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KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

1 02.01.2018 
(Gündemin 1.Maddesi) 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre 
Belediye Meclisinin 2018 yılı Ağustos ayında tatil olması oylandı ve oybirliği 
ile karar verildi.  

2 02.01.2018 
(Gündemin 2.Maddesi) Meclis Toplantısı Gündem İlanının Meclis Üyelerine 
Zabıta marifetiyle imza karşılığı teslim edilmesi ve mail adreslerine 
gönderilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

3 02.01.2018 
(Gündemin 3.Maddesi) Belediye Meclis Toplantılarının, Belediye Hizmet 
Binasının Başkanlık Bölümünün 2. katında bulunan Belediye Meclis Toplantı 
Salonunda yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

4 02.01.2018 
(Gündemin 4.Maddesi) 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine göre 
Belediye Meclis Toplantısının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt yapılması 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

5 02.01.2018 

(Gündemin 5.Maddesi) 5393 sayılı Belediye Kanunun 32.maddesine göre, 
Belediye Meclis Üyelerine ödenecek “Huzur Hakkı” miktarının belirlenmesi 
ile ilgili talebin Meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere Plan Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

6 02.01.2018 

(Gündemin 6.Maddesi) 5393 sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi ve 
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi hükümlerince 2018 yılı 
içerisinde Belediye Meclisimizin gündem ilanlarının mahalli tv kanalı ve 
yerel radyo istasyonlarında yayınlatılması, yayın bedelinin belediyemiz 
bütçesinden karşılanması ile ilgili talebin Meclis süresi içerisinde görüşülmek 
üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi. 

7 02.01.2018 

(Gündemin 8.Maddesi) 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesine göre 
“Denetim Komisyonunda çalıştırılacak uzman kişilerin Belediye Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 23.maddesine uygun olması, ödenecek ücretin ve 
çalışma süresinin belirlenmesi ile ilgili talebin Meclis süresi içerisinde 
görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

8 02.01.2018 

(Gündemin 9.Maddesi) Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 
bünyesinde Bütçe İçi İşletme Birimi kurulması ile ilgili talebin Meclis süresi 
içerisinde görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

9 02.01.2018 
(Gündemin 10.Maddesi) İlimizde bulunan Amatör Spor Kulüplerine yardım 
yapılması ile ilgili talebin Meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere Plan 
Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

10 02.01.2018 

(Gündemin 11.Maddesi) Musa Şahin Bulvarı üzeri Alt Geçit Projesi 
yapılacağından dolayı Özel Halk Otobüsleri güzergâhlarının Alt Geçit Projesi 
bitene kadar alternatif yollardan faydalandırılması hususu ile ilgili talebin 
Meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere İmar ve Ulaştırma Komisyonlarına 
havale edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

 
Meclis 1. Başkan Vekili Tebernuş ÇİL; 2018 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşimi 

kapattığını, 2.Birleşiminin 03.01.2018 Çarşamba günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 
 
 
    Tebernuş ÇİL   Abdullah BUKAN   Hayrittin ASLAN 
Meclis 1. Başkan V.          Katip Üye        Katip Üye 
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KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

11 03.01.2018 
(Gündemin 12.Maddesi) İmar ile ilgili taleplerden 3 adet talebin aşağıdaki 
listede olduğu şekli ile ilgili Komisyonlara havale edilmesine oybirliği ile 
karar verildi.  

 

S.N. TALEP EDEN MAHALLE TALEP 
İLGİLİ 
KOMİSYON 

1 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Yaveriye 

101,102,103,104,105,106,107,108,109,111,112,113 
ve 114 nolu adalardaki park ve yolların yeniden 
düzenlenmesi yönünde hazırlanan  1/5000 ve 
1/1000 ölçekli imar tadilat planlarının 3194 sayılı 
imar kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 

2 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Fakıuşağı 

215 ve 217 adalar arasından geçen 25m lik imar 
yolunun mevcut yol üzerine kaydırılması yönünde 
hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar tadilat 
planlarının 3194 sayılı imar kanununun 8/b 
maddesi uyarınca onaylanması 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 

3 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Raufbey 

İmar planında konut alanı olarak görülen 2289 ada 
1 ve 2 nolu parsellerin 25m lik yola olan cephesinin 
TİCK2 olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 
1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar tadilat planlarının 
3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca 
onaylanması 

İmar Komisyonu 

 
 

Belediye Başkanı Kadir KARA; 2018 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşimi 
kapattığını, 3.Birleşiminin 04.01.2018 Perşembe günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 
 
 
 
 
   Kadir KARA   Abdullah BUKAN   Hayrittin ASLAN 
Belediye Başkanı          Katip Üye        Katip Üye 
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KARAR 
NO 

KARAR 
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KARARIN KONUSU 

12 04.01.2018 
(Gündemin Ek-1.Maddesi) Teklif Müdürlükten geldiği şekli ile meclis 
gündemine alınması oylandı ve görüşülmek üzere İmar ve Plan Bütçe 
Komisyonlarına havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

13 04.01.2018 
(Gündemin 12.Maddesi) İmar ile ilgili taleplerden 14 adet talebin aşağıdaki 
listede olduğu şekli ile ilgili Komisyonlara havale edilmesine oybirliği ile 
karar verildi.  

 

S.N. TALEP EDEN MAHALLE TALEP 
İLGİLİ 
KOMİSYON 

4 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Rızaiye 

112 ada 60 nolu parselin imar yoluna gelen 
kısımlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 
kamulaştırılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

5 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Yenimahalle 

120 ada 144 nolu parsel üzerinde görülen 7m lik 
imar yolunun kaydırılması yönünde hazırlanan 
1/1000 ölçekli imar tadilat planlarının 3194 sayılı 
imar kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması 

İmar Komisyonu 

6 Erkan MART  
26.08.2016 tarihinde Çizre' de şehit düşen polis 
memuru Burak MART' ın isminin uygun bir parka 
verilmesi 

İnceleme Araştırma 
Komisyonu 

7 Süleyman LOŞ Rızaiye 
1436 ada 24 nolu parselin bitişiğinde bulunan 
kapanan yol durumundaki yerin ihdasının yapılarak 
satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

8 

Mehmet Emin 
KAPLAN 
Vekaleten Av. 
Arma Umran 
YİĞİT-Av. 
Mehmet 
ALTUNTAŞ 

Başmahalle İmar planında park alanı olarak görülen 1354 ada 1 
nolu parselin kamulaştırması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

9 Şükrü ŞAHİN Yenimahalle 520 ada 52 nolu parsel üzerinde görülen parkın 
iptal edilmesi veya kamulaştırılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

10 Kemal Keskin 
İnş. Oto Yediocak 

Mülkiyeti Belediyeye ait 323 ada 12 nolu parselin 
imar yolu dışında kalan bölümünün satışının 
yapılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

11 Mehmet Nasih 
AKTAŞ Yunusemre 

2066 ada 82 ve 83 nolu parseller arasında bulunan 
kapanan yol durumundaki yerin ihdasının yapılarak 
satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

12 Murat 
ÖĞREDİCİ Yenimahalle 

995 ada 5,6,7 nolu parsellerin güney kısmında 
bulunan kapanan yol durumundaki yerin ihdasının 
yapılarak satışı  

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

13 Fidan ÖZTEKİN-
Yusuf ÖZTEKİN Yediocak 

323 ada 15 nolu parselin ön kısmında bulunan 
kapanan yol durumundaki yerin ihdasının yapılarak 
satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

14 
Ümit 
AKÇAYÜZLÜ 
adına Adnan 
AKÇAYÜZLÜ 

Eyüpsultan 
(Karaboyunlu) 

İmar planında büyük bölümü imar yolu içerisinde 
kalan 1360 ada 10 nolu parselin kamulaştırılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

15 Solakoğlu İnş. 
Nak.  Rızaiye 

1635 ada 291 ve 292 nolu parseller arasında 
bulunan kapanan yol durumundaki yerin ihdasının 
yapılarak satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 
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16 Atila AVDAN Cumhuriyet 

Belediyece 2002 yılında yol olarak kamulaştırmak 
üzere ifrazı yapılan ancak kamulaştırma işlemi 
tamamlanmayan imar planında yol olarak görülen 
170 ada 112 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 5393 
sayılı Belediye kanunu ve 2942 sayılı kamulaştırma 
kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

17 
Mehmet BAL  
Yeni Mahalle 
Muhtarı 

Yenimahalle 
1001 ada 2 nolu parselin bitişiğinde bulunan 
çıkmaz sokağın kamulaştırma yapılarak çıkar hale 
getirilmesi  

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

 
 

Meclis 1.Başkan Vekili; 2018 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının 3.Birleşimi kapattığını, 
4.Birleşiminin 05.01.2018 Cuma günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
 
 
 
 
   Tebernuş ÇİL   Abdullah BUKAN   Hayrittin ASLAN 
Meclis 1.Başkan V.           Katip Üye         Katip Üye 
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KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

14 05.01.2018 
(Gündemin 12.Maddesi) İmar ile ilgili taleplerden 17 adet talebin aşağıdaki 
listede olduğu şekli ile ilgili Komisyonlara havale edilmesine oybirliği ile 
karar verildi.  

 

S.N. TALEP EDEN MAHALLE TALEP 
İLGİLİ 
KOMİSYON 

18 Hösem ÖZBAY Raufbey 
12 ada 73 ve 74 nolu parseller arasında bulunan 
kapanan yol durumundaki yerin ihdasının yapılarak 
satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

19 Mehmet CAN Rızaiye 
1724 ada 141 nolu parselin ön kısmında bulunan 
kapanan yol durumundaki yerin ihdasının yapılarak 
satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

20 
Mustafa ŞİPAL  
Yediocak İnş. 
Oto. 

Yediocak 
326 ada 54 ve 105 nolu parseller arasında bulunan 
kapanan yol durumundaki yerin ihdasının yapılarak 
satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

21 M. Suat HAS Eyüpsultan 
İmar planında otopark olarak görülen 1371 ada 19 
nolu parselin Haraz Mahallesi 1778 ada 45 nolu 
parselin güney kısmından aynı miktarda ihdası 
yapılarak takasının yapılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

22 Fahri ÇEVİK D. İ. Göknel 
(Alibeyli) 

45 ada 46 nolu parsel üzerinde görülen parkın iptal 
edilmesi veya kamulaştırılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

23 Enver ARPACI Yediocak 

Devlet Bahçeli Bulvarı 6. etabında kamulaştırma 
kararı alınan ancak henüz kamulaştırma bedeli 
ödenmeyen 323 ada 64 nolu parseldeki 69m² 
yüzölçümlü hissesi yerine 219 ada 40 nolu parselin 
ön kısmında bulunan kapanan yol durumundaki 
yerin ihdasının yapılarak takas edilmesi 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

24 Fadıma ÖZCAN Ulaşlı 
228 ada 56ve 57 nolu parsellerin cephe aldığı 
kadastro yolu üzerine imar yolu konulması 
yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
tadilat planının onaylanması 

İmar Komisyonu 

25 Necmiye 
ÖZTEKİN Cumhuriyet 

169 ada 76 nolu parsel üzerinde görülen çocuk 
bahçesinin 951 ada 3 nolu parsel üzerine 
kaydırılması yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 
ölçekli uygulama imar tadilat planlarının 
onaylanması, 

İmar Komisyonu 

26 Fatma KUBAT-  
Haydar KUBAT Yenimahalle 

78 ada 1ve 3 nolu parseller üzerinde görülen 12m 
lik imar yolunun kaydırılması yönünde hazırlanan 
1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat 
planlarının onaylanması 

İmar Komisyonu 

27 
Türkan KAYA  
Vek. Vural 
ALTUN 

Rızaiye 
118 ada 55ve 56 nolu parsellerin cephe aldığı 
mevcut kadastro yolu üzerine 7m lik yol konulması 
yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
tadilat planının onaylanması 

İmar Komisyonu 

28 Recai ÇOMU D. İ. Göknel 
(Alibeyli) 

İmar planında konut alanı olarak görülen 1902 ada 
17 nolu parselin Sosyal Tesis Alanına 
dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planlarının 
onaylanması 
 

Meclis süresi içinde 
İmar Komisyonu 
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29 Murat 
ÖZKARDEŞ Yenimahalle 

İmar planında konut alanı olarak görülen 1944 ada 
12 nolu parselin Kültürel Tesis Alanına 
dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planlarının 
onaylanması 

İmar Komisyonu 

30 Hasan YILDIZ Cumhuriyet 162 ada 1nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar tadilat planının onaylanması İmar Komisyonu 

31 
Hüseyin 
YEŞİLDAL- 
Deniz AKKOÇ 

Yaveriye 
1187,1188,751,752,744,745,746,747 nolu parseller 
için hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama 
imar tadilat planlarının onaylanması 

İmar Komisyonu 

32 
Muhittin 
NALBANT- 
Deniz AKKOÇ 

Hacıosmanlı 
181 ada 36,40 ve 41 nolu parseller için hazırlanan 
1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 
onaylanması 

İmar Komisyonu 

33 Ali OKUR Kurtuluş 
455 ada 26 ve 27 nolu parseller için hazırlanan 
1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 
onaylanması 

İmar Komisyonu 

34 
Aysın Meral 
ERKARA-Aynur 
Hatice YÜNLÜ 
ve Müşterekleri 

Çardak 
144 ada 1,2,3,4,5 parseller için hazırlanan 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planlarının 
onaylanması 

İmar Komisyonu 

 
 

Meclis 1.Başkan Vekili; 2018 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının 4.Birleşimi kapattığını, 
5.Birleşiminin 08.01.2018 Pazartesi günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
 
 
 
 
   Tebernuş ÇİL   Abdullah BUKAN   Hayrittin ASLAN 
Meclis 1.Başkan V.           Katip Üye         Katip Üye 
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KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

15 08.01.2018 

(Gündemin 13/1.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Aydın 3. 
Noterliğinin 08.11.2017 tarih 15512 nolu ihtarnamesinde belirtilen imar planında 
park olarak görülen Eyüpsultan (Karaboyunlu) Mahallesi 258 ada 52 nolu parselin 
kamulaştırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

16 08.01.2018 
(Gündemin 13/2.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Tamamı imar yolu 
içerisinde kalan Başmahalle 1384 ada 189 nolu parselin kamulaştırılması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

17 08.01.2018 
(Gündemin 13/3.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; M.F.Çakmak 
(Rızaiye) Mahallesi 1606 ada 219 nolu parselin imar yoluna gelen bölümünün 
kamulaştırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

18 08.01.2018 

(Gündemin 13/4.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Mülkiyeti 
Belediyeye ait olup şahıslara satışı yapılan, satış bedeli tahsil edilen ancak bu güne 
kadar tapu devri yapılamayan Eyüpsultan (Karaboyunlu) Mahallesi 1350 ada 15 
nolu parselin tapu devrinin yapılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

19 08.01.2018 
(Gündemin 13/5.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yaveriye Mahallesi 
1755 ada 37 nolu parsel üzerinde görülen parkın iptal edilmesi veya 
kamulaştırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

20 08.01.2018 
(Gündemin 13/6.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yenimahalle 13013 
nolu sokağın devamının kamulaştırılarak açılması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

21 08.01.2018 
(Gündemin 13/7.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Rızaiye Mahallesi 
88 ada ve 861 adalar arasındaki kapanan yol durumundaki yerin ihdasının yapılarak 
satışı talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

22 08.01.2018 

(Gündemin 13/8.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 1437 ada 24,33 ve 34 nolu parseller üzerinde görülen yol genişlemesinin 
söz konusu parsellerin kuzey doğusunda bulunan kapanan yol durumundaki yerle 
takasının yapılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

23 08.01.2018 

(Gündemin 13/9.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 268 ada 3,32 ve 33 nolu parseller arasında bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışının yapılması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

24 08.01.2018 
(Gündemin 13/10.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesi 284 ada 7 nolu parselde bulunan 574.00m² yüzölçümlü Belediye 
hissesinin satışının yapılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki 
Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

25 08.01.2018 

(Gündemin 13/11.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Akbank Türk 
Anonim Şirketi Osmaniye Şubesi İstiklal Mahallesi 145 ada 1 nolu parsel için 
hazırlanan imar tadilat planının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.  
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26 08.01.2018 

(Gündemin 13/12.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 283 ada 9 ve 10 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 
imar tadilat planının 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması 
talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

27 08.01.2018 
(Gündemin 13/13.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Kurtuluş Mahallesi 
413 ada 63 nolu parselin güneyinde bulunan mevcut park üzerine Doğalgaz Bölge 
Regülatörü Alanı olarak işlenmesi talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

28 08.01.2018 

(Gündemin 13/14.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey Mahallesi 
27 ada 5,6 ve 7 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 
1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b 
maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki 
Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

29 08.01.2018 

(Gündemin 13/15.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey Mahallesi 
25 ada 44,57,62,64,65 ve 69 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planlarının 3194 sayılı İmar 
Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

30 08.01.2018 

(Gündemin 13/16.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı Mahallesi 
117 ada 7 nolu parselin ön bahçe çekme mesafesinin iptal edilmesi yönünde 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 3194 sayılı İmar 
Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

31 08.01.2018 

(Gündemin 13/17.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey Mahallesi 
1022 ada 1 nolu parselin kuzey cephesindeki 5m olan yapı yaklaşma mesafesinin 
3m ye düşürülmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat 
planının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

32 08.01.2018 

(Gündemin 13/18.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Kurtuluş Mahallesi 
143 ada 128 nolu parsel üzerinde görülen 10m lik imar yolunun iptal edilmesi 
yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama 
imar tadilat planlarının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

33 08.01.2018 

(Gündemin 13/19.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey Mahallesi 
1659 ada 29,30 nolu parseller üzerinde görülen 10m lik imar yolunun kaydırılması 
yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 3194 sayılı İmar 
Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

34 08.01.2018 

(Gündemin 13/20.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Alibeyli Mahallesi 
71 ada 9 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 
3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı 
şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

35 08.01.2018 
(Gündemin 13/21.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey Mahallesi 
10 ada 89 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının onaylanması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

36 08.01.2018 
(Gündemin 13/22.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Alibeyli Mahallesi 
62 ada 30 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının onaylanması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
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37 08.01.2018 
(Gündemin 13/23.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Alibeyli Mahallesi 
715 ada 5 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının onaylanması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

38 08.01.2018 
(Gündemin 13/24.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Başmahalle 238 ada 
37 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının onaylanması talebinin ayrıntılı 
şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

39 08.01.2018 

(Gündemin 13/25.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Karaçay Mahalle 
Muhtarı ve 6053 Sokak Sakinleri adına verilen dilekçede bahsedilen; 6053 nolu 
sokağın dar olan kısmın genişletilmesi için 1762 ada 75 nolu parselin bir bölümünün 
kamulaştırılarak açılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki 
Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

40 08.01.2018 

(Gündemin 13/26.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Mülkiyeti 
Belediyeye ait Yenimahalle 997 ada 9 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bitişik parsel 
sınırlarına göre ifrazının yapılarak satışının yapılması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

41 08.01.2018 

(Gündemin 13/27.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Rahime Hatun 
(Rızaiye) Mahallesi 1110 ada 1 nolu parselin batı sınırında bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışının yapılması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

42 08.01.2018 

(Gündemin 13/28.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yediocak 
Mahallesi 326 ada 53 nolu parsele ulaşımın sağlanabilmesi için imar planında yol 
olarak görülen 326 ada 34 nolu parselin kamulaştırılması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

43 08.01.2018 
(Gündemin 13/29.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Başmahalle 
Mahallesi 1039 ada 28 nolu parsel üzerinde görülen 10m lik imar yolunun iptal 
edilmesi talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

44 08.01.2018 
(Gündemin 13/30.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Ulaşlı Mahallesi 223 
ada 9 nolu parsel üzerinde görülen 10m lik imar yolunun kaydırılması veya iptal 
edilmesi talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

45 08.01.2018 

(Gündemin 13/31.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Adnan Menderes 
(Raufbey) Mahallesinde içerisinde 2 katlı ve 5 katlı mevcut binalar bulunan 439 ada 
2 nolu parsel üzerinde görülen parkın iptal edilerek konut alanına dönüştürülmesi 
yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar tadilat planlarının onaylanması 
talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

46 08.01.2018 

(Gündemin 13/32.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Cumhuriyet 
Mahallesi 172 ada 17,21,26,31,32- 840 ada 1 ve 845 ada 2 nolu parseller üzerinde 
görülen 7 ve 10m lik imar yollarının iptal edilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 
ölçekli imar tadilat planının 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca 
onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

47 08.01.2018 

(Gündemin 13/33.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Yenimahalle 1825 
ada 1 nolu parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonuna dönüştürülmesi yönünde 
hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar tadilat planlarının 3194 sayılı imar 
kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 
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48 08.01.2018 

(Gündemin 13/34.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; İmar planında Dini 
Tesis Alanı olarak görülen Yaverpaşa Mahallesi 2284 ada 1 nolu parselde kayıtlı 
taşınmazın Cami yaptırmak üzere Milletin İradesi Cami Yaptırma ve Yaşatma 
Derneğine tapu devrinin yapılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

49 08.01.2018 

(Gündemin 13/35.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; İmar planında 
konut alanı olarak görülen Fatih (Başmahalle) Mahallesi 935 ada 41,42 ve 43 nolu 
parsellerin camii yaptırmak üzere Belediyece kamulaştırılması talebinin ayrıntılı 
şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

50 08.01.2018 
(Gündemin 13/36.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yenimahalle 1833 
ada 2 nolu parselin imar yoluna gelen bölümünün kamulaştırılması talebinin ayrıntılı 
şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

51 08.01.2018 

(Gündemin 13/37.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; 06.01.2017 tarih 26-
27 sayılı meclis kararlarıyla onaylanarak askıya çıkartılan imar planında 
bulunmayan başka parsel sahiplerinin itirazı sonucu Rahime Hatun (Rızaiye) 
Mahallesi 118 ada 24 nolu parsel üzerine koyulan 10m lik imar yolunun iptal 
edilmesi talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

52 08.01.2018 

(Gündemin 13/38.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye Mahallesi 
408 ada 28 ve 31 nolu parseller üzerinde görülen park ve Orta Okul Alanının iptal 
edilmesi yönünde hazırlanan imar tadilat planının onaylanması talebi ile ilgili Milli 
Eğitim Müdürlüğünden istenilen görüş gelmemiş olup, görüş geldikten sonra 
konunun ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.  

53 08.01.2018 

(Gündemin 13/39.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Gebeli Mahallesi 
130 ada 2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller üzerinde görülen parkın iptal edilmesi 
yönünde hazırlanan imar tadilat planının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

54 08.01.2018 
(Gündemin 13/40.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; A.Menderes 
(Raufbey) Mahallesi 380 ada 5 nolu parselin Belediyeye ait eşdeğer bir arsa ile 
takasının yapılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

55 08.01.2018 

(Gündemin 13/41.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Fay hattı (yapı 
yasağı alanı) içerisinde kalan Fakıuşağı Mahallesi 152 ada 16 nolu parseldeki C 
Bloktaki binanın Belediyeye ait bir arsayla TAKS-KAKS farkı olmaksızın takasının 
yapılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

56 08.01.2018 

(Gündemin 13/42.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Eski imar planına 
göre 5 kat ruhsat alınarak inşaatına başlanan, yeni imar planında ayrık nizam 3 kat 
olarak planlanan Haraz Mahallesi 524 ada 13 nolu parselin bulunduğu yerin eski 
planda olduğu gibi ayrık nizam 5 kat olarak imar değişikliğinin yapılması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

57 08.01.2018 
(Gündemin 13/43.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 1389 ada 21-22-23 nolu parseller üzerinde görülen Çocuk Bahçesinin 
kamulaştırılması veya iptal edilmesi talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

58 08.01.2018 

(Gündemin 13/44.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Tamamı İmar 
planında park olarak görülen Alibeyli Mahallesi 62 ada 95 nolu parselin 
kamulaştırılması veya takasının yapılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi. 
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59 08.01.2018 

(Gündemin 13/45.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey Mahallesi 
310 ada 54, 57, 58,78, 80, 56, 55 nolu parsel üzerinde görülen 10m lik yolun ekli 
öneri planında görüldüğü şekilde 310 ada 80 nolu parsel üzerine kaydırılması 
yönünde hazırlanan imar tadilat planının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

60 08.01.2018 
(Gündemin 13/46.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Sağlam Enerji 
Üretim İnş. San. Ltd. Şti.' nin talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki 
Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

61 08.01.2018 
(Gündemin 13/47.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Ulaşlı Mahallesi 532 
ada 19 nolu parsel üzerinde görülen imar yolunun iptal edilmesi yönünde hazırlanan 
imar tadilat planının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

62 08.01.2018 

(Gündemin 14/1.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Mücavir alan sınırları 
dahilinde, taşımacılık işi ile uğraşan Servis ve Taşımacılık Kooperatiflerinin S plaka 
tahsisi ile ilgili Osmaniye Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmaniye Valiliği İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne görüş yazısı yazılmıştır. Konu ile ilgili yazının cevabının 
gelmemiş olmasından dolayı, Konunun bir sonraki Meclis toplantısına ertelenmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

63 08.01.2018 

(Gündemin 14/2.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Şehrimizden 
geçmekte olan Karaçay suyunun kent sağlığı açısından temizlik ve sağlık 
durumunun araştırılması ve Osmaniye’ de yeni yeni duyulan Çölyak hastalığıyla 
ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması” hususu ile ilgili komisyon çalışmamız 
devam ettiğinden, konunun ileriki meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

64 08.01.2018 

(Gündemin 14/3.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmaniye Karacaoğlan Kız Öğrenci Yurdunun talebi 
üzerine, Erzurum 2.İdare Mahkemesinin Kararı gerekçe gösterilerek kurumlarının 
Kamu Kuruluşu olması ve aynı zamanda 6761 sayılı KHK ile eğitim kurumu olarak 
kabul edilmesi ve su tarifelerinin Okul olarak değiştirilmesi hususu ile ilgili 
komisyon çalışmamız devam ettiğinden, konunun ileriki meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

65 08.01.2018 
(Gündemin 14/4.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Selver MENNAN, 
Şehrimizde bulunan büyük bir parka Şehit Polis Memuru Hayrettin MENNAN 
isminin verilmesi talebi ile ilgili komisyon çalışmamız devam ettiğinden, konunun 
ileriki meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

66 08.01.2018 

(Gündemin 14/5.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Hakkari Şemdinli 
İlçesinde 18.05.2016 tarihinde terör saldırısı sonucu şehit olan Şehit Ulaştırma 
Uzman Çavuş Veli DEMİRYÜREK' in isminin yaşatılması için ailesinin yaşamış 
olduğu Fakıuşağı Mahallesindeki herhangi bir park, cadde, sokak vs. yere isminin 
verilmesi talebi ile ilgili komisyon çalışmamız devam ettiğinden, konunun ileriki 
meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

67 08.01.2018 

(Gündemin 14/6.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Türkiye Harp 
Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi;  

• A.Menderes Mah. Metin Tamer Sitesi yanındaki parka Şht. Piyade Uzm. Çvş. 
Mehmet KAYA, 

• Dumlupınar Mah. muhtarlık binasının bulunduğu parka Şht. Jandarma Uzm. 
Çvş. Hüseyin ŞAHİT,  

• Y.Beyazıt Mah. muhtarlık binasının bulunduğu parka Şht. Piyade Uzm. Çvş. 
Savaş ÇİFÇİ, 

• H.Osmanlı Mah. muhtarlık binasının bulunduğu parka Şht. Jan. Uzm. Çvş. 
Abdullah AÇICI, 

E.Evler Mah. muhtarlık binasının bulunduğu parka Şht. Jan. Uzm. Çvş. Sedat YILDIZ 
isimlerinin verilmesi talebi ile ilgili komisyon çalışmamız devam ettiğinden, konunun 
ileriki meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
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68 08.01.2018 

(Gündemin 14/7.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; 19 Mart 2017 
tarihinde Lice' de şehit olan Uzman Çavuş Zinnur EZİM' in isminin Cumhuriyet 
Mahallesindeki parka verilmesi talebi ile ilgili komisyon çalışmamız devam 
ettiğinden, konunun ileriki meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

69 08.01.2018 
(Gündemin 14/8.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Uygun bir yere Şehit 
Kurmay Binbaşı Salih KUNUCU' nun isminin verilmesi talebi ile ilgili komisyon 
çalışmamız devam ettiğinden, konunun ileriki meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

70 08.01.2018 

(Gündemin 12/1.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Yaveriye Mahallesi 
101,102,103,104,105,106,107,108,109,111,112,113 ve 114 nolu adalardaki park ve 
yolların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar 
tadilat planlarının 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması 
talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

71 08.01.2018 

(Gündemin 12/2.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı Mahallesin 
215 ve 217 adalar arasından geçen 25m lik imar yolunun mevcut yol üzerine 
kaydırılması yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar tadilat planlarının 
3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı 
şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

72 08.01.2018 

(Gündemin 12/28.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Alibeyli Mahallesi 
1902 ada 17 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar tadilat 
planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

73 08.01.2018 

(Gündemin 5.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 32.maddesinde belirtilen şekilde; Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis 
ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca 
Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri 
kadar (üst limitten) Huzur Hakkı ödenir hükmü gereğince ödeme yapılmasına,  
5393 sayılı Belediye Kanununun 36.maddesinde belirtilen şekilde; 200.001'in 
üzerinde olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakamının Devlet memurları için 
belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek 
verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir hükmü gereğince 
ödeme yapılmasına, 
5393 sayılı Belediye Kanununun 40.maddesinde belirtilen şekilde; Başkan Vekiline, 
görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden ödenek 
verilir hükmü gereğince ödeme yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

74 08.01.2018 

(Gündemin 6.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 
çalışmalarından halkımızın zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi 
amacıyla Belediye Meclis Gündem ilanlarının aylık düzenli bir biçimde Mahalli TV 
ve Mahalli Radyo İstasyonlarınca yayınlatılmasına, Belediyemizin içerisinde 
bulunduğu mali koşullar çerçevresinde, 2018 Şubat ayından geçerli olmak üzere 
Mahalli TV kanalında yayınlanacak meclis gündem ilanlarının aylık “1.320,00.TL, 
Mahalli Radyo İstasyonlarınca yayınlanacak meclis gündem ilanlarının aylık 
660,00.TL olmasına, olağanüstü meclis gündem ilanlarının Mahalli TV Kanalı için 
330,00.TL, Olağanüstü Meclis Gündem ilanlarının Mahalli radyo istasyonları için 
165,00.TL olması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

75 08.01.2018 

(Gündemin 8.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Denetim Komisyonunda 
çalıştırılacak uzman kişilere (2.000); gösterge rakamının Devlet Memurlarına 
uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar, Kişi Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında personel ise  (1.000) gösterge rakamının devlet 
memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar 
ücretin ödenmesine ve 45 iş günü çalışması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
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76 08.01.2018 
(Gündemin 9.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; 5393 sayılı Kanunun 
71.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği hükümlerine 
istinaden Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde “Bütçe İçi 
İşletme Birimi” kurulması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

77 08.01.2018 
(Gündemin 10.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 14.maddesi gereğince; İlimizde bulunan Amatör Spor Kulüplerine 
yardım yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

78 08.01.2018 

(Gündemin 11.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; İl Trafik 
Komisyonunca alınan 28.12.2017 tarih ve 2017/40 sayılı karar gereğince Musa 
Şahin Bulvarı kapatıldığında, Alt Geçit ve Devlet Bahçeli Meydanı Projesi bitene 
kadar alternatif güzergahlar için belirlenen tali yolların kullanılması ve trafik yön 
levhalarının ilgili yerlere konulması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

79 08.01.2018 

(Gündemin 7.Maddesi) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre 
Belediye Meclisi 2018 yılı Denetim Komisyonunun 5 (beş) üyeden oluşmasına ve 
Belediye Meclisi 2018 yılı Denetim Komisyonunun; Üye Tebernuş ÇİL, Üye 
Mehmet KADIOĞLU, Üye Orhan ŞAL, Üye Kazım ERSOY ve Üye Habit KAYA’ 
dan oluşmasına karar verildi. 

80 08.01.2018 

(Önerge) Belediye Başkanı’ nın yurtdışındaki toplantıya katılması hususunun 
meclis gündemine alınması ve Belediye Başkanı Kadir KARA’ nın 16 – 21 Ocak 
2018 tarihleri arasında İspanya’ nın Soria Kentinde yapılacak olan toplantıya 
Belediye Başkanı olarak ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olarak 
katılmasına oybirliği ile karar verildi. 

 
 

Belediye Başkanı Kadir KARA; 2018 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının 01.02.2017 Perşembe 
günü saat 16.00’ da yapılacağını, 2018 Yılı Ocak ayı Meclis Toplantısını kapattığını Meclise duyurdu. 
 
 
 
 
   Kadir KARA   Abdullah BUKAN   Hayrittin ASLAN 
Belediye Başkanı           Katip Üye         Katip Üye 
 
 
 
 
 


