlarımızın beslenme ve 

yaşam alanlarının iyileştirilmesine yönelik modern beslenme ve barınma odakları oluşturularak, 

vatandaşlar tarafından hijyenik olmayan uygulamalara son verilerek, parklarımıza etrafı tel ile çevrili 
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içerisinde temiz su ve temiz gıda ile yaşam alanlarının (barınma yerlerinin) bulunduğu odakların 

oluşturulması için gerekli çalışmanın Veteriner İşleri Müdürlüğünce, ilgili STK ve gönüllülerle birlikte 

yürütülmesi hakkında önerge.  

HAYVAN HAKLARI+ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ:XX 

 

8-(BAŞKAN YARDIMCILIĞI-41617) Türkiye Belediyeler Birliği’nin “Sürdürülebilir Ulaşım Fikir 

ve Proje Uygulama Yarışması” çağrısı kapsamında Karşıyaka Belediyesi olarak aktif kentsel 

hareketliliği artırmak ve dijital bir uygulama geliştirmek amacıyla “Hareket@” isimli proje ile başvuru 

yapılmasına, projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanması için yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi ve bahsi geçen proje kapsamında Karşıyaka Belediyesi’ni temsil, ilzama ve gerekli 

tüm belgeleri imzalamaya Karşıyaka Belediye Başkanımız Cemil TUGAY’ın yetkili kılınması 

hakkında önerge.  

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:198 

 

9-(MECLİS ÜYELERİ-)Bahçelievler katlı pazar yeri kompleksinde inşaa edilen sivil toplum 

yerleşkesine, “Sancar MARUFLU Sivil Toplum Yerleşkesi” isminin verilmesi hakkında önerge.  

KÜLTÜR+YEREL GÜNDEM 21 KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ:XX 

 

II. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ 

 

1-(PLAN ve PRJ MDR.-35740) Karşıyaka İlçesi, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde yürürlükteki 

1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol gövdesinde kalan, tapuda Şemikler Mahallesi, 32142 ada, 

10 parselin, bölgede yolun açılmasına duyulan ihtiyacın artması nedeniyle 2019-2023 yılı ek imar 

programına alınmasının, oybirliğiyle kabulü hakkında İmar+Plan ve Bütçe Komisyonları Ortak 

Raporu.  

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:199 

 

2-(MECLİS ÜYELERİ-19133) Her konuda ilklere imza atan ve iz bırakan, başarılı çalışmalarıyla 

övgüyü hak eden Belediyemizin yaşlılarımıza yönelik çalışmalarının devamı ve yaşlılarımızın (ailesi 

ile yaşayanların, yalnız yaşayanların ve bakıma muhtaç olanların) envanterinin çıkarılması işinin 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ile Sağlık İşleri Müdürlüğümüzce (ESDEM Birimi) 

sürdürülmesinin oybirliğiyle kabulü hakkında Yaşlılar Komisyonu Raporu. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:200 

 

3-(MECLİS ÜYELERİ) Belediyemizde uzun yıllar basın danışmanlığı görevinde bulunan ve 

geçtiğimiz günlerde vefat eden gazeteci Sedat SÖZER’in isminin, Karşıyaka İlçesi Bahçelievler 

Mahallesi 25M 1C (113 numara) pafta 1851/14 ile 1851/16 Sokak kesişiminde, 1851/16 Sokak 

üzerinde yer alan parkımıza verilmesinin, Komisyonumuzca oybirliği ile kabulü hakkında Kültür ve 

Turizm Komisyon Raporu.  

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:201 
 

4-(MECLİS ÜYELERİ) Amatör sporun yeniden ayağa kalkması için komisyonumuzca yapılan 

çalışmanın yol göstericiliğinde, amatör spor kulüplerinin finansal ve ekonomik sıkıntılarının imkanlar 

dahilinde giderilmesinin oybirliğiyle kabulü hakkında Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:202 
 

5-(PLAN ve PRJ MDR.-35688) Başkanlık talimatı doğrultusunda, Örnekköy, İmbatlı, Soğukkuyu 

Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kullanımı “Konut Alanı” olan “B-5” yapılaşma 

koşulu belirlenen alanda mevcut plandan gelen inşaat alanını koruyacak şekilde “Yençok:12” kat ve 

“K.A.T.:9200” m2 olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oybirliği ile 

kabulü hakkında İmar Komisyonu Raporu. 

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:203 

 

6-(PLAN ve PRJ MDR. -33491) Mülkiyeti Bilfen Eğitim Kurumları Yatırım Ortaklığı A.Ş’ye ait, 

tapunun Şemikler Mahallesi 9846 ada 1 parselinde yer alan ve yürürlükte bulunan 18.09.1986 onama 

tarihli T.E.K.B. Bostanlı Revizyon İmar Planı’nda “E=1.00” yapılaşma koşullu “Sosyal Tesis ve Spor 
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Alanı” kullanımında olan taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2021 tarihli 

Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “Özel Eğitim 

Alanı” ve “Park” olarak düzenlenmesine istinaden 9846 ada 1 parselin Y ençok:4 kat “E=1.30” “Özel 

Eğitim Alanı” ve “Park” alanı olacak şekilde düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği ile ilgili önergenin; konuyla ilgili açılan dava sonucunun beklenebilmesi için 

gündemde bırakılmasının,  oybirliğiyle kabulü hakkında İmar Komisyonu Raporu. 

BİR SONRAKİ MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE  

GÜNDEMDE BIRAKILDI :XX 

 

7-(MECLİS ÜYELERİ.-16596) Karşıyaka’nın kültürün, sanatın ve sporun başkenti olması için 

mücadele eden, vizyonunu ve hedefini bu konularda belirleyen Karşıyaka Belediyemizce, kentimizde 

Geleneksel Türk Tiyatrosu ve içerisinde Anadolu Kültürünü barındıran etkinliklerde bulunan sivil 

toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde projeler üretilmesi için çalışmalar yapılmasının, oybirliği ile 

kabulü hakkında Kültür ve Turizm + Çocuk ve Aile Komisyonları Ortak Raporu.  

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:204 

 

8-(MECLİS ÜYELERİ -) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne (madde 43 Bahçe duvarları başlığı 

altında) dayanılarak, insan ve hayvan sağlığı göz önüne alınarak, ilçemiz genelinde özellikle hayvan 

sağlığını riske atan jiletli tel uygulamalarının yasaklanmasının, oybirliği ile kabulü hakkında Hukuk + 

Hayvan Hakları  Komisyonları Ortak Raporu.  

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:205 
 

9-(MECLİS ÜYELERİ -18878) Esnaf Dernekleri ve birlikleriyle iletişime geçip aşı yapılması 

yolunda kampanyaların gerçekleştirilmesi, bu tür etkinliklerin belediyemizce basın ve yayın yoluyla 

haber niteliğinde yayınlanması, pazar yerlerinde asılacak aşılamanın önemini belirten pankartların 

ilgili birimlerce hazırlanması ve bu gibi çalışmaların yapılmasının, oybirliği ile kabulü hakkında Esnaf 

Sanatkarlar ve Pazaryerleri+ Çevre ve Sağlık Komisyonları Ortak Raporu.  

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:206 

 

10-(MECLİS ÜYELERİ -19138) Covid-19 aşılaması sürecinde yapılan araştırmalar ve incelemelerde 

aşılamanın bir toplum sağlığı sorunu olduğu gerçeğinden yola çıkan ülkeler ve kurumların, çok farklı 

uygulamalar gerçekleştirdiği görülerek raporlanmış olup; belediyemizin ilgili birimlerinin hazırlanan 

dosya eki ve özetlerindeki bilgilerden yararlanarak çalışmalar yapmasının, oybirliği ile kabulü 

hakkında AB ve Dış İlişkiler + Çevre ve Sağlık Komisyonları Ortak Raporu.  

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:207 
 

11-(MECLİS ÜYELERİ -19134) Önerge doğrultusunda resim çalıştayı gerçekleştirilmesi; katılımcı 

ressamlar ve eserlerinin kentimizle buluşturulup sergilenmesinin, oybirliği ile kabulü hakkında 

Eğitim+Kültür+Yerel Gündem 21 Komisyonları Ortak Raporu.  

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:208 
 

12- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MDR. -37008) Türkçe ve İngilizce olarak farklı iletişim 

metodları ile yayınlanacak olan 2020 Karşıyaka Belediyesi Enerji ve İklim Eylem Planının, oybirliği 

ile kabulü hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu.  

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:209 

 

 

           Cemil TUGAY 

                            Belediye Başkanı 

 


