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KARŞIYAKA BELEDİYESİ
2021 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ
07.09.2021 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ
I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER
1-(KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MDR.-42901) Sancar Maruflu Öykü ve Oyun Yazma
Yarışmasının düzenlenmesi, yarışma ve ödül yönetmeliğinin görüşülmesi, 5 kişilik öykü
seçici kurul üyesi ve 7 kişilik oyun yazma seçici kurul üyesi olmak üzere toplam 12 üyeden
oluşacak, seçici kurul üyelerinin her birine brüt 1.290,00 TL (binikiyüzdoksan) ödenmesi,
Öykü ve Oyun Yazma Yarışması ile ilgili tüm giderlerin belediyemiz bütçesinden
karşılanması hakkında önerge.
PLAN VE BÜTÇE+HUKUK+KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONLARINA
HAVALE EDİLDİ: XX
2-(PLAN ve PROJE MDR.-42878) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2021 tarihli
toplantısında 616 sayılı kararı ile Karşıyaka Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 116
sayılı kararı doğrultusunda “imar planlarının yeniden çalışılması, plan çalışması sürecinde
bölgedeki uygulamaların durdurulması, itirazlar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne iletilen plan değişikliği önerisinin geri çekilmesi, bölgeye ilişkin gerekli analiz ve
sentez çalışmaları sonrasında imar planı çalışmalarının planlama hiyerarşisi kapsamında
etaplar halinde ele alınması” şeklinde uygun bulunmuş olup söz konusu karar doğrultusunda
hazırlanan Cumhuriyet Mahallesi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı önerisi hakkında
önerge.
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ: XX
II. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1-(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 verilmesinin; Ahmet Uğur BARAN’ın
ret oylarıyla Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabulü hakkında Plan ve Bütçe Komisyon
Raporu.
Adem ÖZTÜRK, Ahmet Uğur BARAN, Hüsniye DALKILIÇ ERSAY,
Mustafa YILDIZ’ın ret oyları ile OYÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ:210
2-(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 fiyatları gösteren tarife cetvellerinin oybirliği
ile kabulü hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:211
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3-(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 alınmasının oybirliği ile kabulü hakkında Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu.
OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ:212
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