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Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda
gündemin 5 inci bölümüne geçmeden önce DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesinin 7. Fazına
üye olunmasına ilişkin önerge okundu ve “Başkanlıktan Gelen Önergelerin
Görüşülmesi” 7 inci maddesi olarak gündeme ilave edilmesi yönünde Meclis
Başkanlığından gelen öneri oybirliği ile kabul edildi.
Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı
İmza

Gülten BİLGİ
Katip-Üye
imza

İlter GÜVENTÜRK
Katip-Üye
imza

Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı
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Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi” 1 inci maddesinde yer alan “2019 Meclis Tatil ayının belirlenmesine ilişkin”
03/01/2019 tarih ve 100 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:
“5393 sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesinde belirtilen Meclis Toplantılarına ilişkin hüküm doğrultusunda Meclis tatil ayının belirlenmesi gerekmektedir.
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesinde; ‘Meclis, başkanlık
divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu,
bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği
ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.’ denilmektedir.
Bu nedenle, 2019 yılı meclis tatil ayının belirlenmesini arz ederim.”
denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle
yapılan oylama sonucunda: 2019 yılı Meclis tatil ayının Temmuz olmasına (01/07/201931/07/2019) oybirliği arar verildi.
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Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1inci birleşim ve 1inci oturumda
görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin
Görüşülmesi” 2 inci maddesinde yer alan “Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğüne 35
AFM 443 plakalı 2018 model Ford Tourneo Courıer marka aracın devir edilmesine
ilişkin” 28/12/2018 tarih ve 2985 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık
önergesinde:
“Belediyemizin 22/06/2007 tarih 60 nolu Meclis Kararına istinaden,Balçova
Sınırları İçerisinde Kamu Güvenliğinin Temini Halkın Sükununun Sağlanması
Amacıyla Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Balçova Belediyesinin Ortaklaşa
Yürüttüğü Mobese Sistemi Projesi ile sistemin amacına ulaşması,asayişe müessir olaylar
ve trafik sorununun çözümü amacıyla, 18/12/2018 tarihinde imzalanan protokol
kapsamında belediyemize ait 35 AFM 443 plakalı 2018 model Ford Tourneo Courıer
Marka Kombi Van aracın Taşınır Mal Yönetmeliği 31.maddesi 3.fıkrası a bendine göre
Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesi için Meclisce karar alınması
hususunu arz ederim.”denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle
yapılan oylama sonucunda: Önergenin geldiği şekliyle kabulüne “Taşınır Mal
Yönetmeliğinin 31.maddesinin 3.fıkrası (a) bendine göre Belediyemize ait 35 AFM 443
plakalı 2018 model Ford Tourneo Courıer Marka Kombi Van aracın Balçova İlçe
Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesine) oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine
geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi” 3 üncü
maddesinde yer alan “5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesi kapsamında Ali İhsan ÜLKER
ve Mehmet AYDEMİR’in talebinin değerlendirilmesine ilişkin” 03/01/2019 tarih ve 101 sayılı
Yazı İşleri Müdürlüğü Başkanlık önergesinde:
“İlgi: a) 06/06/2016 tarihli ve 58 sayılı Meclis Kararı.
b) 05/01/2017 tarihli ve 10 sayılı Meclis kararı.
c) 03/01/2019 tarih ve 8 kayıt nolu başvuru.
d) 03/01/2019 tarih ve 13 kayıt nolu başvuru.
İlgi (c) ve (d) başvuru ile Belediye eski Başkanı Ali İhsan ÜLKER ile emekli Zabıta
Komiseri Mehmet Ali AYDEMİR, Balçova Belediye Başkanlığı ile aralarında devam eden dava
dosyasında sulhen ibra edilme talebinde bulunmuştur.
Haklarında yürütülen tazminat davasının düşürülmesine ilişkin olarak daha önce
yaptıkları başvuru meclisimizce değerlendirilmiş olup, ilgi (a) ve (b)’de belirtilen Meclis Kararı
ile “davanın halen Yargıtay temyiz aşamasında incelenmesine devam edildiğinden ve dosyanın
Yargıtay ilamına göre
talebin yeniden değerlendirilmeye alınması gerektiği görüşü
benimsendiğinden talebin bu aşamada reddi” uygun görülmüştür.
İlgi © ve (d)’de belirtilen başvuruda, “Balçova Belediye Başkanlığı tarafından
hakkımda ve diğer dava arkadaşlarım hakkında açılmış olan ödenmiş tazminatın rücuulu
konulu, İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 16/06/2105 tarihinde 2008 /342 E- 2015/263 K
sayılı dosyasında karar verilen, tarafımca da temyiz edilmiş ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin
2016/1476 E-2018/5802 sayılı 02/10/2018 tarihli ilamı ile bozularak yerel mahkemesine
gönderilmiş olan dava dosyasında,
5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesi kapsamında davalı olarak, yukarıda esas ve
karar numaraları bildirilen dosyada Balçova Belediye Başkanlığı ile devam eden yargılamada,
sayın Meclisinizden bu davanın taraflar arasında sulhen çözümlendirilerek bitirilmesi, sulh ve
ibra edilmemi istemekteyim” denilmektedir.
Dolayısıyla sözü edilen taleplerin değerlendirilmesi ve davanın sulhen çözümlenmesi
konusunda karar alınmasını arz ederim. ” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Önergenin incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine
geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi” 4 üncü
maddesinde yer alan “2019 yılı içinde Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücretinin
belirlenmesine ilişkin” 03/01/2019 tarih ve 97 sayılı Zabıta Müdürlüğü ifadeli Başkanlık
önergesinde:
“Zabıta Müdürlüğünün 03.01.2019 tarih ve 11 sayılı yazısında “657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 101. Maddesi gereği süreklilik esasına dayalı olarak günün 24 saatinde
görev işlerliğini sürdüren zabıta personelimize 2018 yılı için Belediye Meclisimizin 02.01.2018
tarih ve 03 sayılı kararı ile 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 mükerrer sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 6767 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki K cetvelinin (B) Aylık
Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümünün 1 nci paragrafında yer alan esaslar ve bu cetvelde
belirlenen üst limit olan 648,00 TL (Altı yüz kırk sekiz Türk Lirası) fazla çalışma ücreti
ödenmektedir.
Zabıtamıza ödenen fazla çalışma ücreti her yıl günün ekonomik koşullarına göre yeniden
belirlenmektedir.
Bu itibar ile; zabıta personelimize 2018 yılı için ödenen brüt 648,00 TL fazla çalışma
ücretinin, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun K Cetvelinde yer alan esaslar ve bu cetvelde belirlenen üst limit üzerinden ödeme
yapılması hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanması hususunu arz
ederim.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Önergenin geldiği şekliyle kabulüne “01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücretinin 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun K Cetvelinde yer alan esaslar ve bu cetvelde belirlenen üst limit üzerinden
olmasına” oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine
geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi” 5 inci
maddesinde yer alan “Evsel Katı Atık hizmetleri için 2019 yılında uygulanacak ücret tarifesinin
belirlenmesine ilişkin” 04/01/2019 tarih ve 57 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Birimi
ifadeli Başkanlık önergesinde:
“27/10/2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ‘Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık
Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında evsel atık
hizmetleri için 2019 yılında uygulanacak olan ücret tarifesinin belirlenmesi hususunda Sayın
Meclis Heyetince karar alınmasını arz ederim.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda
görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergeleri
Görüşülmesi” 6 ıncı maddesinde yer alan “2019 yılı içinde Denetim Komisyonunda
görev yapacak Meclis Üyelerinin gizli oylama yöntemiyle belirlenmesine ilişkin”
tarih ve sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:
“Bilindiği üzere, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir
önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için
Denetim Komisyonu oluşturmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci
maddesinde belirtilen hüküm doğrultusunda komisyon, kendi üyeleri arasından gizli
oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere her siyasi parti grubunun ve
bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle
oluşturulmaktadır.
2018 yılı Denetim Komisyonunda yer alacak beş meclis üyemizin gizli oylama
yöntemiyle belirlenmesini arz ederim.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve 5393
sayılı Belediye Yasasının 25 inci maddesinde öngörülen hüküm gereğince yapılan gizli
oylama sonucunda: Kullanılan ve geçerli oy sayısının 21 olduğu, geçersiz ve boş oyun
olmadığı, önerilen Meclis Üyesi Gülten BİLGİ’nin 21 oy, Erdoğan ÖZTÜRK’ün 21
oy, Metin YUNUS’un 21 oy, Şahin ÖZDEMİR’in 21 oy, Sebahattin SOYTEMİZ’in 20
oy aldığı tespit edilmiştir.
Buna göre 2019 yılı içinde görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna Meclis
Üyesi Gülten GİLGİ, Erdoğan ÖZTÜRK, Metin TUNUS, Şahin ÖZDEMİR ve
Sebahattin SOYTEMİZ’in seçildiği görüldü.
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Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda oybirliğiyle
gündeme ilave edilen ve ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergeleri
Görüşülmesi” 7inci maddesinde yer alan “ DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi'nin 7. Fazına üye
olunmasına ilişkin” 03/01/2019 tarih ve 143 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü, Etüt Proje Birimi
ifadeli Başkanlık önergesinde:
“2011 yılından bu yana Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üyeliği bulunan Balçova
Belediyesi, 18 Mayıs 2016 yılından bu yana da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler
Ağı 6. Faz’ına üye olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından desteklenen ve DSÖ Avrupa
Bölgesi'ndeki 31 ülke ve 98 şehir tarafından yürütülen 6. Faz’a üye olduğumuz süre içinde
Belediyemiz; 1-3 Mart 2017 tarihinde Macaristan’ın Pecs kentinde gerçekleştirilen Avrupa Sağlılklı
Şehirler Ağı “Yıllık Sağlıklı Kentler İş Toplantısı ve Konferansı”na katılım sağlayarak “Sağlıklı
Yaşlanmada Bölgesel Yaklaşım” başlığı altında sunum yapmıştır. Ayrıca aldığımız davetle
Kopenhag’ta gerçekleştirlen DSÖ Avrupa Belediye Başkanları Zirvesi’ne katılarak Kopenhag
Uzlaşması’nın altına imza atmış, bu imzayla Ağa üye tüm Avrupa Belediyeleriyle birlikte “Herkes
İçin Sağlıklı ve Daha Mutlu Şehirler” hedefini benimsemiş bulunmaktayız.
Tüm bu sürecin ve katkılarımızın ardından, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler
Ağı; 7. Faz Üyeleği Başvurusu için Belediyemize bir teşekkür ve davet yazısı göndermiştir.
Gönderilen mektupta; “Ağa aktif katılımınız ve müthiş katkılarınız için içten şükranlarımızı
iletiyoruz. Sizi Faz 7 Sağlıklı Şehirler Üyesi olma konusundaki ilginizi ifade etmeye davet ediyoruz.
Aşama 7’nin yönünü belirlemede yardımcı oldunuz. Üyesi olduğunuz ağ Kopenhag Uzlaşması ve
Belfast Bildirgesi’nde belirtildiği gibi Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin
uygulanmasını desteklemek için işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir. Aşama 7’deki aşağıdaki
üç hedefe ulaşmak için üyeliğinizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. 1) Herkes için sağlığı ve refahı
teşvik etmek ve sağlık eşitsizliklerini azaltmak, 2)Ulusal, bölgesel ve küresel olarak örnek olmak,
3)DSÖ stratejik önceliklerinin uygulanmasını desteklemek. Sonuç olarak DSÖ Avrupa Sağlıklı
Şehirler Ağı’nın 7’nci bölümünde tekrar birlikte çalışmayı ve 2019 yılında mutlu, sağlıklı, güvenli ve
başarılı bir yıl geçirmenizi diliyoruz. “ Monica Kosinska, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı
Kentler Ağı Programı Direktörü.
Tüm bunlara müteakip, 2019-2024 yıllarını kapsayacak DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı
7.Fazı üyelik başvurumuz yapılacaktır.
Balçova Belediyesi olarak Sağlıklı Şehirler Projesi'nin 7. Fazına (2019-2024) üyelik
başvurumuzun yapılabilmesi için;
1. 7’inci Faz (2019-2024) 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;
./..
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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
ve 4 Ekim 2018 tarihinde Uluslararası Sağlıklı Şehirler KonferansıBelfast’ta Kabul edilen bidirgenin
Kabul edilen ve beyan edilen hedeflerine hizmet edecek çalışmalarda bulunmak,
1.6. Sağlık için entegre planlama: 13 Şubat 2018 Salı günü kabul edilen, Dünya Sağlık Örgütü
Sağlıklı Şehirler hareketinin çalışmalarına 2030 yılına kadar rehberlik edecek olan Kopenhag
Mutabakatında vizyonuna tamamen uyumlu ve. 7. Faz'ın ,
-Şehirlerimizde yaşayan, seven, öğrenen, çalışan ve oynayan herkesin sağlığını geliştirmek için
çalışmalar yapma,
- Sağlık ve esenliği iyileştirecek kentsel alanlar tasarlama,
- Daha iyi toplumsal refah ve ortak mal ve hizmetlere erişim sağlama,
-Sağlıklı bir şehir, hem dahili ve hem harici politikaların tamamının merkezinde gezegenimizin
korunmasının konusunun yer almasını sağlayarak liderlik etmeyi
-Sağlıklı şehirler örnek oluşturarak, sosyal kalkınma için insanlara odaklanmayı vurgulayarak,
insanları muktedir kılarak katılımcılık ve eşitliği iyileştirmek amacıyla insanlara yatırımı öncelikli hale
getirerek liderlik etme,
- Sağlıklı bir şehir, tüm birey ve toplumların yaşadığı, çalıştığı, sevdiği ve oynadığı yerlerle ilgili
kendilerini etkileyen kararlara katılımını sağlama yoluyla örnek oluşturarak liderlik etme hedeflerine
ulaşmak için sistematik çalışmalar yapılması; farklı sektörleri içeren planlama yaklaşımları ile
kapsamlı bir vizyon oluşturulması;
1.7. Ortaklıklar: 7. 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
DSO 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: 7. 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 7. Faz ana temaları konusunda yıllık
eylem planlarının hazırlanması, yıllık raporlama şablonlarının tamamlanması ve DSÖ tarafından
başlatılabilecek harici değerlendirme süreçlerine katılım sağlanması;
Projenin yıllık 3500 USD tutarındaki aidatının DSÖ'ye ödenmesi,
DSÖ Avrupa Ağı ve alt ağlarının toplantı ve etkinliklerine aktif olarak katılım sağlanması,
hususlarında bir karar alınmasını arz ederim.”denilmektedir.
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Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Önergenin geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 2 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine
geçilen ve gündemin 6 ıncı bölümünün “Komisyonlardan Gelen raporların Görüşülmesi” 1 inci
maddesinde yer alan ve Hukuk Komisyonundan gelen “Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 K-Ia ve
21 J-IIb imar paftalarında bulunan ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin yanında bulunan kamu
mülkiyetindeki Park alanında (1389 ada 2 parsel ve çevresi) Semt Katlı Otopark Binasının
üniversite tarafından yapılamasına ilişkin olarak alınan 08/09/2017 tarih ve 56 sayılı Meclis
Kararına İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı veya İzmir Ticaret Odası veya bu
kurumları iştirakleri olarak tadil edilmesine ilişkin” raporda:
“Belediye Meclisimizin Aralık ayı oturumunda komisyonumuza havale edilen "İlçemiz
Fevzi Çakmak Mahallesi 21K-1a ve 21J-11b imar paftalarında bulunan ve İzmir Ekonomi
Üniversitesinin yanında bulunan kamu mülkiyetindeki Park alanında (1389 ada 2 Parsel ve
çevresi) Semt katlı otopark binasının Üniversite tarafından yapılmasına ilişkin olarak
08.09.2017 tarihli ve 56 sayılı Meclis Kararının doğrultusunda Belediye Başkanına yetki verilme
hususunun İzmir Ekonomi Üniversitesinin teklifi ile; İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret
Odası, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı veya İzmir Ticaret Odası veya bu
kuruluşların iktisadi işletmeleri" olarak değiştirilmesi hususu komisyonumuzca incelenmiştir.
08.09.2017 tarih 56 sayılı Meclis kararında İmar Komisyonu raporunda da belirtildiği
gibi ilgili bölge için Belediye Meclisimizin 10.04.2015 tarih ve 38 sayılı kararıyla oybirliği ile
uygun görülen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince 12.06.2015 tarih ve 05.634 kararı ile
değiştirilerek onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde yer alan plan notuna
göre ilgili yerde katlı otopark yapılması imar komisyonunca incelenmiş ve oy birliği ile imar
mevzuatına uygun görülmüştür.
5393 sayılı Kanunun 75. maddesi hangi kurum ve kuruluşlarda ortak hizmet projesi
yapılabileceğini tek tek saymıştır. Bu nedenle İzmir Ekonomi Üniversitesi teklifinin İzmir
Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı veya İzmir Odası ve bu kuruluşların İktisadi İşletmeleri
tadili komisyonumuzca Ak Parti Meclis Üyesi Sn. Meltem ÖLMEZ'in muhalefet şerhine karşın
oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
MUHALEFET ŞERHİ

:

Başkanlık Makamından Sayın Meclis Heyetine gönderilen, Balçova Belediyesi
tarafından gösterilecek 3.000 m2 civarındaki uygun bir alana İzmir Ekonomi Üniversitesi ile
ortak yürütülecek proje kapsamında 500 araçlık katlı otopark yapılması için Belediye
Başkanlığı makamına yetki verilmesi hususu Hukuk Komisyonumuza gelmiştir.
Bilindiği üzere;5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7.maddesi L fıkrası
uyarınca; Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek,
işlettirmek ve ruhsat vermek, Büyükşehir Belediyelerinin görev ve yetkisindedir.
Maddenin devamında; Büyükşehir Belediyeleri birinci fıkranın (L),(s),(t)bentlerindeki
görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye
meclis kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler hükmü yer almaktadır.
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Yine 06.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı
yasanın 7.maddesi ile 5216 sayılı yasanın 7.maddesi z fıkrasına eklenen ibare ile; otopark
yapma, işletme ve işlettirme yetkisinin ancak meclis kararı ile ilçe belediyesine devredilebileceği
veya birlikte yapılabileceği hükmü getirilmiştir.
Yasa metni bu kadar açık olmasına rağmen, Başkanlıktan gelen önerge ile ilçe belediyesi
yetkisinde olmayan bir işin yapılması için Belediye Başkanına meclis kararı ile yetki verilmek
istenmesinin İdare Hukukuna göre, konu bakımından yetkisiz işlem olarak kabul edilmesi
gerekeceği, bu nedenle bu konuda alınacak herhangi bir kararın, yasanın amir hükmüne açıkça
aykırılık teşkil edeceği aşikârdır. Bu konuda ilçe belediye meclisinin Belediye Başkanına bir
yetki verebilmesi için, Büyükşehir Belediye meclisinin burada otopark yapma, işletme veya
işlettirme yetkisini Balçova Belediyesine devretmesi gerekmektedir. Ancak bu yetki devrinden
sonra meclis heyetince Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilebilir.
Yukarıda açıkladığım sebeplerden ötürü Hukuk Komisyonu tarafından "Balçova
Belediyesi tarafından gösterilecek 3.000 m2 civarındaki uygun bir alana İzmir Ekonomi
Üniversitesi ile ortak yürütülecek proje kapsamında 500 araçlık katlı otopark yapılması için
Belediye Başkanlığı makamına yetki verilmesi hususunda" alınan karara muhalefet ediyorum.”

denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle
yapılan oylama sonucunda: Hukuk Komisyonundan gelen raporun geldiği şekliyle
kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.
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