İZMİR KİRAZ BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİ
OCAK AYI TOPLANTISININ 08.01.2020 GÜNLÜ OLAĞAN
BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR
Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın Saliha ÖZÇINAR başkanlığında
toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1-(1/2021)- Kaleköy Mahallesi 112 ada 19 parsel niteliği zeytinli tarla olan 3.606,00
m2 taşınmazın yola cephesi olan ve yol boyunca (çocuk oyun grubunun bulunduğu yer hariç)
taşınmazın ilerisine doğru 1.600,00 m2’lik kısmının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Açık
Teklif Usulüne göre kiraya verilmesi hususu, taşınmazın ilçe merkezine uzak olması
nedeniyle Belediyemiz hizmetlerinde kullanılamayacağı ayrıca Belediyemize gelir sağlanması
nedeniyle ortak komisyonumuzun incelemeleri sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Denildiğinden; İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Tarife Tespit Ortak Komisyonu raporu geldiği
şekliyle kabulüne mevcut meclisin oyçokluğu ile karar verildi.
2-(2/2021)- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yazısında belirtilen ve 2021 yılında
sözleşmeleri yenilenerek çalıştırılacak olan tam zamanlı, 1 adet kameraman, 1 adet programcı,
1 adet elektrik teknikeri ve 1 adet eğitmenin 1 adet makine teknikeri tavan ücret olarak
belirlenmesine, 1 adet harita teknikeri, 1 adet veteriner hekim ve 2 adet mühendisin ise 2020
yılı Aralık ayı net sözleşme ücretlerinin yüzde 7,36 (yedivirgülotuzaltı) fazlası olarak
belirlenmesine ayrıca ikinci altı ay için Maliye Bakanlığının 2021 yılı Temmuz ayında tekrar
yayınlayacağı taban, tavan oranları doğrultusunda maaş hesaplamalarının yapılmasına mevcut
meclisin oybirliği ile karar verildi.
3-(3/2021)- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince oluşturulacak
denetim komisyonunun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 üyeden oluşturulmasına mevcut
meclisin oyçokluğu ile karar verildi.
4-(4/2021)- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince 1 yıl süreyle
görev yapmak üzere Belediye Denetim Komisyonu üyeliklerine yapılan gizli oylama ile
Hüseyin BÜLBÜL, Cemil SAVRAN ve Tevfik DUMANLIOĞLU seçildi.
5-(5/2021)- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32.maddesi gereğince meclis başkanı ve
üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için
2020 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin, aynı kanunun 39.maddesi uyarınca Belediye
Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak
belirlenmesine mevcut meclisin oybirliği ile karar verildi.
6-(6/2021)- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52 maddesi gereğince Zabıta ve
İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülen, çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin
aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenen Belediye Zabıta Hizmetlerinde
fiilen çalışan personele 2021 yılı Bütçe Kanunu ve ek cetvellerinde belirtilen miktar üzerinden
fazla mesai ücreti verilmesi hususunun Plan Bütçe ve Tarife Tespit Komisyonuna havale
edilmesine mevcut meclisin oybirliği ile karar verildi.
7-(7/2021)- Belediyemizde Norm Kadro Statüsünde memur sayısı olan 146 kişinin
%20’sini oluşturan 29 adet geçici işçinin (işin ivediliği ve personel yetersizliği durumunda
ihtiyaç kadar) 2021 yılında 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdaki tabloda

gösterildiği şekilde vize işlemlerinin incelenmek üzere Plan Bütçe Tarife ve Tespit
Komisyonuna havalesine mevcut meclisin oybirliği ile karar verildi.
8-(8/2021)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı’nın
koordinatörlüğünde, belediyemizin de içerisinde bulunduğu ve tüm ilçelerin katıldığı bir
çalışma sonucu 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, komşu ilçelerle olan sınırlarda ise
5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere,
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
kapsamında çıkarılan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen
ve ekte koordinat özet cetveli ve krokisi bulunan ilçemiz; Ahmetler, Akpınar, Altınoluk,
Avunduruk, Aydoğdu, Bahçearası, Başaran, Çanakçı, Ceritler, Cevizli, Cumhuriyet, Çanakçı,
Çayağzı, Çömlekçi, Doğancılar, Emenler, Hisar, İğdeli, İstiklal, Kaleköy, Karabağ, Karabulu,
Karaburç, Kibar, Olgunlar, Ovacık, Ören, Örencik, Pınarbaşı, Saçlı, Sarıkaya, Sarısu, Sırımlı,
Solaklar, Suludere, Şemsiler, Taşlıyatak, Tekbıçaklar, Tumbullar, Umurcalı, Umurlu,
Uzunköy, Veliler, Yeni, Yeniköy olmak üzere toplam 45 adet mahallemize ait sınırlarımızla
ilgili çalışmanın incelenmek üzere İmar ve Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine meclisin
oybirliği ile karar verildi.
9-(9/2021)- Mülkiyeti belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 55 ada 121 parsel
numaralı tapu alanı 3048.53 m2 olan arsa nitelikli taşınmazın üniversite öğrenci yurdu
yapılması için plan tadilatı hazırlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 25 (yirmibeş) yıllığına
tahsis edilmesine meclisin oybirliği ile karar verildi.
10-(10/2021)- Belediyemizin mülkiyetinde bulunan dükkân ve gayrimenkullerin aylık
ve yıllık kira gelirlerinin planlanan kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere amme hizmetine
tahsis edilmesi, Kiraz Belediyesinin Özel ve Kamu Bankalarından kullandığı ve kullanacağı
krediler için teminat gösterilen gayrimenkuller hariç olmak üzere kamu yararı kararının
alınmasına mevcut meclisin oyçokluğu ile karar verildi.
11-(11/2021)- İlçemizde yapımı tamamlanmış olan iki yönlü bölünmüş karayolunun,
Menderes Caddesi ile kesiştiği dönel kavşak (Kiraz Batı Girişi) ile Atatürk Caddesi ile
kesiştiği dönel kavşağa (Kiraz Doğu Girişi) isim verilmesi hususunun incelenmek üzere İmar
Komisyonuna havale edilmesine Mevcut Meclisin oybirliği ile karar verildi.
12-(12/2021)- İlçemiz İstiklal Mahallesi 254 ada 4 parselin doğusunda bulunan Adnan
ÖNEL Parkı’nın isminin; geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ilçemizin değerli
esnaflarından Kamil POLİS’in isminin verilerek Kamil POLİS Parkı olarak değiştirilmesine
Mevcut Meclisin oybirliği ile karar verildi.

