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ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN
25 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINDA
ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR SAYISI 79- Vatanımıza ve sarsılmaz bütünlüğümüze, Milli İradeye karşı, 15
Temmuz 2016 Cuma akşamı yaşanan darbe girişiminin kınanması ile ilgili belediye
meclisinin ortak bildirisinin görüşülmesine başlandı.
Belediyesi Meclisinde yapılan müzakare sonucunda; Vatanımıza ve sarsılmaz
bütünlüğümüze, Milli İradeye karşı, 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı yaşanan darbe
girişiminin kınanmasına, kınama ile ilgili kamuoyuna duyurulmak üzere aşağıda metni yazılı
belediye meclisinin ortak bildirisinin kabulüne, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
Ödemiş Belediye Meclisi’nin 15 Temmuz’da yapılan darbe girişimine karşı ortak bildirisi
Bizler Ödemiş Belediyesi Meclisi çatısı altındaki AK Parti, CHP ve MHP Grupları Meclis
üyeleri olarak aziz milletimizin kendisine, milli iradeye, devletimize ve Türkiye Büyük Millet
Meclisine yönelik 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.

Vatandaşı olmakla kıvanç duyduğumuz, vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiz 15 Temmuz 2016 gecesi, eşi ve benzeri görülmemiş
bir ihanet ve terör saldırısına maruz kalmıştır. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğünü
hedef alan bu darbe girişimi Türk demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçmiştir.
Devlet yönetimimizin her kademesinde yapılanmış, örgütlenmiş bölücü, yıkıcı aynı zamanda
silahlı terör örgütü de olduğu anlaşılan FETÖ/PDY örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisinde bulunan hain unsurları ve mensupları tarafından devletimize, milletimize,
demokratik hukuk sistemimize, Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne,
seçimle iş başına gelmiş hükümetimize, güvenlik ve asayiş birimlerimize, kamu düzenimize
kısacası tüm Türkiye'ye karşı yapılan darbe girişimi asla kabul edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarını canı pahasına koruyan aziz milletimiz, 15 Temmuz
gecesi darbenin karşısında durmuş ve bu kanlı darbe girişimini engellemiştir. Türk Milletinin
devletine ve milli iradeye verdiği destek tarih boyunca unutulmayacaktır. Herkes bilmelidir ki
bugün olduğu gibi gelecekte de milletimize, milli iradeye, demokrasimize ve devletimize karşı
yapılacak her türlü girişim; karşısında milletimizin çelikten iradesini bulacaktır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki tüm siyasi partilerimiz ve milletimiz gibi Ödemiş
Belediye Meclisi de darbe girişimine ortak bir tavır ve ortak bir dille karşı durmaktadır. Bu
ortak tavır milli iradeyi ve milletimizi daha da güçlendirmiştir.
15 Temmuz 2016 tarihindeki şanlı direnişte şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet
diliyoruz. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimizi, yaralı gazilerimizi ve mücadele eden tüm
kahramanlarımızı Milletçe daima yüreğimizde yaşatacağız ve asla unutmayacağız.
Ödemiş Belediye Meclisi olarak bizler; tüm halkımız ve kurumlarımızla milli iradenin ve
demokrasinin yanındayız. Milli iradeye hep birlikte sahip çıkıyoruz ve ebediyen de sahip
çıkacağız. Belediye Meclisimizin her bir üyesi, devletimize ve milletimize yönelik her türlü
kalkışma ve darbe girişimi ile terör saldırılarına karşı mücadele etmeye ve gerekirse canını
dahi vermeye kararlıdır. Gün, birlik olma günüdür. Gün gücümüzü gösterme günüdür.
İsimlerimiz farklı olsa da soyadımız Türkiye’dir. Buradan bir kez daha haykırıyoruz.
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

KARAR SAYISI 80- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün
Kazanlı Mahallesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere mülkiyeti belediyemize ait
Kazanlı Mahallesi 135 parsel numaralı taşınmazda 1 adet sondaj kuyusu yeri tahsis talebinin
görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/07/2016 tarihli yazısında;
“İlgi : İZSU İdaresi Genel Müdürlüğünün 27/05/2016 Tarih ve 44461 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile İZSU İdaresi Genel Müdürlüğü ilçemize bağlı Kazanlı Mahallesi (Köyü)
içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla su kuyusu açılması için gerekli
çalışmalar yapılmış olduğu, kuyu noktasının bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin Belediyemize
ait 135 parselde kaldığı ve bu nedenle ilgi yazı ekindeki işaretli köşe noktalarında 5*5=25 m2'
lik kısmında su kuyusunun açılabilmesi için belirtilen alanın İZSU adına tahsis edilmesini talep
etmektedir.
İlgili taşınmaz Belediyemiz Encümeninin 24/02/2016 tarih ve 437 sayılı kararı ile
26.02.2016 – 25.02.2017 tarihleri arası 1 yıl müddetle ihale suretiyle kiraya verilmiştir.
Taşınmaza ait fotoğraflar, İZSU’ nun talebi, kiracıdan alınan muvafakatname ve kira
sözleşmesi yazımız ekindeki dosyada sunulmuştur. İZSU tarafından talep edilen amaç
doğrultusunda Kazanlı Mahallesindeki taşınmaz tahsisinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.
maddesinin (h) bendine göre yapılması gerekmektedir.
Konunun Meclisçe görüşülmesi hususunda gereğini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Yukarıda metni yazılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısı ekindeki İZSU Genel
Müdürlüğü’nün talebi uygun bulunarak; ilçemize bağlı Kazanlı Mahallesi (Köyü) içme ve
kullanma suyunun karşılanması amacıyla Kazanlı Mahallesi 135 parsel numaralı taşınmazda
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aşağıda koordinat bilgileri belirtilen bir kuyu yeri için 5*5=25 m2 alanın İzmir Büyükşehir
Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’ne tahsisine, gerektiğinde süre uzatımının Belediye
Meclisinde ayrıca değerlendirilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin
(e) bendine göre yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Kuyu Yeri Koordinat Bilgileri:
35 581920 D-42 235557 K (ITRF 96 Derece)
Alçakkuyu Mevkii Kazanlı Mahallesi

A.Mahmut BADEM
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Yasemin BEZMEZ
Katip Üye
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