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MECLİS OTURUMUNDA BULUNANLAR

    Belediye Meclisi, Meclis Başkanı ALİ ENGİN başkanlığında, üyeler ONUR YİĞİT, METİN ŞAHİN,
HALİL SÜRÜCÜ, DOLUNAY BAYER, İBRAHİM HALİL KILIÇ, MEMET MALTEPE, HAYDAR
GÜLTEKİN, FİKRİYE ARSLAN, EMEK ATLAS, PELİN TURHAN, ERMAN UZUN, SERPİL AKGÜN,
HAKAN BULGUN, MUSTAFA OĞLAK, REŞAT KONUKCU, BİRCAN GÜL, NURHAYAT KAYA,
ENDER BEYAZYILDIRIM, SERAP SEFER, İBRAHİM KARABAŞ, SONGÜL ÇINAR, DİLBER CANSU
ÖZDEMİR mevcudiyetiyle; ESENGÜL KALELİ, FATİH KAMİL ERKOÇ, MEHMET ALPASLAN
yokluğunda toplandı.

I. MECLİS AÇILIŞI

Meclisin açılışı oy birliği ile kabul edildi.

II. GEÇMİŞ KARAR ÖZETLERİNİN OKUNUP OYLANMASI

Meclis üyelerimize gönderilen geçmiş karar özetleri ile ilgili, değişiklik talebi olmadığından oy birliği ile
kabul edildi.

III. BAŞKANLIKTAN VERİLEN ÖNERGELER

1- Temmuz ayında meclis toplantısının yapılıp yapılmayacağının değerlendirilmesi hak.(KararNo/41)

09.04.2019 tarih,24  nolu kararda meclis toplantılarının, Temmuz ayının tatil olması hususunda alınan
kararın yeniden değerlendirilerek 1Temmuz'da yapılmasının  kabulüne Oybirliği ile karar verildi.

2- Kurulacak olan S.S.Narlıdere Kadın girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi kurucu üye olunması
hak.(KararNo/42)

Kurulacak olan S.S. Narlıdere Kadın Girişimi  Üretim ve İşletme Kooperatifine,kurucu üye olunması ve
sözleşme imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin  kabulüne Oybirliği ile karar verildi.

3- 8042 Ada 1 nolu parseldeki yerin kat karşılığı ihale edilmesi hak(KararNo/43)

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 8042 ada 1 nolu parselde kat irtifakı tesisli olan C1 Blok (39 bağımsız
bölümden ibaret)'un yeniden projelendirilerek kat karşılığı ihale edilmesi , iş ve işlemlerin  Belediye
Encümenince yürütülmesi ile ilgili önergenin görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna gönderilmesinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4- Pir Sultan Abdal parkı yeşil alanların imar planı değişikliği ile birleştirilmesi hak.(KararNo/44)

Pir Sultan Abdal parkı yeşil alanlarının imar plan değişikliği ile birleştirilmesi hakkındaki önergenin
görüşülmek üzere İmar Komisyonuna gönderilmesinin   kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 7101 ada 8 nolu parsel üzerinde bulunan ve imar barışından
yararlanan gecekondu alanının satışı hak.(KararNo/45)

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 7101 ada 8 nolu parsel üzerinde bulunan ve imar barışından yararlanan
gecekondu alanının satışı hakkındaki önergenin görüşülmek üzere İmar-Hukuk ve Plan Bütçe
Komisyonuna gönderilmesinin   kabulüne oybirliği ile karar verildi

6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 7014 ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan ve imar barışından
yararlanan gecekondu alanının satışı hak.(KararNo/46)

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 7014 ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan ve imar barışından yararlanan
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gecekondu alanının satışı hakkındaki önergenin görüşülmek üzere İmar-Hukuk ve Plan Bütçe
Komisyonuna gönderilmesinin   kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7- Belediyemizden ayrılan personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenebilmesi için İller
Bankasından kredi alınması hak.(KararNo/47)

Ekli Listede belirtilen Belediyemiz personellerinin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenebilmesi için İller
Bankasınından,gayri nakdi kredi veya nakit kredi kullanılması için yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Belediye
Başkanımız Ali ENGİN'e yetki verilmesi   hakkındaki önergenin   kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8- Belediyemizin finansman ihtiyacının karşılanması için Banka kredisi alınması hak.(KararNo/48)

Belediyemiz finansman ihtiyacının karşılanması için banka kredi alınması için yapılacak iş ve işlemlerle
ilgili Belediye Başkanımız Ali ENGİN'e yetki verilmesi  hakkındaki önergenin görüşülmek üzere Plan
Bütçe Komisyonuna gönderilmesine  oybirliği ile karar verildi.

IV. KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1- 6411 ada 1 parsel ile ilgili plandeğişikliği hak.İmar komisyonu raporu(KararNo/49)

İlçemize ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Sosyal Tesis
Alanı olarak belirlenen 6411 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği ile ilgili konunun gündemde bırakılmasının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

V. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLEN ÖNERGELER

Yazılı veya sözlü önerge olmadığından Dilek ve Temennilere geçildi.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN : Dilek ve temenniler bölümünde değerli meclis üyelerimizin görüşlerini dinleyelim buyurun.
 
ERMAN UZUN : Sayın Başkan, Kıymetli Meclis, sevgili Narlıdereliler bildiğiniz üzere Haziran ayının 
başında mübarek ramazan bayramını kutladık. Burada tüm hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin 
geçmiş Ramazan Bayramını en samimi duygularımızla kutluyoruz. Önümüzdeki Pazar günü babalar 
gününü yaşayacağız. Doğumumuzdan, yetiştirilmemize kadar,hayatımızın neredeyse her anın da gölge 
gibi bizleri takip eden,koruyup kollayan babalarımızın babalar gününü kutluyoruz.Hepsine saygılarımızı 
iletiyoruz.Geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere acı kayıplar yaşadık.Denizli Milletvekilimiz Kazım 
ARSLAN evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı.Merhum vekilimize Allahtan rahmet 
yakınlarına, partimize ve tüm Ulusumuza baş sağlığı diliyoruz.vekilimiz Kazım ARSLAN'ın  Hakk'a 
yürüyüşünün ardından bir acı haberi de çok yakınımızdan aldık.Belediye Meclis üyemiz,Sayın Esengül 
KALELİ'nin kıymetli babası Veysel İZGİ'nin vefat haberini öğrendik.Merhum Veysel İZGİ'ye Allah'tan 
rahmet,Sayın Meclis Üyemiz Esengül KALELİ'ye,ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı 
diliyoruz.Yitirdiklerimiz için çok önemli.Kayıplarımız büyük.Hepimizin başı sağ olsun.Bu haberlerin 
yanı sıra,güzel haberlerde alıyoruz.Önceki dönem Vekilimiz Ali YİĞİT'in torunu meclis üyemiz Onur 
YİĞİT'in oğlu Aziz Ali YİĞİT dünyaya geldi Yiğit ailesini tebrik ediyor,Aziz Ali'ye 
sağlıklı,mutlu,huzurlu,başarılı bir ömür diliyoruz.ismi gibi Ali ve Aziz olsun.Yine acı kayıplarımız 
vardı,geçtiğimiz hafta Şehitlerimiz oldu.Tüm Ulusumuzun başı sağ olsun.Şehitlerimizin hepsine 
Tanrıdan rahmet diliyoruz.Tüm Ulusumuzun tekrar başı sağ olsun.Bildiğiniz gibi gezi sürecinin yıl 
dönümüydü.Gezi süreci Ülkemizde birçok gencin politikleştiği,toplumsal dayanışmanın 
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arttığı,mazlumların halkın birleştiği bir süreçti.Gezi olaylarının yıl dönümünü hep birlikte 
yaşadık.Buradan gezi sürecinde yaşamını yetiren tüm canlara bir kez daha rahmet diliyor,mücadeleleri 
önünde saygı ile eğiliyoruz.Gezide ki her fidana binlerce kez selam olsun.Gezide ki dayanışmaya 
bugünde ihtiyacımız var.O zeka pırıltılarına Ülkemizin ihtiyacı var.Biber gazı atan helikoptere selam 
verenlere de selam olsun,çareyi Drobba da arayanlara da selam olsun.Buradan haykırıyoruz.Çare 
İMAMOĞLU,çare KILIÇDAROĞLU,çare CHP.23 Haziran 2019 biliyorsunuz Ülkemiz için son derece 
kritik bir gün,o gün adaletin tecelli edeceği gün.halkın iradesin,n yeniden zalimlere titreteceği gün. 
umutsuz halkımızın geleceğe yeniden umutla bakmasını sağlayacağı gün,Millet İttifakı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı  Sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun hakkını yeniden kazanacağı gün, 
İMAMOĞLU'nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacağı gün,o büyük gün,mazlumun 
'ahı indirdi şahı' diyeceğimiz gündür.Tüm parti örgütlerimizle İstanbul'u yeniden kazanmak,bizim olanı 
geri almak halkın olanı geri almak,hakkımızı geri almak için hedefe kilitlenmiş bulunmaktayız.Adayımız 
sayın İMAMOĞLU'na İstanbul'un yanı sıra,Trabzon da,Giresun'da Ordu'da ve daha bir çok yerde 
halkımızın gösterdiği sevgi seli ortadadır.sadece İstanbul değil,tüm Türkiye hakkına,iradesine sahip 
çıkmaktadır.Hükümet eliyle yaşatılan krizler,sosyal medya ve medya da yapılan karalama 
kampanyaları,atılan iftiralar hiçbir şekilde halkımızın umudunu kırmaya yetmemiştir.Partimizin 
neredeyse tüm neferleri adayımıza ve İstanbul İl örgütümüze destek olmak için 
İstanbul'dalar.Üyelerimiz,vekillerimiz,ilçe başkanlarımız,belediye başkanlarımız...Hepsi 
oradalar.Belediye Başkanımız Sayın Ali ENGİN'de önümüzde ki hafta İstanbul'da.Sayın 
İMAMOĞLU'na destek olmak için alanlarda olacak.Belediye Başkanımız Sayın Ali ENGİN'in 
şahsında,İstanbul adayımıza destek olmak için giden tüm neferlerimize ve İstanbul İl Örgütümüze 
başarılar diliyoruz.Onlara güvenimiz sonsuzdur. İstanbul'u halka yeniden kazandıracaklarından asla ve 
asla şüphemiz yoktur.Önemle altını çiziyoruz.Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun 
partisidir.Gücünü halktan alanların,tebessüm edenlerin,korkmayanların,mücadele edenlerin 
partisidir.Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir.Halkımız şundan emin olmalıdır ki;Cumhuriyet Halk 
Partisi tarihsel misyonunun hakkını verecektir.Buradan haykırmak istiyoruz.Antrikotlar sizin 
olsun,musakkalar bizim.Viaypi salonları sizin olsun meydanlar bizim.Hepinize çok teşekkür ediyorum.
 
BAŞKAN : Evet bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar.Başka var mı? Söz almak 
isteyen meclis üyemiz. Bu arada değerli arkadaşlar söz alan yok herhalde. Ben de bir şeyler söylemek 
istiyorum.Kadın kooperatifimizle ilgili resmi kuruluşumuz  tamamlanmasa bile Büyükşehir 
Belediyemizin meslek fabrikasında ki hocalarımızın öncülüğünde Temmuz ayında Yaşar Kemal 
Tesislerimizde kadınlarımız meslek kurslarımıza başlatıyoruz. Bunu da Narlıdere'li, özellikle Narlıdere'li 
kadınlarımızın broşürlerimiz hazırlandı.Önümüzdeki günlerde dağıtılacak.Sosyal medyadan 
dağıtılacak.Zaten sınırlı sayıda yirmişer kişilik kurslar şeklinde düzenlenecek herhalde.Bunun bilgisini 
vermek istedim.Bir de Belediyemizin  watsapp hattı kuruldu.Şu anda bütün  Narlıdere'mizin sorunlarının 
anında çabuk hızlı iletildiği ve çözüme ulaştığı bir hat oldu.Daha da geliştirerek devam edeceğiz.Yani 
bundan sonra bütün Narlıdere'liler mahallesinde ki,semtinde ki sorunlarını anında bu hatta 
bildirecekler.İlgili birimlerimiz hızla müdahale edecekler.Bunun da bilgisini vermek istedim.Reşat Bey 
var mı sizin eklemek istediğiniz  bir şey.
 
REŞAT KONUKCU : Değerli Başkanım, kıymetli Meclis, ben de geçmiş Ramazan Bayramınızı canı 
gönülden kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum.Saygılarımı sunuyorum.
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BAŞKAN : Teşekkür ederiz Ak Parti grubumuzun  üyesi Reşat Beye teşekkür ediyoruz bu güzel 
duyguları için. Var mı değerli arkadaşlar eklemek istediğiniz bir şey. Yoksa mazeretli olan 
arkadaşlarımızın durumunu görüşme maddemiz var. Mazeretleri oylarınıza sunuyorum.
 

VII. MAZERETLERİN GÖRÜŞÜLÜP OYLANMASI

 Esengül KALELİ,Fatih Kamil ERKOÇ ve Mehmet ALPASLAN'ın mazeretlerinin kabulüne oy birliği ile
karar verildi.

VIII. OTURUMA SON VERİLMESİNİN MÜZAKERESİ

Oturuma son verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ali ENGİN

Meclis Başkanı

Dolunay BAYER

Katip

Ender BEYAZYILDIRIM

Katip
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