İZMİR KİRAZ BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 DÖNEMİ KASIM AYI
TOPLANTISINA AİT KARAR TUTANAĞIDIR

Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın Saliha ÖZÇINAR Başkanlığında
toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- (115/9) Mülkiyeti belediyemize ait Dokuzlar Mahallesi 171 ada 16 parsel nolu
niteliği Arsa olan 1.780,75 m2 taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Açık Teklif
Usulüne göre satışının yapılmasına, ortak komisyonumuzun incelemeleri sonucunda oybirliği
ile karar verilmiştir. Denildiğinden; İmar ve Plan Bütçe Tarife ve Tespit Ortak Komisyon
Raporunun geldiği şekliyle onayı mevcut meclisin oyçokluğu ile kabul edildi.
2- (116/9) Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14’üncü maddesi ve
15.11.2019 tarih ve 97509404.301.05.1014 sayılı Büyükşehir Belediyesinin Meclis Kararı
gereğince; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında
gösterilen, 69 ada 264 parsel, 69 ada 265 parsel ile 69 ada 51 parsel taşınmaz arasından geçen
mevcut Hükümet Caddesinden başlayıp doğu ve batı yönlü ilerleyen ve 69 ada 253 parsele
kadar uzanan 1 adet isimsiz caddeye Azerbaycan Devletinin Cumhurbaşkanı olan sayın
‘İlham ALİYEV’ isminin verilmesi ; yine Cumhuriyet Mahallesi 69 ada 176 parsel ile 69
ada 180 parsel arasından geçen mevcut Musabey Sokaktan başlayan kuzey ve güney yönlü
ilerleyen ve 69 ada 51 parsele kadar uzanan 1 adet isimsiz sokağa ilçemiz Cumhuriyet
mahallesinin eski muhtarlarından olan merhum ‘Asım ÇAVUŞ’
isminin verilmesi
komisyonumuzda uygun görülerek oy birliği ile karar verilmiştir.
Denilmekle; İmar ve Hukuk Ortak Komisyon Raporunun geldiği şekliyle onayı
mevcut meclisin oybirliği ile kabul edildi.
3- (117/9) Belediyemize ait taşınmazların satışının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile
Açık Teklif Usulüne göre yapılabileceğinden, 2018 yılında Belediyemiz Encümeninin
27.12.2018 tarih ve 311/4 sayılı kararı ile 18.02.2019 tarihinde satış ihalesine çıkarılan
Çömlekçi Mahallesi 121 ada 71 parsel nolu 470,17 m2 niteliği Avlulu Kargir Ev olan
taşınmazın tekrar satışının yapılması için 2020 yılı rayiç fiyat üzerinden Encümen tarafından
belirlenecek bedel ile açık teklif usulü ihale ile satılması gerektiği kanaatine varılarak, ortak
komisyonumuzun incelemeleri sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Denilmekle; İmar,Hukuk, Plan Bütçe Tarife ve Tespit Ortak Komisyon Raporunun
geldiği şekliyle onayı mevcut meclisin oyçokluğu ile kabul edildi.
4- (118/9) Belediyemiz Park Bahçe Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak
üzere 1 (bir) adet çift kabinli kamyonet araç alınması ile ilgi konunun incelenmek üzere Plan
Bütçe Tarife ve Tespit Komisyonuna sevk edilmesi mevcut meclisin oybirliği ile kabul
edilmiştir
5- (119/9) İlçemiz Yeni Mahalle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yeşil
alanda kalan 120 ada 43 parselin batısında bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere
toplamda 1 adet Trofo yeri için Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılması ilgili talebinin
incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilmesi mevcut meclisin oyçokluğu ile kabul
edilmiştir.
6- (120/9) Mülkiyeti Kiraz Belediyesine ait Çayağzı Mahallesinde bulunan 305 ada 1 parsel
1.258,34 m² Zeytin Bahçesi niteliğindeki taşınmaz ile 305 ada 2 parsel 2.046,78 m² Tarla
niteliğindeki iki adet taşınmazın satış işleminin görüşülmesi için Belediyemiz İmar ve Plan

Bütçe Tespit Tarife Ortak Komisyonuna sevk edilmesine mevcut meclisin oybirliği ile karar
verildi.
7- (121/9) İlçemizde yapımı tamamlanmak üzere olan iki yönlü bölünmüş karayolunun, Yeni
Mahallede 110 ada 35 parsel Jandarma Hizmet Binası, 186 ada 2 parsel Futbol Sahası ve
Sanayi Sitesi girişinde mevcut Menderes Caddesi ile kesişen dönel kavşaktan başlayıp,
Cumhuriyet Mahallesinde 69 ada 231 parsel ile 69 ada 233 parselin mevcut Atatürk Caddesi
ile kesiştiği dönel kavşağa kadar olan yol araç trafiğine açılmıştır.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından genellikle ‘Çevre Yolu’ olarak belirtilen Bulvar
niteliğindeki yeni açılan yola Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14’üncü maddesi
gereğince ‘Alparslan TÜRKEŞ’ isminin verilmesi ve daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye
Meclisine sunulmasına mevcut meclisin oyçokluğu ile karar verildi.
8- (122/9) Belediye Meclisimizce alınan 07.02.2020 tarih ve 19/2 Sayılı Meclis Kararının
Revize edilerek, Arkacılar Mahallesindeki belirlenen cadde ve sokak isimlerinin aynı şekilde
kalarak dava konusu sonuçlanıncaya kadar beklemeye alınmasını; Aynı Meclis Kararında
İstiklal Mahallesi Şükrü Hoca Sokak ile Şimşek Sokak arasında kalan 2 (iki) adet açık
durumdaki isimsiz sokağın, doğu ve batı yönlü olan sokağına ‘Şehit Emre OKAN’ ismi,
kuzey ve güney yönlü olan sokağına ‘Şehit Eren BÜLBÜL’ isminin verildiğinden İstiklal
Mahallesindeki yeni sokak isimlerinin uygulamaya alınmasına mevcut meclisin oyçokluğu ile
karar verildi.
9- (123/9) İlçemize Belediyemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı / Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol ile ortaklaşa Hayvan Barınağı ve
Hayvan Hastanesinin yapılması için Belediye Başkanı Saliha ÖZÇINAR'a yetki verilmesine
mevcut meclisin oybirliği ile karar verildi.
10- (124/9) Kiraz İlçemize Doğalgaz iletim hattı yapılana kadar doğalgaz ihtiyacı
sıkılaştırılmış Doğalgaz (CNG) Tank Sistemi ile karşılanacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda
ilçe sınırlarında ve Doğalgaz Bölge Regülatörüne uygun mesafede CNG Tesisi kurulması
amacıyla yer tahsis edilmesi ihtiyacının olduğunu. Kiraz İlçesinin doğalgaz ihtiyacının
karşılanması amacıyla önem arz eden CNG Tesisi için Belediyemizce Kırköy Mahallesi
Mehmet Niğde Caddesi ile Zambak Sokak üzerinde Kırköy Mah. 81 ada 19 parsel ile 79 ada 9
parsel taşınmazların arasında bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan
olarak belirlenen yerin İZMİRGAZ tarafından uygun görülen 500 m2’lik kısmın 5 (Beş) yıl
süreliğine İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ye tahsis edilmesine mevcut meclisin oybirliği ile
karar verildi.
11- (125/9) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 (bir)
adet 4*4 arazi aracı ile 1 (bir) adet çift kabinli kamyonet alınması ile ilgi konunun
incelenmek üzere Plan Bütçe Tarife ve Tespit Komisyonuna sevk edilmesi mevcut meclisin
oybirliği ile kabul edilmiştir.
12- (126/9) Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi binasın yanında bulunan
mülkiyeti belediyemize ait olan İzmir ili, Kiraz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 50 ada, 1 parsel
nolu 1.022,00 m2 arsa nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan eski kapalı mahsul pazar yerinin
ilçemiz Küçük Menderes Havzası ve İzmir İli’ nin önemli bir ihtiyacını gidermesi yanında
öğrenci uygulama ve bilimsel araştırmaların yapılacağı Merkezi Laboratuvar (Gıda, Süt ve Et
Analizi, Yem Analizi, Sperma Analizi, Genetik Analizler ve Teşhis Analizleri) inşası için

Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi ‘ne 20 (yirmi) yıllığına tahsis edilmesine
mevcut meclisin oyçokluğu ile karar verildi.
13- (127/9) %100 Hissesi Belediyemize ait Belmar Limited Şirketi’nin esnafa olan
borçlarının ödenebilmesi için Belmar Limited Şirketinin sermayesinin 1.000.000,00 TL daha
arttırılarak toplam sermayesinin 12.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili Meclis Üyesi
Sayın Hüseyin BÜLBÜL ve Kazım OKKALI’ya ait 05.11.2020 tarihli önergenin incelenmek
üzere Hukuk ve Plan Bütçe Tarife Tespit Ortak Komisyonuna sevk edilmesi
mevcut meclisin oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
14- (128/9) Belediyemize ait Logonun ilçemizin kurumsal kimliğini farklı ve daha ileri bir
boyuta taşımak adına ilçemizde yapılacak ödüllü yarışma ile yeniden belirlenmesi
çalışmalarının yapılması ile ilgili Meclis Üyesi Sayın Hüseyin BÜLBÜL ve İsmail
HANCI’ya ait 05.11.2020 tarihli önergenin incelenmek üzere Hukuk ve Plan Bütçe Tarife
Tespit Ortak Komisyonuna sevk edilmesi mevcut meclisin oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

