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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, HAYDAR GÜLTEKİN, FİKRİYE
ARSLAN, EMEK ATLAS, PELİN TURHAN, ERMAN UZUN, SERPİL AKGÜN, MUSTAFA OĞLAK,
BİRCAN GÜL, ENDER BEYAZYILDIRIM, ESENGÜL KALELİ, MEHMET ALPASLAN, SERAP SEFER,
İBRAHİM KARABAŞ, SONGÜL ÇINAR, DİLBER CANSU ÖZDEMİR mevcudiyetiyle; MEMET
MALTEPE, HAKAN BULGUN, REŞAT KONUKCU, NURHAYAT KAYA, FATİH KAMİL ERKOÇ
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- Kurulacak olan S.S.Narlıdere Kadın girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifine kurucu üye
olunması hak.(KararNo/50)

gündem dışı gelen önergenin gündeme alınmasının kabulüne, Kurulacak olan S.S.Narlıdere Kadın Girişimi
Üretim ve İşletme Koopperatifine,50 pay (5000 TL ) ile kurucu ortak üye olunması ve kuruluş ana
sözleşmesinin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili gündeme alınan önergenin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- Narlıdere Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi Kurucu Temsilcisi olarak Binali GÜL'ün atanması
hak.(KararNo/51)

gündem dışı gelen önergenin gündeme alınmasının kabulüne,Narlıdere Belediyesi Sosyal Etkinlik
merkezini açma, kapatma vb işlemlerini yürütme yetkisine sahip kurucu temsilci olarak Narlıdere
Belediyesi Sosyal Etkinlik merkezi Kurucu temsilcisi olarak görev yapacak Binali GÜL?ün atanması ile
ilgili gündeme alınan önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

IV. KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1- 6411 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği hak .İmar Komisyonu Raporu(KararNo/52)

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.11.2018 tarih ve 05.1252 sayılı kararı ile onaylanan 6411 ada 1
parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği göz önüne alınarak söz konusu
parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak değiştirilmesi ve söz
konusu Özel Sosyal Tesis Alanının yapılaşma kararlarının Emsal:0.80, Yençok :3 kat, Taks:0.30 olarak
belirlenmesi, ayrıca "Yapılaşma esnasında parselin batısında yer alan mevcut çam ağaçları korunacaktır."
ile " Parselde yapılacak sosyal tesise ait mimari proje  Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde
oluşturulan Estetik Komisyonu tarafından uygun görülmeden yapı ruhsatı düzenlenemez." şeklinde plan
notu ilave edilmesi yönünde hazırlanan komisyon mazbatası geldiği şeklinde oybirliği ile kabul edilmiştir

2- 8042 Ada 1 nolu parseldeki yerin kat karşılığı ihale edilmesi hak.Hukuk Komisyonu Raporu
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(KararNo/53)

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 hususunda Belediye Başkanımız Ali ENGİN'e yetki verilmesinin  kabulüne
oybirliği ile karar verildi.

3- Pir Sultan Abdal parkı yeşil alanların imar planı değişikliği ile birleştirilmesi hak.İmar
Komisyonu Raporu(KararNo/54)

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

4- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 7101 ada 8 nolu parsel üzerinde bulunan ve imar barışından
yararlanan gecekondu alanının satışı hak.İmar-Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Raporu(KararNo/55)

 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Narlıdere tapunun 7101 ada 8 nolu parselide kapsayan alanla ilgili olarak
Kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlandığından ve 6306 sayılı yazı kapsamında "Riskli Alan" olarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değerlendirmesinden sonra görüşülmek üzere dosyanın İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne gönderilmesinin  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 7014 ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan ve imar barışından
yararlanan gecekondu alanının satışı hak. İmar-Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Raporu(KararNo/56)

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Narlıdere tapunun 7014 ada 4 nolu parselide kapsayan alanla ilgili olarak
Kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlandığından ve 6306 sayılı yazı kapsamında "Riskli Alan" olarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değerlendirmesinden sonra görüşülmek üzere dosyanın İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne gönderilmesinin  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6- Belediyemizin finansman ihtiyacının karşılanması için Banka kredisi alınması hak.Plan Bütçe
Komisyonu Raporu(KararNo/57)

5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi gereğince ana para ve faizi ile birlikte toplam 3.000.000,00.-
TL (üçmilyontürklirası)'yi geçmemek üzere enfazla 48 aya kadar banka kredisi kullanılmasına iş ve
işlemlerle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

V. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLEN ÖNERGELER

Yazılı veya sözlü önerge olmadığından Dilek ve Temennilere geçildi.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN : Dilek ve temenniler Meclis üyelerimizden var mı?Buyurun 
 
ERMAN UZUN : Sayın Başkan,kıymetli Meclis.Bu gün Kabotaj Kanununun kabul edilişinin 93'ncü yıl 
dönemi.Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin 
geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu aynı zaman milletimizin denizlerimizde ki egemenliğinin 
sağlanması anlamında da büyük önem arz etmektedir.Tarihimizin her döneminde denizcilik alanında pek 
çok başarı ve zafer kazanan Ulusumuz,Osmanlı devletinin son zamanlarında yabancı ülke gemilerine 
tanınan ayrıcalıklar nedeniyle deniz ticaretinde ve denizcilik alanında ilerleme kaydedememiştir.Lozan 
Antlaşmasıyla siyasal,ekonomik ve toplumsal yaşam alanlarında yeni bir sayfa açılmış,kapitülasyonların 
kaldırılmasıyla birlikte kabotaj hakkının elde edilmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır.1 Temmuz 
1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunuyla denizlerimizde yabancı ülkeler tarafından kullanılan 
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imkan ve zenginliklerimizin Ülkemiz tarafından kullanılmasını sağlayarak kabotaj hakkının asıl sahibi 
olan Yüce Türk Milletine iade edilmiş ve bu tarih deniz ticaretinin miladı olarak kabul 
edilmiştir.Cumhuriyet ve ardından yürürlüğe konulan Kabotaj Kanunu,hemen her alanda olduğu 
gibi,savaş öncesi nerede ise bir yıkıma uğramış olan Türk denizciğinin de yeni bir atılım yapmasını 
sağlamıştır.Türk denizciliği bu gün ulaşmış olduğu düzeyi,Cumhuriyet'e,Cumhuriyet'in kazanımına olan 
Kabotaj Kanunu'na o ilk yılların inanılmaz çabalarıyla elde edilen düzenlemelere ve sonuçlara 
borçludur.Kabotaj Kanunu ATATÜRK'ün devletçilik ilkesinin en önemli örneklerindendir.Bu duygu ve 
düşüncelerle bu kanununun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm devlet büyüklerimiz saygı ile 
anıyoruz.Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.Geçtiğimiz Meclis toplantımızda 23 Haziran 
2019 tarihinde Ülkemiz için son derece kritik bir dönemeç olacağını söylemiştik.Ülkemiz bu dönemeçten 
başarı ile çıkmıştır.Halkın iradesinin bir kişinin veya bir zümrenin karar ve arzularının üzerinde 
olduğunu,halkımızın tek yumruk haline geldiğinde balyoz etkisi yaratabildiğini hep birlikte 
gördük.Kendisini halkın üzerinde görenler yaptım,oldu,olacak anlayışı ile devlet yönetmeye 
çalışanlara,kendi menfaatleri için halk iradesini yok sayanlara,keyfi olarak seçim iptal edenlere,kapalı 
kapılar ardında demokrasiye darbe yapanlara halkımız en büyük dersi sandıkta göstermiştir.Bu seçim 
sonucu göstermiştir ki;tek adam rejimi evveliyatlarında  bağımsızlık ve özgürlük olan Türkiye halklarına 
göre değildir.Halkımız zorbaya,hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı gerekli refleksi sandıkta 
göstermiştir.Genel Başkanımız Sayın Kemal KILÇDAROĞLU'nun söylediği gibi "Cumhuriyeti 
şimdi demokrasiyle taçlandırıyoruz ve bunu büyüteceğiz,güçlendireceğiz.Demokrasi kararlılığımızı 
bütün dünyaya bildireceğiz".Buradan İstanbul seçim sonuçlarının halkın lehine sonuçlanmasında emeği 
geçen başta genel başkanımız Sayın Kemal KILÇDAROĞLU'na,İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Ekrem İMAMOĞLU'na,tüm parti örgütlerimize ve duyarlı İstanbul halkına teşekkür 
ediyoruz.
Bildiğiniz üzere yarın Sivas katliamının 26'ncı yıl dönümü.Yüreğinde kardeşlik türkülerinden başka 
hiçbir şey olmayan sanatçılarımızın,aydınlarımızın,çocuklarımızın  da içerisinde olduğu Madımak 
Oteli'nin irticacılar tarafından yakılmasının üzerinden 26 yıl geçti.Geçen 26 yıla rağmen bu karar olay 
halen aydınlatılmadı,adalet tecelli etmedi.17 yıllık AKP iktidarı bu acı olayın aydınlatılması için 
mücadele etmek yerine,katliamcıların avukatlarını bakan.milletvekili ve bürokrat yaparken,yine AKP 
iktidarı Sivas davasının dosyasını zaman aşımdan düşürdü.17 yıllık AKP iktidarı AKP'nin 
milletvekili,bakan ve bürokrat olarak görevlendirdiği Sivas katliamı davasının avukatlarının isimleri 
şunlar;Celal Mümtaz AKINCI-Afyon Barosu Başkanı ve AKP oylarıyla Anayasa Mahkemesi 
Üyesi,Hayati YAZICI-AKP'nin eski Devlet Bakanı,Haydar Kemal KURT-AKP Isparta 
Milletvekili,Zeyid ASLAN-AKP Tokat Milletvekili,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Avukatı,Hüsnü 
TUNA-AKP Konya milletvekili ,Burhanettin ÇOBAN- Afyonkarahisar AKP'li Belediye Başkanı,Faik 
IŞIK-R.Tayyp ERDOĞAN'ın ve Süleyman MERCÜMEK'in Avukatı,İbrahim Hakkı AŞKAR-AKP 
Afyon Milletvekili,M.Ali BULUT-AKP Maraş Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi,Bülent 
TÜFEKÇİ-AKP'nin Gümrük ve Ticaret Başkanı,Halil ÜRÜN-RP kayıp trilyon davası sanığı,AKP Afyon 
Milletvekili,Mevlüt UYSAL-AKPİstanbul Başakşehir Belediye Başkanı,Nevzat ER-eski AKP Eminönü 
Belediye Başkanı,Suat ALTINSOY-AKP Konya İl Başkanı Yardımcısı,Tayfun KARALİ-İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürü,Ferruh ARSLAN-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın 
Yayın Müdürü,Ali AŞLIK-eski AKP İzmir İl Başkanı ve Milletvekili,Bedrettin İSKENDER-AKP 
Ümraniye Belediye Başkan Adayı,Ekrem BEDİR-Sakarya AKP Hendek Belediye Meclis Üyesi,Hasan 
Hüseyin PULAN-AKP İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi,Hurşit BIYIK-AKP Trabzon İl Başkan 
Yardımcısı,Reşat YAZAK- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi biraz uzattım isimleri affınıza 
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sığınıyorum.Fakat bunlar gerçekten toplumumuz tarafından tamamı ile bilinmesi gereken şeyler.Bundan 
dolayı bu isimleri tek tek okuma ihtiyacını kendimde hissettim.son olarak Sivas katliamı,toplumsal 
ayrıştırma ve kutuplaştırmanın nasıl sonuçlar yaratığının acı bir örneğidir.Aynı acıların bu topraklarda bir 
daha yaşanmaması dileğiyle,yitip giden canlarımızı saygıyla anıyoruz.Hepinize teşekkür ederim.
 
 
BAŞKAN : Biz teşekkür ederiz değerli arkadaşlar.Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Dilek ve 
temenniler bölümündeyiz.Yok
 

VII. MAZERETLERİN GÖRÜŞÜLÜP OYLANMASI

 Memet MALTEPE,Hakan BULGUN,Nurhayat KAYA,Reşat KONUKÇU ve Fatih Kamil ERKOÇ'un
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

Pelin TURHAN

Katip
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