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MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

KARAR NO GELDİĞİ YERKAYIT NO KAYIT TARİHİ KONUSU KARARIN ÖZÜ AÇIKLAMA

78 FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki Verilmesi Yetki Verilmesi      Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarihli oturumunda okunan
Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/09/2021 tarih ve 14682 sayılı yazısı ekinde
sunulan Yetki Verilmesine ait; Fen İşleri Müdürlüğünün 30.09.2021 tarih ve
14645 sayılı yazısında aynen;

    24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazetenin Yürütme ve İdare
Bölümünün Yönetmelikler alt başlığında yer alan (Büyükşehir Belediyeleri
Koordinasyon merkezleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair
Yönetmelik) kapsamında müdürlüğümüz tarafından yönetmelik ve ücret tarifesi
hazırlanmış, Belediye Meclisince onaylanmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesinin 4.
bendinde (Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı bedeli hesaplanırken asfalt ve parke
zeminde yapılacak çalışmalarda Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel
kişilerden parke zeminin m2 si tipik tranşe kesitleri doğrultusunda kanal
genişliklerinden 50 cm fire payı ilave edilerek asfalt, sathi kaplama, beton
zeminin m2 si tipik tranşe kesitleri doğrultusunda kanal genişliklerine %20 fire
payı ilave edilerek hesaplanır.) denmektedir.

     Asfalt ve parke zeminde yapılacak çalışmalarda Altyapı Tesisi Açım
Ruhsatı Bedeli hesaplanırken fire paylarında değişiklik yapılabilmesi ve altyapı
kurumları ile protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve
yukarda bahsedilen yönetmeliğin ilgili maddesine (Ancak Belediye Başkanı fire
payının azaltılmasına ya da arttırılmasına karar vererek protokole bağlayabilir.)
İbaresinin eklenmesi hususunda; Evrakımızın Belediye Meclisine havalesini
arz ederim. Denilmektedir.

    Konunun Mecliste yapılan görüşülmesinde, Fen İşleri Müdürlüğünün
teklifinde belirtilen, Asfalt ve parke zeminde yapılacak çalışmalarda Altyapı
Tesisi Açım Ruhsatı Bedeli hesaplanırken fire paylarında değişiklik
yapılabilmesi ve altyapı kurumları ile protokol yapılabilmesi için Belediye
Başkanına yetki verilmesi ve yukarda bahsedilen yönetmeliğin ilgili maddesine
(Ancak Belediye Başkanı fire payının azaltılmasına ya da arttırılmasına karar
vererek protokole bağlayabilir.) ibaresinin eklenmesinin aynen kabulüne,
gerekli işlemlerin yürütümü için karar örneğinin bir nüshasının Sarıçam İlçe
Belediye Başkanlığına verilmesine oy birliği ile karar verildi.

79 YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İncirlik Mahallesi 221 Ada 2
Parsel İşyeri Açılması

İncirlik Mahallesi 221 Ada 2
Parsel İşyeri Açılması

     Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarihli oturumunda okunan
Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.09.2021 tarih ve 14549 sayılı yazısı ekinde
sunulan İncirlik Mahallesi 221 Ada 2 Parsel İşyeri Açılmasına ait; İmar ve
Şehircilik -Plan Bütçe - Kanunlar ve Kararlar - Eğitim Kültür ve Spor - Çevre
Sağlık ve Ulaşım - AB ve Dış İlişkiler - Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler
Engellilere Hizmet - Kadın ve Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma ve Tarımsal
Destek - Kentsel Değişim ve Dönüşüm - Sanayi ve Ticaret Komisyon
raporunda aynen;



KARAR NO GELDİĞİ YERKAYIT NO KAYIT TARİHİ KONUSU KARARIN ÖZÜ AÇIKLAMA

     Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarihli oturumunda incelenmek
üzere İmar ve Şehircilik- Eğitim Kültür ve Spor-Kanunlar ve Kararlar-Çevre
Sağlık ve Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engellilere
Hizmet-Kadın ve Erkek Eşitlik-Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek-Sanayi ve
Ticaret-Kentsel Değişim ve Dönüşüm ve Plan Bütçe Komisyonumuza havale
edilen İncirlik mahallesi 221 ada 2 parsel İşyeri Açılmasına ait; İmar ve
Şehircilik  Müdürlüğünün 24.08.2021 tarih ve 12645 sayılı yazısını görüşmek
üzere İmar ve Şehircilik komisyonu başkanlığında müşterek komisyonlarımız
13.09.2021 ile 24.09.2021 tarihleri arasında toplandı.

     Anılan yazıda aynen.
     İlgi: 14.06.2021 tarih ve 11783 sayılı dilekçe.
     İlgi dilekçeye istinaden, Adana ili, Sarıçam ilçesi, İncirlik mahallesi 221 ada
2 parselde yapılması planlanan binanın zemin katında işyeri yapılmak
istenmektedir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin f)
fıkrasının 1 inci bendi uyarınca (İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak
teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin
kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan
mekanlarında  ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin
katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın  ortak merdivenleri ile
ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak
kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan,
gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartları sağlamak
kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve
lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.) denilmektedir. Bahsi
geçen parselde yapılması planlanan binanın zemin katında gösterilen
işyerinin, İncirlik mahallesi 4331 nolu  sokağa cepheli olduğu görülmektedir.
Mevcut parsel konut alanında kalmakta olup, binanın zemin katında Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine istinaden işyeri yapılıp
yapılamayacağının, yüce Meclisce değerlendirilerek gerekli kararın alınması
hususunda; konuyla ilgili  Olurlarınızı arz ederim. Denilmektedir.
     Konunun Müşterek Komisyonlarımızda yapılan incelenmesinde, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün teklifinde belirtilen; İncirlik mahallesi 4331 nolu
sokağa cephesi bulunan parsellerde ve İncirlik mahallesi 221 ada 2 parselde
bulunan binanın zemin katında işyeri yapılabileceğine, evrakın halkın
görebileceği uygun yerlerde ilan edilmesine, gerekli kararın alınması için
evrakın, Sarıçam İlçe Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
Denilmektedir.

     Konunun Mecliste yapılan görüşülmesinde, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün teklifinde belirtilen, İncirlik Mahallesi 221 Ada 2 Parsel İşyeri
Açılmasına ait; komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin
yürütümü için karar örneğinin bir nüshasının Sarıçam İlçe Belediye
Başkanlığına verilmesine oy birliği ile karar verildi.

80 YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Kardeş Belediye Olma Talebi
(Saimbeyli)

Kardeş Belediye Olma Talebi
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     Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli oturumunda okunan
Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/10/2021 tarih ve 14798 sayılı yazısında belirtilen
Saimbeyli Belediyesinin Kardeş Belediye Olma Talebine ait yazısında aynen;

     İlgi : Saimbeyli Belediyesi 01.10.2021 Tarih ve 24816831-493 Sayılı Yazısı.



KARAR NO GELDİĞİ YERKAYIT NO KAYIT TARİHİ KONUSU KARARIN ÖZÜ AÇIKLAMA
     İlgi sayılı yazı ile Saimbeyli İlçesi Belediye Başkanlığı tarafından;
01.10.2021 tarih ve 21 karar no ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.
maddesinin 1. fıkrasının (p) bendine istinaden  (Yurt içindeki ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare
birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına;
ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi
alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve
benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek
Meclisin görev ve yetkisidir.) hükmüne dayanarak  Kardeş Belediye ilişkisi
kurulması amacıyla meclisce karar alınmıştır.

        Söz konusu Saimbeyli İlçe Belediyesinin meclis kararına istinaden,
Saimbeyli İlçe Belediyesi ile Kardeş Belediye olmak için  Yüce Meclisimizce
karar alınması hususunda; Olur emirlerinize arz ederim. Denilmektedir.

    Konunun Mecliste yapılan görüşülmesinde, Yazı İşleri Müdürlüğünün
teklifinde belirtilen Saimbeyli İlçe Belediyesi ile Kardeş Belediye Olunmasına
ait teklifin, aynen kabulüne ve onaylanmasına  gerekli işlemlerin yürütümü için
karar örneğinin bir nüshasının Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine
oy birliği ile karar verildi.


