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Belediye Meclisimizin 2022 Yrh Arahk Ayr Ola[an Meclis Toplantrsr l.Birlegim l.Oturumu
02.12.2022 Cuma giini.i saat 17.00 de Belediye ve Meclis Baqkanr Ahmet Necati OZBA$'rn baqkanh[rnda;

Belediye Meclis Uyeleri Hakan GULTEKiN, Mustafa iCpgt-i, Mustafa HORZUM, Fatma
DEMiRBAKAN KURT, Ersin UZ, Ahrnet KARABACAK, Ozan KONYA, Engin GULTEKiN, Mestan
6ZKAN, Nazrm AYYAVUZ, Tuncer DEMIR, Erkan ARSLAN, Cemil DILER, Hasan TELIM ve Ali
BALLI' nrn i gtirakiyle baglamr gttr.

Yaprlan yoklamada go[unlufun bulundulu Belediye ve Meclis Bagkanl Ahmet Necati OZnAg
tarafindan beyanla;

Belediye Meclis Uyesi Erkan ARSLAN'rn toplantr giin ve saatinde gehir drgrnda olmasr nedeniyle,
02.12.2022 Cuma giinii saat 17.00 de yaprlacak olan Arahk ayr Olalan Meclis Toplantrsr l.birlegimine
katrlamayacaprndan mazeretli saytlmast hususundaki talep dilekgesi; Belediye Meclisinin 2022 yrh Arahk
ayt toplanfislli,lll. 02.12.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirlili ile karar verilmiqtir.

2022yrh Arahk ayr Olalan Meclis Toplantrsrnrn l.Birlegim l.Oturumuna ait gtindemimiz 2 (iki)
maddeden olugmakta olup, giindem iiyelere okunmug, 2 (iki) maddelik giindem Belediye Meclisinin 2022
yrlr Arahk ayt toplantrsrnrn 02.12.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirli[i ile karar verilmigtir.

Meclis Uyelerine Meclis gtindemini dafrttrktan sonra; ilgemizde yer alan Mahalle Srnrrlanntn
yeniden tespit edilmesi ile ilgili Belediyemtz imar ve $ehircilik Miidi.irli.i[iinnn 02.12.2022 tarih ve E-
52908619-105.04-7552 sayth miizekkeresinin gdrtigiilmesi igin gtindem srrasrnda degigiklik teklifi ile
giindeme ek gi.indem olarak ilave edilmesini ve gririigtiliirken de 2. madde olarak gdrtiqiilmesi ile ilgili
Bagkanltk cinergesini igaretle oylama neticesinde Belediye Meclisinin 2022 yrh Arahk ayr toplantrsmrn
02.12.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirlipi ile karar verildi.

De$erli Arkadaglanm, gi.indemimiz ilave gi.indem ile birlikte 3 (i.ig) maddeye grkanlmrgtrr.

Belediye Meclisi Qahgma Yonetmelilinin Meclis Qahgmalarr Ugiincii B<jliimiin Goriigmeler ve
Y<jnetim baghkh I 1. maddesi "Gi.indeme gegilmeden bir <inceki birlegimde alman kararlara iligkin tutanakta
maddi hata bulunmast durumunda, hata meclis kararr ile diizeltilerek bagkanlk divanrnca imzalantr" htikmii
gereIince;

Grup Baqkanlrklartna gonderilen ve Meclis giindemine gegilmeden okunan 04 Kasrm 2022 Cuma
gi.ini.i saat 17'00'de yaprlan Kastm Ayr Ola$an Meclis Toplantrsr l. Birlegim l. Oturumuna aittutanak ozeti
ile meclis kararlartnda maddi hataya rastlanrlmamrgtrr. Aynca bir onceki ayrn Meclis Kararlarr i.iyelere
da[rtrlmrgtrr.

l,(2022173) Saraykiiy Belediye Meclisi 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gerefii
02.12,2022 tarihinde saat: 17.00'de Belediye Mecris saronunda toplandr.

Belediye Baqkanr tarafindan yaprlan yoklama neticesinde iiyelerinden Meclis Uyesi Erkan
ARSLAN haricinde tamamlnln toplantrya katrldrfr giiriildii. Uye go[unlufiu saftandrfrndan dolayr
toplantrya devam edildi.
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Belediyemiz Kiiltiir ve Sosyal Iqler Miidiirliiliiniin 28.11.2022 tarih ve E-83814535-105.04-
7466 sayrh yazrsrndal "Mahalli Kiiltiiriin Devamr ve Krg Turizmi Deve Gtiregleri Festivali" giderlerinin
belediyemiz bi.itgesinden karqrlanmasr ve aynca Kiilttir ve Turizm Bakanh$r'ndan bu tiir hizmetler igin
tahsis etmig oldulu ddenekten yardtm talep edilmesi igin Meclisce gdriiqiilmesi hususunda; Gere[ini
bilgilerinize arz ederim."denilmektedir.

Belediye Meclisince yaprlan gtiriiqmeler sonucundal

ilgemizin ve yoremizin tanrttlmasrnda, kr9 turizminin geliqmesinde, kiiltiiriimiiziin bir pargasr olan
deve gtireglerinin devamrnrn sa$anmasrnda ekonomik, k0ltiirel ve sosyal anlamda ilgemizin kazanrmlan
olacapr dikkate altnarak;

Belediye Meclisimizin 01.12.2005 tarih ve 79 sayrh karanyla;

Geleneksel deve gtiregleri "Mahalli Ktilti.irtin Devamr ve Krg Turizmi Deve Gtiregleri Festivali"
ol arak Festivale donii gtilrillmii g oldu[u ;

Festivalin devamt kapsamrnda; 2022-2023 krg turizmi deve gtireginin komiteler tarafindan tespit
edilen ve bu yrl 37.'si dtizenlenecek olan "Mahalli Kiiltiiriin Devamr ve Krq Turizmi Deve Gtiregleri
Festivali" nin;

Giderlerinin Belediyemiz bi.itgesinden kargrlanmasrna;

Aynca;

Mahalli Ktilttirtin Devamt ve Krg Turizmi Deve Gtiregleri Festival faaliyetlerinin genig mali
olanaklara dayandrSr, Belediyemiz btitgesinin ise buna mi.isait olmadrfr gciz oniinde bulundurularak, Kiiltiir
ve Turizm Bakanhlr'ndan bu ti.ir hizmetler igin tahsis etmig oldu$u ddenekten yardrm talep edilmesine,
Belediye Meclisinin 2022yir Arahk ayr toplantrsrnrn 02.12.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirli[i
ile karar verildi.

2. (2022174\ Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 02 Ara,Ink2022
Cuma giinii saat 17.00'de yaptrfr Arahk ayr ola[an toplantr diinemi 1. birlegim l. oturumuna ait
giindemin 2. maddesini tegkil eden,

ilgemizde yer alan Mahalle Stnrrlannrn yeniden tespit edilmesi ile ilgili Belediyemiz imar ve
$ehircilik Mi.idiirlti[iinnn 02.12.2022 tarih ve E-52908619-105.04-7552 sayir mtizekkeresinin Meclis
giindemine altnmasr hakkrndaki Bagkanhk teklifi, Belediye Meclisinin Eyli.il ayr toplantrsrnrn 02.12.2022
tarihli 1. birlegiminde gi.indeme altnmast ve giindemin 2. maddesi olarak gortqiilmesi igaretle yaprlan
oylama neticesinde oybirlifi ile kabul edilmig olup;

Belediyemiz imar ve $ehircilik Miidiirlii[iiniin 02.12.2022 tarih ve E-52908619-105.04-4846 sayr[
yazslndal " Belediyemiz srntrlan igerisinde halihazrrda 32 mahalle bulunmakta olup, mahalle srnrrlarr
i.izerine yaptlan inceleme ve de[erlendirme neticesinde; Belediyemiz mahalle srrurlan ile tapu mahalle
smtrlan arastnda uyumsuzluklar oldu[u, mahalle srnrrlannrn bazrlarrntn binalarrn iistiinden gegti$i, bu
hususun tagtnmazlara iligkin mevzuat gergevesinde yiiriittilmesi gereken gahgmalan olumsuz ydnde
etkiledi[i ve miilk sahibi vatandaqlann ma[duriyetine sebebiyet verdi[i tespit edilmigtir. 5393 sayrlr
Belediye Kanunu'nun "Mahalle ve ydnetimi" baglrklr 9.'uncu maddesinin 2.'nci fikrasr; "Belediye srnrrlarr
iginde mahalle kurulmast, kaldrnlmasr, birlegtirilmesi, boltinmesi, adlanyla srnrrlannrn tespiti ve
de[igtirilmesi, belediye rneclisinin karan ve kaymakamrn gori.igti [zerine valinin onayr ile olur." Hi.ikmiinii
haiz olup Belediyemiz stntrlan igerisinde yer alan 32 adet mahallenin srnrrlarrnrn, krokilerde koordinatlan
belirtilen gekilde belirlenmesine,5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 18.'inci maddesinir (n) bendine gore iq
ve iqlemlerin yaprlmast hususunda; meclisce eorfgiilmesi igin uygun goriigle arz ederiq[. "Denilmektedir.
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Ilgemizde yer alan 32 adet mahalle srnrrlarrnur yeniden tespit edilmesi, krokilerde koordinatlarr
belirtilen gekilde belirlenmesine, 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 18.'inci maddesinin (n) bendine gore ig
ve iglemlerin yaptlmast hususunda konunun daha detayh incelenmesi igin imar Komisyonuna havalesine;

imar Komisyonu Raporunun diizenlenmesinden sonra konunun tekrar Belediye Meclisimizde
goriigi.ifmesine, Belediye Meclisinin 2022 yrh Arahk ayr toplantrsrnrn 02.12.2022 tarihli l.birlegiminde
mevcudun oybirliSi ile karar verildi.

Komisyona giinderilen ilgili konularrn komisyonca incelenmesi igin birlegime l0 dk. ara
verilmig olup, mevcudun oylanarak oybirlifi ile karar verildi.

Belediye Meclisimizin 2022 Yrh Arahk Ayr Olafan Meclis Toplantrsr l.Birlegim 2.Oturumu
02.12.2022 Cuma giinii saat 17.30 da Belediye ve Meclis Bagkanr Ahmet Necati OZna$
Baqkanhfrnda;

De[erli ArkadaElanm 02 Arahk 2022 Cuma giinii saat 17.30 da yaprlan Arahk ayr Meclis
toplantrsr l.birlegim 2.oturumu agryorum. Qofunlu[umuz vardrr.

Meclis giiriigmeleri yoklama ahmrna miiteakip baglamrgtrr. Mevcudumuz 1. Oturum ile
aynrdlr.

3. (2022/75) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 02
Aralrk 2022 Cuma giinii saat 17.000de yaptr[r Arahk ayr olafan toplantr diinemi 1. birlegim 1.
oturumuna ait gtindemin 2. maddesini tegkil eden, Belediye Meclisinin 02.12.2022 tarih ve 2022174
saytlt kararr ile Imar Komisyonuna havale edilen evrakrn komisyonca incelenip, hazrrlanan raporun
Meclis Bagkanh[rna sunulmasr iizerine;

02.12,2022 tarihli imar Komisyonu raporundal o'Siiz konusu teklif gerefince yaprlan inceleme ve
deferlendirmeler sonucundal

"Belediyemiz stntrlan igerisinde halihazrrda 32 mahalle (Acrdere, Acrsu, Ada, Ahmetli, Altrntepe,
Aga$r, Atatiirk, Bala, Beylerbeyi, Caber, Cumhuriyet, Duacrh, Gerali, Haskoy, Hisar, Kabaa[ag, Karakrran,
Karatag, Koprilbagr, Kumluca, Sakarya, Sazak, Srlma, Tekke, Tepekdy, Trkaz, Tosunlar, Trafo, Turan,
Uyantk, Yakayurt, Yegilyurt) bulunmakta olup mahalle smrrlan i.izerine yaprlan inceleme ve de[erlendirme
neticesinde; Belediyemiz mahalle stntrlan ile tapu mahalle srnrrlan arasrnda uyumsuzluklar oldu[u, mahalle
stntrlanntn baztlannln binalann i.istiinden gegti[i, bu hususun tagrnmazlara iligkin mevzuat gergevesinde
ytiriitiilmesi gereken gahgmalan olumsuz yonde etkiledigi ve miilk sahibi vatandaglarrn ma[duriyetine
sebebiyet verdi!i tespit edilrnigtir.

Komisyonumuzcayapilan incelernede; Belediyemiz srnlrlan igerisinde yer alan 32 adet mahallenin
stntrlartntn, krokilerde yer alan koordinatlarr(Itrf-96, D.O.M 30-3) ekte belirtildigi gekilde belirlenmesine,
5393 sayllt Belediye Kanunu'nun 9.'uncu maddesinin 2.'nci fikrasr ve l8'inci maddesinin (n) bendine gore
komisyonumuzca oybirl ipiyle onaylanmrqtrr."$eklinde karar verilmiEtir.

Belediye Meclisimizce yapllan tetkik ve miizakere sonucunda;
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4, (2022176) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 02 Arahk
2022 Cu,ma giinii saat 17.00'de yapt{r Arahk ayr ola[an toplantr diinemi 1. birtegim 1. oturumuna ait
giindemin 3. maddesini tepkil eden;

Meclis toplantr giin ve saatinin tespiti hususunda Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve milzakere
sonucunda;

Belediye Meclisi Qahgma Ydnetmeli[i'nin 6. maddesi ve 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 20.
maddesi hiikmii gerelince;

2022 Ocak Ayr toplantrmrzrn 06.0L2023 Cuma giinii saat 17.00 de Belediye Meclis Salonunda
yaprlmasrna;

Belediye Meclisinin 2022 yrh Arahk ayr toplantrsnn 02.12.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun
oybirli$i ile karar verildi.

Giindemimiz ek giindem ile 3 (iiq) maddeden olugmaliita idi. Gtindemde bagkaca giiriigiiliip
kararlagtrnlacak madde bulunmadrfrndan, 02.12.2022 Cuma giinii saat 17.00'de yaprlan 2022 yilr
Aralrk ayr Olalan Meclis Toplantr diinemi l.Birtegim 2.Oturumuna son verilmigtir. 02.t2.2022
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