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KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

368 02.05.2018 
(Gündemin Ek-1.Maddesi) Teklif Müdürlükten geldiği şekli ile meclis 
gündemine alınması oylandı ve Meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere 
Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

369 02.05.2018 

(Gündemin Ek-2.Maddesi) Teklif Müdürlükten geldiği şekli ile meclis 
gündemine alınması oylandı ve Meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere 
Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

370 02.05.2018 

(Gündemin 1.Maddesi) 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi 
gereğince düzenlenen 2017 Mali Yılı Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap 
Cetvelleri incelenip karara bağlanması hususunun Meclis süresi içerisinde 
görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 
 

371 02.05.2018 
(Gündemin 2.Maddesi) İmar ile ilgili taleplerden 5 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 Kurtuluş 

Belediye meclisinin 06.03.2018 tarih 
211 sayılı kararıyla ihdası yapıldıktan 
sonra satışı kararlaştırılan, Kurtuluş 
Mahallesi 136 ada 51 nolu parselin ön 
kısmında bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdası yapılarak, 
136 ada 72 nolu parsel numarasını 
alan 43.69m² yüzölçümlü taşınmazın 
3194 sayılı İmar Kanununun 17. 
maddesine göre satışının yapılması. 
 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

 2 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Başmahalle 

Belediye meclisinin 15.11.2017 tarih 
2794 sayılı kararıyla ihdası 
yapıldıktan sonra satışı kararlaştırılan, 
Başmahalle Mahallesi 812 ada 27 
nolu parselin kuzey ve batı 
cephesinde buluna kapanan yol 
durumundaki yerin ihdası yapılarak, 
812 ada 29 nolu parsel numarasını 
alan 186.36m² ve 30 nolu parsel 
numarasını alan 246.04m² 
yüzölçümlü taşınmazların 3194 sayılı 
İmar Kanununun 17. maddesine göre 
satışının yapılması. 
 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 
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3 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Rızaiye 

Belediye meclisinin 06.02.2018 tarih 
134 sayılı kararıyla ihdası yapıldıktan 
sonra satışı kararlaştırılan, Rızaiye 
Mahallesi 1436 ada 24 nolu parselin 
bitişiğinde buluna kapanan yol 
durumundaki yerin ihdası yapılarak, 
1436 ada 25 nolu parsel numarasını 
alan 141.74m² yüzölçümlü 
taşınmazın 3194 sayılı İmar 
Kanununun 17. maddesine göre 
satışının yapılması 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

4 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Eyüp Sultan 

Belediye meclisinin 07.03.2018 tarih 
259 sayılı kararıyla ihdası yapıldıktan 
sonra satışı kararlaştırılan, Eyüp 
Sultan Mahallesi 268 ada 3,32 ve 33 
nolu parsellerin arasında buluna 
kapanan yol durumundaki yerin 
ihdası yapılarak, 268 ada 35 nolu 
parsel numarasını alan 147.20m² 
yüzölçümlü taşınmazların 3194 sayılı 
İmar Kanununun 17. maddesine göre 
satışının yapılması 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

5 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 

İstiklal 
(Rızaiye) 

104 ada 146 nolu parsel üzerinde 
görülen 10m lik imar yolunun 
düşürülmesi yönünde hazırlanan  
1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat 
planının 3194 sayılı imar kanununun 
8/b maddesi uyarınca onaylanması 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 

6 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Rızaiye 

112 ada 287 parsel için hazırlanan 
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 
1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat 
planlarının 3194 sayılı imar 
kanununun 8/b maddesi uyarınca 
onaylanması 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 

 
 

Belediye Başkanı Kadir KARA; 2018 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşimi 
kapattığını, 2.Birleşiminin 03.05.2018 Perşembe günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 
 
 
 
 
   Kadir KARA   Abdullah BUKAN   Hayrittin ASLAN 
Belediye Başkanı          Katip Üye       Katip Üye 
 
 
 
 
 
 



T.C. 
OSMANİYE BELEDİYESİ 

2018 Yılı Mayıs Ayına ait Meclis Karar Özetleri 

3 
 

   
 
KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

372 03.05.2018 
(Gündemin 2.Maddesi) İmar ile ilgili taleplerden 12 adet talebin aşağıdaki 
listede olduğu şekli ile ilgili Komisyonlara havale edilmesine oybirliği ile 
karar verildi.  

 
 

S.N TALEP EDEN MAHALLE TALEP 
İLGİLİ 
KOMİSYON 

7 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Akyar 

359 ada 1 parsel için hazırlanan 1/5000 
ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 
ölçekli uygulama imar tadilat planlarının 
3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi 
uyarınca onaylanması 
 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 

8 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Akyar 

358 ada 1 parsel için hazırlanan 1/5000 
ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 
ölçekli uygulama imar tadilat planlarının 
3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi 
uyarınca onaylanması 
 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 

9 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Raufbey 

310 ada için hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar tadilat planının 3194 
sayılı imar kanununun 8/b maddesi 
uyarınca onaylanması 
 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 

10 İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 

Mevlana 
(Rızaiye)-
Kurtuluş-

Ahmet 
Yesevi(Çardak) 

366 ada 57 nolu parselde bulunan Şht. 
Polis Mem. Bekir ÇITAN Parkı, 143 ada 
144 nolu parselde bulunan Şht. Polis 
Mem. Hasan ASLAN Parkı ve Şehit 
Piyade Ast. Çvş. Ahmet TIRAŞ Parkına 
Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü 
tarafından İçme Suyu Sondaj Kuyusu 
vurulacağından TEDAŞ gerekli enerjiyi 
karşılayamadığı için trafo tesisi kurulmak 
üzere yer tahsisi edilmesi   
 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

11 Defterdarlık Milli Emlak 
Müdürlüğü Rızaiye 

111 ada 1 nolu parsel için hazırlanan 
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 
1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat 
planlarının 3194 sayılı imar kanununun 
8/b maddesi uyarınca onaylanması  
 

İmar Komisyonu 

12 TOROSLAR Elektrik 
Dağıtım A.Ş. 

Rızaiye-
Raufbey-
Kurtuluş-
Yaveriye- 

Eyüp Sultan 

Kamuya terkli bulunan Rızaiye, Raufbey, 
Kurtuluş ve Eyüp Sultan Mahallesi ile 
Yaveriye 2163 ada 5 parsel ve Rızaiye 
1045 ada 84 parsel ve çevresinin 
yapılaşmalardan dolayı artan enerji 
ihtiyacını karşılamak için Trafo yeri 
konulması yönünde hazırlanan imar 
tadilat planlarının onaylanması  
 

 
İmar Komisyonu 



T.C. 
OSMANİYE BELEDİYESİ 

2018 Yılı Mayıs Ayına ait Meclis Karar Özetleri 

4 
 

13 TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü Fakıuşağı 

08.12.2017 tarih 2944 sayılı Belediye 
meclis kararında "139 ada 13 nolu 
parselden trafolarına yeraltı kablosu 
geçirilmek üzere irtifak tesis edilmesi" 
şeklinde yazılan ifadenin "TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü adına lisans süresi boyunca 
bedelsiz olarak irtifak hakkı kurulması" 
şeklinde karar alınması 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

14 Fedai YELMEN  

10.07.2016 tarihinde Hakkari ili 
Şemdinli ilçesi Aktütün yolunda şehit 
düşen İs.Asb.Kd. Çvş. Kamil YELMEN' 
in isminin Osmaniye'de uygun bir yere 
çeşme yaptırılması ve caddeye Şehit 
Astsubay Kamil YELMEN olarak 
isminin verilmesi 
 

İnceleme Araştırma 
Komiyonu 

15 Adalet-Besat 
DEMİRYÜREK  

18.05.2016 tarihinde Hakkari ili 
Şemdinli ilçesi Aktütün yolunda şehit 
olan Ulaş. Uzm. Çavuş Veli 
DEMİRYÜREK'in isminin uygun bir 
park'a tek olarak verilmesi 
 

İnceleme Araştırma 
Komisyonu 

16 Hatice YILDIZ ve 
Malikleri Rızaiye 

107 ada 3,4 ve 5 nolu parseller üzerinde 
görülen 7m lik imar yolun iptal edilmesi 
ve MİA-B5 olanından TİCK1 olarak 
değiştirilmesi yönünde hazırlanan imar 
tadilat planlarının onaylanması 

İmar Komisyonu 

17 Ali ALÇI ve Ahmet 
ALÇI Cumhuriyet 159 ada 1 nolu parsel için hazırlanan 

imar tadilat planının onaylanması İmar Komisyonu 

18 Metin SELBİ Rahime Hatun 
(Rızaiye) 

2005 ada 9,28 ve 29 nolu parseller için 
hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması 

İmar Komisyonu 

 
 

Belediye Başkanı Kadir KARA; 2018 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşimi 
kapattığını, 3.Birleşiminin 04.05.2018 Cuma 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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373 04.05.2018 
(Gündemin Ek-3.Maddesi) Teklif Müdürlükten geldiği şekli ile meclis 
gündemine alınması oylandı ve Meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere 
İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

374 04.05.2018 

(Gündemin Ek-4.Maddesi) Teklif Müdürlükten geldiği şekli ile meclis 
gündemine alınması oylandı ve Meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere 
İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine oybirliği ile karar 
verildi. 

375 04.05.2018 
(Gündemin 2.Maddesi) İmar ile ilgili taleplerden 16 adet talebin aşağıdaki 
listede olduğu şekli ile ilgili Komisyonlara havale edilmesine oybirliği ile 
karar verildi. 

 

S.N TALEP EDEN MAHALLE TALEP 
İLGİLİ 
KOMİSYON 

19 M. Serhat KÖRLÜ Yaveriye 

2205 ada 43 nolu parselin yola gelen 
bölümünün Akaryakıt LPG ve Servis 
İstasyonu Alanına dönüştürülmesi 
yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 
ölçekli imar tadilat planlarının 
onaylanması 

İmar Komisyonu 

20 Cengiz ŞAŞMAZ Akyar 

İmar planında konut alanı olarak görülen 
218 ada 71 nolu parselin bir kısmının 
Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak 
değiştirilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli imar tadilat planlarının 
onaylanması 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 

21 Menderes YILDIRIM Eyüp Sultan 

289 ada 5 nolu parsel üzerinde görülen 
yapı yaklaşma mesafesinin aynı 
güzergahtaki kadar çekilmesi ve 10m lik 
imar yolunun 7m' ye düşürülmesi 
yönünde hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması  

İmar Komisyonu 

22 Abdulhadi SALIK Hacıosmanlı 180 ada 31 nolu parsel için hazırlanan 
imar tadilat planının onaylanması İmar Komisyonu 

23 Emel OKTAY ve 
Alparslan ZAİMOĞLU Cumhuriyet 

170 ada 19,50 ve 88 nolu parseller için 
hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması 

İmar Komisyonu 

24 Ahmet CİNGÖZ Raufbey 297 ada 6 nolu parsel için hazırlanan 
imar tadilat planının onaylanması İmar Komisyonu 

25 Hüsniye SAV Ulaşlı 
532 ada 19 nolu parsel üzerinde görülen 
10m lik imar yolunun iptal edilmesi 
yönünde hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması 

İmar Komisyonu 

26 Vahide BAYRAM Gebeli 
121 ada 10 nolu parselin bir kısmından 
geçen 10m lik imar yolunun 7m' ye 
düşürülmesi talebi 

İmar Komisyonu 

27 Sait ÇENET Çardak 
114 ada 45,46 ve 47 nolu parseller için 
hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması 
 

İmar Komisyonu 
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28 Abdullah 
ÇELİKKIRAN Dereobası 

285 ada 7 nolu parsel, 329 ada 2 nolu 
parsel için hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 
ölçekli imar tadilat planlarının 
onaylanması 

İmar Komisyonu 

29 Erdal DEMİR ve Serdal 
DEMİR Cumhuriyet 

157 ada 42 ve 43 nolu parseller üzerinde 
görülen yolun kaldırılması veya 
kamulaştırılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

30 Hacı GÜLTEKİN Rızaiye 
Belediye adına kayıtlı olan 1681 ada 77 
nolu parselin 3194 sayılı İmar 
Kanununun 17. maddesine göre satışının 
yapılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

31 Mustafa ERGÜLER Raufbey 
941 ada 25 nolu parselin kuzeyinde 
bulunan kapanan yol durumundaki yerin 
ihdasının yapılarak satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

32 Faruk ÖZDEMİR Yenimahalle 
995 ada 9 nolu parselin güneyinde 
bulunan kapanan yol durumundaki yerin 
ihdasının yapılarak satışı                             

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

33 Veysel SARIGÜL Rızaiye 

88 ada 154 nolu parsel ile 861 ada 9 nolu 
parselin arasında bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılması, 
ihdası yapılan parsel ile birlikte yola 
giden kısımlarının takasının yapılması ve 
geriye kalan kısmın satışının yapılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

34 İsmail ESMEK Kurtuluş 

09.04.2002 tarih 434 sayılı Encümen 
kararıyla 413 ada 35,44 ve 45 nolu 
parsellerin yola gelen kısımlarının 
kamulaştırılması yönünde alınan 
encümen kararının iptal edilerek yeni 
yapılan imar planına göre 413 ada 117 
nolu parselin yola gelen bölümlerinin 
kamulaştırılması  

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

 
 

Belediye Başkanı Kadir KARA; 2018 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 3.Birleşimi 
kapattığını, 4.Birleşiminin 07.05.2018 Pazartesi 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 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

376 07.05.2018 

(Gündemin 3/1.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Yediocak Mahallesi 
328 ada 36, 37, 83, 91, 92 ve 93 nolu parseller üzerinde görülen 10m’ lik imar 
yollarının 7m’ ye düşürülmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
tadilat planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanması 
talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

377 07.05.2018 

(Gündemin 3/2.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Cumhuriyet 
Mahallesi 172 ada 17-21-26-, 845 ada 1 ve 845 ada 2 nolu parseller için 
hazırlanan imar tadilat planlarının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

378 07.05.2018 
(Gündemin 3/3.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye Mahallesi 
104 ada 165 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat 
planlarının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki 
Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

379 07.05.2018 

(Gündemin 3/4.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Yediocak Mahallesi 
1284 ada 19 nolu parsel üzerinde görülen 7m lik imar yolunun iptal edilmesi 
talebinin reddedilmesi, 1284 ada 19 nolu parsel üzerinden geçen 7m lik imar 
yolunun kaydırılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat 
planının 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi. 

380 07.05.2018 

(Gündemin 3/5.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; İmar planında ticaret 
alanı olarak görülen Yenimahalle 1825 ada 1 nolu parselin Akaryakıt - LPG ve 
Servis İstasyonu olarak hazırlanan imar tadilat planlarının onaylanması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

381 07.05.2018 
(Gündemin 3/6.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Cumhuriyet 
Mahallesi 174 ada 87 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. 

382 07.05.2018 

(Gündemin 3/7.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Başmahalle 238 ada 
37 nolu parselin ön bahçe mesafesinin iptal edilerek Sosyal Tesisi Alanına 
dönüştürülmesi yönünde hazırlanan imar tadilat planlarının onaylanması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

383 07.05.2018 

(Gündemin 3/8.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey Mahallesi 
855 ada 1 ve 2 nolu parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden 
düzenlenmesi yönünde hazırlanan imar tadilat planının onaylanması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

384 07.05.2018 

(Gündemin 3/9.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Eyüp Sultan 
Mahallesi 1240 ada 1-2, 1248 ada 2, 1249 ada 7 ve 8 nolu parsellerin İlkokul 
Alanına dönüştürülmesi yönünde hazırlanan imar tadilat planlarının onaylanması 
talebinin Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

385 07.05.2018 

(Gündemin 3/10.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye Mahallesi 
107 ada 3 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. 
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386 07.05.2018 

(Gündemin 3/11.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Eyüp Sultan 
Mahallesi 1706 ada 98, 217 ve 218 nolu parseller için hazırlanan imar tadilat 
planının onaylanması 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 3194 sayılı 
imar kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.  

387 07.05.2018 

(Gündemin 3/12.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Yaverpaşa 
Mahallesi 2205 ada 33 nolu parsel üzerinde görülen 15m lik imar yolunun iptal 
edilmesi yönünde hazırlanan imar tadilat planlarının onaylanması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

388 07.05.2018 

(Gündemin 3/13.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesi 123 ada 7,8,9,10,11,12- 185 ada 3,4 ve 8 nolu parseller üzerinde 
görülen imar yollarının kaydırılması yönünde hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

389 07.05.2018 
(Gündemin 3/14.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Çardak Köyü 115 
ada 56 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının onaylanması talebinin 
ilgili kurumlardan görüşleri gelinceye kadar konunun gündemden çıkartılması 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

390 07.05.2018 
(Gündemin 3/15.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Cumhuriyet 
Mahallesi 175 ada 113 nolu parsel üzerinde görülen imar yolunun iptal edilmesi 
talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

391 07.05.2018 
(Gündemin 3/16.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Dereobası Köyü 
104 ada 142 nolu parsel üzerinde görülen İlkokul Alanının kaydırılması talebinin 
Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

392 07.05.2018 

(Gündemin 3/17.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; İmar planında K-1 
Konut Alanı olarak görülen Rızaiye Mahallesi 1654 ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu 
parseller üzerinde görülen imar yolunun kaydırılması ve TİCK-1' e 
dönüştürülmesi talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

393 07.05.2018 
(Gündemin 3/18.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Eyüp Sultan 
Mahallesi 2140 ada 1 nolu parselin 5m olan yapı yaklaşma mesafesinin 3m' ye 
düşürülmesi talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

394 07.05.2018 
(Gündemin 3/19.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; İmar yolu 
içerisinde kalan 112 ada 138 nolu parselde kayıtlı 15,51m² yüzölçümlü 
taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
hükümlerine göre kamulaştırılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

395 07.05.2018 

(Gündemin 3/20.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Mülkiyeti 
Belediyeye ait olup şahıslara satışı yapılarak satış bedeli tahsil edilen ancak 
bugüne kadar tapu devri yapılamayan, Eyüp Sultan Mahallesi 1350 ada 15 nolu 
parselin satış bedelinin Belediyece tahsil edilmiş olduğundan hak sahibine tapu 
devrinin yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

396 07.05.2018 

(Gündemin 3/21.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Cumhuriyet 
Mahallesi 841 ada 5 nolu parselin cephe aldığı kadastro yolu üzerine imar yolu 
konulması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 
3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

397 07.05.2018 

(Gündemin 3/22.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Alibeyli 
Mahallesi 49 ada 264 nolu parselin batı sınırında bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı talebinin söz konusu yerin fiilen 
kullanılıyor olması nedeni ile reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
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398 07.05.2018 
(Gündemin 3/23.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Başmahalle 935 
ada 40 nolu parselin ön kısmında bulunan kapanan yol durumundaki yerin 
ihdasının yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının 
yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

399 07.05.2018 
(Gündemin 3/24.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüp Sultan 
Mahallesi 257 ada 55 ve 56 nolu parseller üzerinde görülen parkın iptal edilmesi 
veya kamulaştırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

400 07.05.2018 

(Gündemin 3/25.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 1681 ada 61 nolu parselin batı sınırında bulunan kapanan yol 
durumundaki yer ile mülkiyeti Belediyeye ait 1681 ada 86 nolu parselin bir 
bölümünün satışının yapılması talebinin reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

401 07.05.2018 
(Gündemin 3/26.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Kurtuluş 
Mahallesi 455 ada 26 ve 27 nolu parseller arasında bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 17. 
maddesine göre satışının yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

402 07.05.2018 

(Gündemin 3/27.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Akyar Köyü 205 
ada 12 nolu parsel üzerinde görülen parkın iptal edilmesi veya kamulaştırılması 
talebinin bu bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar 
uygulaması yapılarak mağduriyet giderileceğinden reddedilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

403 07.05.2018 
(Gündemin 3/28.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüp Sultan 
Mahallesi 257 ada 79 nolu parsel üzerinde görülen parkın iptal edilmesi veya 
kamulaştırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

404 07.05.2018 

(Gündemin 3/29.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 1423 ada 9 nolu parselin asfalt dökülmek suretiyle fiilen kullanılan 
bölümünün 5393 sayılı Belediye kanunu ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunu 
hükümlerine göre kamulaştırılması talebinin Belediyemizce bu bölgede program 
dahilinde yol açma çalışması yapılırken değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

405 07.05.2018 
(Gündemin 3/30.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüp Sultan 
Mahallesi 1278 ada 243 nolu parselin 5393 sayılı Belediye kanunu ve 2942 sayılı 
kamulaştırma kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

406 07.05.2018 
(Gündemin 3/31.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yediocak 
Mahallesi 328 ada 36, 37, 91 ve 93 nolu parseller arasında bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 17. 
maddesine göre satışının yapılması  oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

407 07.05.2018 

(Gündemin 3/32.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Başmahalle 
Mülkiyeti Belediyeye ait 887 ada 1 ve 2 nolu parsellerin satışının yapılması 
talebinin söz konusu yerin Belediyemizce değerlendirilebilecek konumda olması 
nedeni ile reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

408 07.05.2018 

(Gündemin 3/33.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye Mahallesi 
119 ada 274 nolu parsel üzerinde görülen imar yolunun kaydırılması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

409 07.05.2018 

(Gündemin 3/34.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Raufbey 
Mahallesi 25 ada 54, 55, 56, 57 ve 58 nolu parseller arasında bulunan kapanan 
yol durumundaki yerin ihdasının yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 17. 
maddesine göre satışının yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  
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410 07.05.2018 

(Gündemin 3/41.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Cumhuriyet 
Mahallesi 175 ada 16 nolu parselin yola gelen bölümü ve komşu parsel hizasına 
gelen bölümünün içerisinde Salih Sefa YAZAR Kültür Evinin bulunduğu 175 
ada 15 parselin boş olan bölümü ile takasının yapılması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

411 07.05.2018 
(Gündemin 3/43.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Mülkiyeti 
Belediyeye ait Başmahalle 812 ada 25 ve 26 nolu parsellerin satışı talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

412 07.05.2018 

(Gündemin 3/44.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Ulaşlı Mahallesi 
228 ada 58 ve 78 nolu parsellerin ön kısmında bulunan kapanan yol durumundaki 
yerin ihdasının yapılarak satışı talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.  

413 07.05.2018 

(Gündemin 3/45.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 258 ada 51 ve 52 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli imar 
tadilat planının onaylanması veya taşınmazlar üzerinde görülen parkın 
kamulaştırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

414 07.05.2018 
(Gündemin 3/46.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Alibeyli Mahallesi 
1576 ada 209 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli imar tadilat planının 
onaylaması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

415 07.05.2018 

(Gündemin 3/47.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Aydın 3. 
Noterliğinin 08.11.2017 tarih 15512 nolu ihtarnamesinde belirtilen imar planında 
park olarak görülen 258 ada 52 nolu parselin kamulaştırılması talebinin ayrıntılı 
şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi.  

416 07.05.2018 

(Gündemin 3/48.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. 

417 07.05.2018 

(Gündemin 3/49.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.  

418 07.05.2018 

(Gündemin 3/52.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yediocak 
Mahallesi 326 ada 54 ve 105 nolu parseller arasında bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

419 07.05.2018 

(Gündemin 3/55.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Hacıosmanlı 
Mahallesi 181 ada 36,40 ve 41 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar tadilat planının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

420 07.05.2018 

(Gündemin 4/1.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; S Plaka ve J Plaka 
Araçlarının Yaşlarının 19 olması talebi ile ilgili komisyon incelemeleri devam 
ettiğinden dolayı, konunun bir sonraki Meclis toplantısına ertelenmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 
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421 07.05.2018 
(Gündemin 4/2.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Osmaniye’de yeni 
yeni duyulan Çölyak hastalığıyla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması 
hususuyla ilgili komisyon çalışması devam etmekte olup, konunun ileriki meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

422 07.05.2018 

(Gündemin 4/3.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; İlimizde tarımsal 
alanlara yakın yerleşim yerlerinde yaşayan insanların özelliklede çocuklar zirai 
ilaçlardan olumsuz etkilemektedir. Belediye olarak üzerimize düşen görevi 
yapmak için konunun araştırılması ve zirai ilaçlardan etkilenen vatandaşlara nasıl 
önlem alınması gerektiği hakkında çalışma yapılması hususu ile ilgili komisyon 
çalışmamız devam etmekte olup, konunun ileriki meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

423 07.05.2018 

(Gündemin 4/4.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Türkiye Harp 
Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi; Şehit Piyade 
Uzman Çavuş Savaş ÇİFTÇİ’ nin isminin verilmesi talebi ile ilgili komisyon 
çalışmamız devam ettiğinden, konunun ileriki meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

424 07.05.2018 

(Gündemin 4/6.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Osmaniye 
Gazeteciler Cemiyeti; İlimizde hizmet vermiş gazetecilerin isimlerinin ve 
anılarının yaşatılması için ekli listede isim ve soy isimleri bulunan gazetecilerin 
uygun görülecek cadde ve sokaklara isminin verilmesi talebi ile ilgili komisyon 
çalışmamız devam ettiğinden, konunun ileriki meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

 
 

Belediye Başkan Vekili Tebernuş ÇİL; 2018 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 4.Birleşimi 
kapattığını, 5.Birleşiminin 08.05.2018 Salı günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
 
 
 
 
 
    Tebernuş ÇİL   Abdullah BUKAN   Hayrittin ASLAN 
Belediye Başkan V.          Katip Üye       Katip Üye 
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KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

425 08.05.2018 

(Gündemin 1.Maddesi) Belediyemiz 2017 Mali Yılı Kesin Hesap ve Taşınır 
Kesin Hesap Cetvelleri uygun olarak hazırlanması ile ilgili Plan Bütçe 
Komisyon raporu, Komisyondan geldiği şekliyle ilgili mevzuata uygun olarak 
Meclis Üyelerinin adlarının okunması ile yapılan oylama sonunda; 18 Üyenin 
“Kabul” 12 Üyenin Ret (AK Parti Meclis Grubu Üyeleri E.KALYONCU 
ERDAL, N.OKUR, Z.YILMAZER, M.ÇUHADAR, A.KARAKURT, 
İ.KARATAŞ, V.EDEBALİ, M.YİĞİT, K.ERSOY, H.ACAR, M.ERGEZ, 
H.KAYA) oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi. 

426 08.05.2018 

(Gündemin 3/35.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yediocak 
Mahallesi 220 ada 66 nolu parselin bitişiğinde bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapıldıktan sonra Öğrenci Yurdu yapılması için 
tahsisinin yapılması talebinin incelenmesi sonucunda talep edilen yolun parke 
döşenmiş kullanılan bir yol olması, altyapı hizmetlerini veriyor olması ve 
ayrıca bu yoldan başka bir parselin cephe alıyor olmasından dolayı talebin 
reddi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

427 08.05.2018 

(Gündemin 3/36.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Yenimahalle ve 
Fakıuşağı Mahallesinde park olarak kamuya terk edilen alanlar üzerine Trafo 
yeri konulması yönünde hazırlanan imar tadilat planlarının 1/1000 ölçekli 
uygulama imar tadilat planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi 
uyarınca onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

428 08.05.2018 

(Gündemin 3/37.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Başmahalle 538 
ada 3 nolu parsel üzerinde görülen Eğitim Tesisi (Meslek Okulu) Alanının 
iptal edilmesi talebinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 24.04.2018 tarih 
E.8179315 sayılı görüş yazısı doğrultusunda genelgeye göre işlem yapıldıktan 
sonra değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

429 08.05.2018 

(Gündemin 3/38.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Ulaşlı 
Mahallesi 223 ada 9 nolu parsel üzerinde görülen 10m lik yolun kaydırılması 
yönünde alınan 06.02.2018 tarih 113 sayılı Belediye Meclis kararının iptal 
edilmesi talebinin incelenmesi sonucunda plan müellifinin 05.04.2018 tarihli 
görüşü doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

430 08.05.2018 

(Gündemin 3/39.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; İmar 
uygulaması sonucu oluşan Yaverpaşa Mahallesi 2257 ada 37 nolu parsel 
üzerinde görülen 40m lik imar yolunun uygulamadaki şekline göre 
düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 
ölçekli uygulama imar tadilat planlarının plan müellifinin 14.04.2018 tarihli 
görüş yazısı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 
onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

431 08.05.2018 

(Gündemin 3/40.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Kurtuluş 
Mahallesi 137 ada 23 nolu parselin üzerinde görülen 10m lik imar yolunun 
iptal edilmesi talebinin reddedilmesi, 7m' ye düşürülmesi talebi yönünde 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının plan müellifinin 
23.03.2018 tarihli görüş yazısı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 
8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

432 08.05.2018 

(Gündemin 3/42.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüp Sultan 
Mahallesi 1493 ada 158 parselin kuzeyinde bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 17. 
maddesine göre satışının yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
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433 08.05.2018 
(Gündemin 3/50.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yenimahalle 
520 ada 52 nolu parsel üzerinde görülen parkın iptal edilmesi veya 
kamulaştırılması talebinin gündemden çıkartılması oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi.  

434 08.05.2018 
(Gündemin 3/51.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yenimahalle 
1001 ada 2 nolu parselin bitişiğinde bulunan çıkmaz sokağın kamulaştırma 
yapılarak çıkar hale getirilmesi talebinin bu bölgede yapılacak genel yol 
çalışması yapılırken değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

435 08.05.2018 

(Gündemin 3/53.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Dr.İhsan 
Göknel (Alibeyli) Mahallesi 45 ada 46 nolu parsel üzerinde görülen parkın 
iptal edilmesi talebinin plan müellifinin 14.04.2018 tarihli görüş yazısı 
doğrultusunda reddedilmesi, kamulaştırılması talebinin ise 5393 sayılı 
Belediye Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 
kamulaştırılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

436 08.05.2018 

(Gündemin 3/54.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Cumhuriyet 
Mahallesi 169 ada 76 nolu parsel üzerinde görülen çocuk bahçesinin 951 ada 
3 nolu parsel üzerine kaydırılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planlarının plan 
müellifinin 14.04.2018 tarihli görüş yazısı doğrultusunda 3194 sayılı İmar 
Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.  

437 08.05.2018 

(Gündemin 4/5.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü; Mevlana Mahallesi Dervişiye Caddesine Şehit 
Mehmet Ali SARAK isminin verilmesi talebi ile ilgili komisyon çalışmamız 
devam ettiğinden, konunun ileriki meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

438 08.05.2018 

(Gündemin Ek-1.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Maliye 
Bakanlığının yayımlamış olduğu 375/S.KHK’nın Geçici 23. Maddesi 
kapsamında, Hizmet Alımı sözleşmesi kapsamında çalıştırılan işçilerin kadro 
pozisyonuna geçirilmesi sonucu birimlerde bulunan Geçici Personel ücretleri 
ödeneğinde bulunan ödeneklerin Mali Hizmetler Müdürlüğünün Sürekli İşçi 
Ücretleri Ödeneği ve Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri Ödeneğine, Bütçe 
ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği aktarma yapılması 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

439 08.05.2018 

(Gündemin Ek-2.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Fen İşleri 
Müdürlüğü Yol Yapımı Giderleri ve Diğer Yatırımlar Ödeneklerine Su ve 
Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesis Yapımı 
Ödeneklerinden 50.000.000,TL Aktarma yapılması oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi.  
 

440 08.05.2018 

(Gündemin Ek-3.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesi 222 (eski 509) ada 1 parsel 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 oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 
 

441 08.05.2018 

(Gündemin Ek-4.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Belediye 
Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 320 sayılı kararı sehven alınmış olup, kararın 
iptaline ve Şirinevler (Yaveriye) Mahallesi 1309 ada 4 ve 5 nolu parsellerin 
doğusunda bulunan yerin ve ekli krokide (A) harfiyle gösterilen alanın Tapu 
Kanunun 21. Maddesine göre Osmaniye Belediyesi adına ihdasının yapılması 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
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442 08.05.2018 

(Gündemin 2/1.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Belediye 
Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 211 sayılı kararıyla ihdası yapıldıktan sonra 
satışı kararlaştırılan, Kurtuluş Mahallesi 136 ada 51 nolu parselin ön kısmında 
bulunan kapanan yol durumundaki yerin ihdası yapılarak, 136 ada 72 nolu 
parsel numarasını alan 43.69m² yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar 
Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi.  

443 08.05.2018 

(Gündemin 2/2.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Belediye 
Meclisinin 15.11.2017 tarih ve 2794 sayılı kararıyla ihdası yapıldıktan sonra 
satışı kararlaştırılan, Başmahalle Mahallesi 812 ada 27 nolu parselin kuzey ve 
batı cephesinde bulunan kapanan yol durumundaki yerin ihdası yapılarak, 812 
ada 29 nolu parsel numarasını alan 186.36m² ve 30 nolu parsel numarasını 
alan 246.04m² yüzölçümlü taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. 
maddesine göre satışının yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

444 08.05.2018 

(Gündemin 2/3.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Belediye 
Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 134 sayılı kararıyla ihdası yapıldıktan sonra 
satışı kararlaştırılan, Rızaiye Mahallesi 1436 ada 24 nolu parselin bitişiğinde 
bulunan kapanan yol durumundaki yerin ihdası yapılarak, 1436 ada 25 nolu 
parsel numarasını alan 141.74m² yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar 
Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi.  

445 08.05.2018 

(Gündemin 2/4.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Belediye 
Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 259 sayılı kararıyla ihdası yapıldıktan sonra 
satışı kararlaştırılan, Eyüp Sultan Mahallesi 268 ada 3, 32 ve 33 nolu 
parsellerin arasında bulunan kapanan yol durumundaki yerin ihdası yapılarak, 
268 ada 35 nolu parsel numarasını alan 147.20m² yüzölçümlü taşınmazların 
3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi.  

446 08.05.2018 

(Gündemin 2/5.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; İstiklal (Rızaiye) 
Mahallesi 104 ada 146 nolu parsel üzerinde görülen 10m lik imar yolunun 
düşürülmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat 
planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

447 08.05.2018 

(Gündemin 2/6.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 112 ada 287 parsel 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 oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.  

448 08.05.2018 
(Gündemin 2/7.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Akyar Köyü 359 
ada 1 parsel 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 oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

449 08.05.2018 

(Gündemin 2/8.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Akyar Köyü 358 
ada 1 parsel 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 oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

450 08.05.2018 

(Gündemin 2/9.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey 
Mahallesi 310 ada 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.  
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451 08.05.2018 

(Gündemin 2/10.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Mevlana 
(Rızaiye) Mahallesi 366 ada 57 nolu parselde bulunan Şht. Polis Mem. Bekir 
ÇITAN Parkı, Kurtuluş 143 ada 144 nolu parselde bulunan Şht. Polis Mem. 
Hasan ASLAN Parkına Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü tarafından 
İçme Suyu Sondaj Kuyusu yapılacağından TEDAŞ gerekli enerjiyi 
karşılayamadığı için 5*8=40m² trafo tesisi kurulmak üzere TEDAŞ Genel 
Müdürlüğüne lehine lisans süresi boyunca bedelsiz olarak ittifak tesis 
edilmesine ve tahsisine. Ahmet Yesevi (Çardak) Şehit Piyade Ast. Çvş. 
Ahmet TIRAŞ Parkına Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü tarafından 
İçme Suyu Sondaj Kuyusu yapılacağından TEDAŞ gerekli enerjiyi 
karşılayamadığı için 5*8=40m² trafo tesisi kurulmak üzere TOROSLAR-
EDAŞ'a yer tahsisi edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

452 08.05.2018 

(Gündemin 2/13.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Mülkiyeti 
Belediye’ye ait olan Fakıuşağı Mahallesi 139 ada 13 nolu parsel için TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü adına lisans süresi boyunca bedelsiz olarak irtifak hakkı 
kurulması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

453 08.05.2018 

(Gündemin 2/20.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Akyar Köyü 
218 ada 71 nolu parselin bir kısmının Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak 
değiştirilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 
ölçekli uygulama imar tadilat planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b 
maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

 
 

Belediye Başkan Vekili Tebernuş ÇİL; 2018 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısının 01.06.2018 
Cuma günü saat 16.00’ da yapılacağını, 2018 Yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısını kapattığını Meclise 
duyurdu. 
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