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BirleĢim 1 

Oturum 1 

Katılmayan Üyeler Furkan BAYRAK 

 

Gündem Karar No Karar Özeti 

1 2020/69 
Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin incelenmek üzere 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

2 2020/70 

İlçemizin Gürsel Mahallesinde 1022 ada 1 parselde plan tadilatı teklifi nazım 

imar planı değişikliği gerektirdiğinden talebin Büyükşehir Belediye 

Meclisince değerlendirilmek üzere konunun kısmına iadesinin uygun 

görüldüğüne dair İmar Komisyonun, 10.09.2020 tarih ve 7 nolu Raporunun 

Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

3 2020/71 

İlçemizin Özdil Mahallesindeki su deposu yeri ve yakın çevresinin ifraz 

edilerek ayrılmış haliyle yapılacak çalışma bitiminde; Kayabaşı Mahallemizde 

üzerinde su arıtma tesisinin bulunduğu 128 ada 124 parselin ise tamamının, 

TİSKİ Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi 

gereğince amacı doğrultusunda kullanılmak üzere bedelsiz  devredilmelerinin 

uygun görüldüğüne(kabulüne)  dair İmar Komisyonunun, 11.09.2020 tarih 

ve 8 nolu Raporunun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile 

karar verildi. 

4 2020/72 

İlçemizin Sancak Mahallesi 20 ada 40 parseldeki trafonun yer değişikliği 

teklifi hakkında ilgili kurumun talebine ilişkin belge eksikliği nedeniyle 

İlçemizin Sancak Mahallesinde G43B03D4A pafta üzerindeki trafo yeri 

amaçlı plan tadilatı teklifinin uygun görülmediğine(reddine) dair İmar   

Komisyonunun, 14.09.2020 tarih ve 9 nolu Raporunun Komisyondan geldiği 

şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. 

5 2020/73 

Belediyemizin artan iş hacmi ve hizmet genişlemesi nedeniyle ihtiyaç 

duyduğu yeni  biriminin, Norm Kadro Esasları Yönetmeliğine uygun olarak 

oluşturulması, bunun için I Sayılı Cetvelde yer alan Genel İdari 

Hizmetler(G.İ.H.) sınıfı, 1’inci dereceden 1 adet “Yapı Kontrol Müdürlüğü” 

kadrosunun ihdas edilmesinin uygun görüldüğüne(kabulüne) dair Plan ve 

Bütçe Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 17 nolu Raporunun Komisyondan 

geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
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6 2020/74 

İlçemizin Kaşüstü Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 321 ada, 1 

nolu parselin yol ile alakalı kısımlar gerisinde imar adası içerisine isabet eden 

kısımların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının uygun 

görüldüğüne(kabulüne) dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.09.2020 

tarihli ve 18 nolu Raporunun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne 

oyçokluğu ile karar verildi. 

7 2020/75 

İlçemizin Özdil Mahallesi Çağlı Mevkiinde mülkiyeti belediyemize ait 742 

ada, 11 nolu parselde "üzerinde kargir dükkan olan çayır” vasıflı, 2905.32 m2 

yüzölçümlü taşınmazın, turizm ve benzeri amaçlı kullanım potansiyelinin 

belediyemiz tarafından değerlendirilmesinin daha uygun olacağı 

düşünüldüğünden satışının uygun görülmediğine(reddine) dair Plan ve 

Bütçe Komisyonunun 10.09.2020 tarihli ve 19 nolu Raporunun Komisyondan 

geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

8 2020/76 

Belediye Meclisimizin 02.09.2016 tarih ve 53 nolu kararı ile İlçemizin 

Kaşüstü Mahallesinde 361 ada, 68 nolu parsel üzerinde öğrenci yurdu yapımı 

için Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilen alanda, tahsis amacına uygun 

olarak söz konusu yatırımın yapılıp yapılmayacağı hususundaki belirsizliğin 

ortadan kaldırılması temaslarına, biraz daha fırsat tanınması için konunun 

önümüzdeki toplantıda görüşülüp karara bağlanmak üzere Komisyonun 

gündeminde bırakılmasının uygun görüldüğüne(kabulüne)  dair Plan ve 

Bütçe Komisyonunun 10.09.2020 tarihli ve 20 nolu Raporunun Komisyondan 

geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

9 2020/77 

Belediyemizin çöp aracı alımı ve piyasa borçlarının ödenmesinde kullanılmak 

üzere özel bankalardan 1.300.000,00.-TL’ye kadar kredi kullanılması ile ilgili 

talebinin uygun görülmediğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 

10.09.2020 tarihli ve 21 nolu Raporunun oylaması neticesinde Komisyon 

Raporu oyçokluğu ile reddedildiğinden, Belediyemizin çöp aracı alımı ve 

piyasa borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere özel bankalardan 

1.300.000,00.-TL’ye kadar kredi kullanılması, bunun için (teminat, rehin 

sözleşmeleri vs) bilumum iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına 

yetki verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi. 

10 2020/78 

Belediyemizin pandemi dönemindeki kira alacaklarının durumunun 

incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 

karar verildi. 

11 2020/79 
İlçemizde ruhsat verilebilecek içkili yer bölgelerinin tespitinin incelenmek 

üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

12 2020/80 

İlçemizin Kaşüstü Mahallesi Ulu Cami yanında Belediyemiz tarafından 

yapılan parka “Bekir ÖZER” isminin verilmesi  teklifinin incelenmek üzere 

Kültür ve Turizm Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
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13 2020/81 

İlçemizin Kaşüstü Mahallesinde uygun bir sokağa “Hüseyin TÜRKER” 

isminin verilmesi teklifinin incelenmek üzere Kültür ve Turizm Komisyonuna 

havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

14 2020/82 

İlçemizin Demirciler Mahallesinde 118 ada 1 numaralı ve 602.331,95 m2 

yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazın 12.000m2’lik kısmında halkın 

kullanımına açık olan, ihtiyaca binaen oturma amaçlı tasarlanan kamelya 

yerleştirme ve mescit yapımının kamu yararı bakımından uygun ve gerekli 

olduğuna oybirliği ile karar verildi. 


