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S.N MAHALLE TALEP İLGİLİ KOMİSYON 

1 Fakıuşağı 270 ada 91 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat 
planlarının onaylanması İmar Komisyonu 

2 Raufbey 315 ada 41 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat 
planının onaylanması İmar Komisyonu 

3 Alibeyli 710 ada 1 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat 
planının onaylanması İmar Komisyonu 

 
 

Meclis 1. Başkan Vekili Osman TÜLÜCÜ; 2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 
1.Birleşimi kapattığını, 2.Birleşiminin 02.07.2019 Salı günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile 
karar verildi. 
 
 
 
 
   Osman TÜLÜCÜ   Ahmet ERKMEN   Murat ALKAN 
   Meclis 1.Başkan V.         Katip Üye       Katip Üye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

377 01.07.2019 

(Gündemin Ek-1.Maddesi)  Zorkun ve Mitisin Yayla Hizmet Bedelinin 
tekrardan belirlenmesi hususunun Meclis Gündemine alınması ve Meclis 
süresi içerisinde görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

378 01.07.2019 
(Gündemin 4.Maddesi)   İmar ile ilgili taleplerden 3 adet talebin aşağıdaki 
listede olduğu şekli ile ilgili Komisyonlara havale edilmesine oybirliği ile 
karar verildi.  
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S.N MAHALLE TALEP İLGİLİ KOMİSYON 

4 Rızaiye 2059 ada 1 nolu parselin batısından geçen 7m'lik imar 
yolunun kaydırılması veya kamulaştırılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

5 Rızaiye 1681 ada 60 nolu parselin güneyinde bulunun kısmın 
ihdasının yapılarak satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

6 Rızaiye 1724 ada 141 nolu parselin güney kısmında bulunan 
kapanan yol durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

7 Rızaiye 2012 ada 15 nolu parselin satışı İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

 
 

Belediye Başkanı Kadir KARA; 2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşimi 
kapattığını, 3.Birleşiminin 03.07.2019 Çarşamba günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 
 
 
 
 
     Kadir KARA   Ahmet ERKMEN   Murat ALKAN 
  Belediye Başkanı          Katip Üye            Katip Üye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

379 02.07.2019 

(Gündemin Ek-2.Maddesi)   Akıllı bilet sisteminin kurulması için sözleşme 
taraflarına ve bağlı bulundukları kooperatiflere verilen altı (6) aylık sürenin 
uzatılması hususunun Meclis Gündemine alınması ve Meclis süresi 
içerisinde görüşülmek üzere Ulaştırma ve Plan Bütçe Komisyonlarına 
havale edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

380 02.07.2019 
(Gündemin 4.Maddesi)    İmar ile ilgili taleplerden 4 adet talebin aşağıdaki 
listede olduğu şekli ile ilgili Komisyonlara havale edilmesine oybirliği ile 
karar verildi.   
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KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

381 03.07.2019 

(Gündemin 2/1.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Akyar Köyü 
238 ada 17,39 parseller ve 372 ada 1 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat 
planlarının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi. 

382 03.07.2019 

(Gündemin 2/2.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey 
Mahallesi 315 ada 2 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

383 03.07.2019 

(Gündemin 2/3.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 272 ada 38 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 
imar tadilat planının plan müellifinin 21.06.2019 tarihli görüş yazısı 
doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 
onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

384 03.07.2019 

(Gündemin 2/4.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey 
Mahallesi 439 ada 18 ve 22 nolu parselin kuzeyinden geçen 10m' lik imar 
yolunun iptal edilmesi veya daraltılması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi.  

385 03.07.2019 

(Gündemin 2/5.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Çardak Köyü 
139 ada 67 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının onaylanması 
talebinin plan müellifinin 21.06.2019 tarihli görüşü doğrultusunda 
reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

386 03.07.2019 

(Gündemin 2/6.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Gebeli 
Mahallesi 130 ada 2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller üzerinde görülen park 
alanının iptali veya kamulaştırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi.  

387 03.07.2019 

(Gündemin 2/7.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yeşilyurt 
Mahallesi İmar planında toplu konut alanı ve imar yolu içerisinde kalan 572 
parselin yola gelen kısımlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

388 03.07.2019 

(Gündemin 2/8.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 403 ada 93 nolu parsel üzerinde görülen park alanının 
kaldırılması veya kamulaştırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi.  

389 03.07.2019 

(Gündemin 2/9.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Cumhuriyet 
Mahallesi 174 ada 159 nolu parselin güneyinden bulunan 1520 nolu çıkmaz 
sokağın 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
hükümlerine göre kamulaştırılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

390 03.07.2019 

(Gündemin 2/10.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Alibeyli 
Mahallesi 62 nolu adanın içerisinde bulunan 7m'lik imar yolunun 5393 
sayılı Belediye Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine 
göre kamulaştırılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
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391 03.07.2019 

(Gündemin 2/11.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 1811 ada 6 nolu parselin doğusunda bulunan "a" harfi ile 
gösterilen alanın ihdasının yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 17. 
maddesine göre satışının yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

392 03.07.2019 

(Gündemin 2/12.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Akyar 
Köyü 106 ada 3 ve 10 nolu parseller ile 15 nolu parsel arasında kalan "a" 
harfi ile gösterilen alanın ihdasının yapılarak satışı talebinin reddedilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

393 03.07.2019 

(Gündemin 2/13.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Osmaniye 
Belediyesine ait olan Alibeyli Mahallesi 62 ada 99 nolu parselin satışı 
talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

394 03.07.2019 

(Gündemin 2/14.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Karaçay 
Mahallesi 196 ada 73 nolu parselin kuzeyinde bulunan kadastro yolunun 
ihdasının yapılarak satışı talebinin söz konusu yoldan cephe alan parsel 
bulunması nedeni ile reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

395 03.07.2019 

(Gündemin 2/15.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Osmaniye 
Belediyesi ile hissedar olduğu Başmahalle 812 ada 31 nolu parseldeki 
belediye hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre 
satışının yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

396 03.07.2019 

(Gündemin 2/16.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Alibeyli 
Mahallesi 1501 ada 33 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

397 03.07.2019 

(Gündemin 2/17.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesinde konumlu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi için hazırlanan 
imar tadilat planlarının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi.  

398 03.07.2019 

(Gündemin 2/18.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Akyar Köyü 
200 ada 1 nolu parsel ve Toprakkale 382 ada 4 nolu parsel için hazırlanan 
imar tadilat planlarının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi.  

399 03.07.2019 

(Gündemin 2/19.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesi 245 ada 3 (eski 415 parsel) numarası için hazırlanan imar tadilat 
planlarının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi. 
 

400 03.07.2019 

(Gündemin 2/20.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesi 270 ada 39 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
  

401 03.07.2019 

(Gündemin 2/21.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 1286 ada 80 nolu parsel üzerinde görülen park alanı ile 12m'lik 
imar yoluna gelen kısımlarının takası veya park alanını 12m'lik imar 
yolunun güneyinde bulunan alana kaydırılması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi.  
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402 03.07.2019 

(Gündemin 2/22.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 1526 ada 42 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

403 03.07.2019 

(Gündemin 2/23.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Dereobası 
Köyü 334 ada 6 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

404 03.07.2019 

(Gündemin 2/24.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 262 ada 22 ve 57 nolu parseller arasından geçen 10m'lik imar 
yolunun kaydırılması veya kaldırılması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi.  

405 03.07.2019 

(Gündemin 2/25.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; İmar 
planında konut alanı olarak görülen Alibeyli Mahallesi 46 ada 55 nolu 
parselin kamulaştırılarak park alanına dönüştürülmesi talebinin ayrıntılı 
şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

406 03.07.2019 

(Gündemin 2/26.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; İmar 
planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak görülen Akyar Köyü 366 
ada 7 nolu parselin Akaryakıt LPG İstasyonu ve Sosyal Tesis amaçlı 
hazırlanan imar tadilat planlarının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi.  

407 03.07.2019 

(Gündemin 2/27.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey 
Mahallesi 295 ada 8 nolu parselin üzerinden geçen 12m'lik imar yolunun 
kaydırılması talebinin yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığından imar 
yolunun 12m olarak açılamayacağı için reddi, plan müellifinin 19.02.2019 
tarihli görüş yazısı doğrultusunda 10m'ye düşürülmesi 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.  

408 03.07.2019 

(Gündemin 2/28.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Ulaşlı 
Mahallesi 221 ada 11 nolu parsel üzerinde görülen 10m'lik imar yolunun 
7m'ye düşürülmesi talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki 
Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

409 03.07.2019 

(Gündemin 2/29.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Ulaşlı 
Mahallesi 223 ada 39 nolu parsel üzerinde görülen 12m'lik imar yolunun 
kaydırılması veya kaldırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.  

410 03.07.2019 

(Gündemin 2/30.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Ulaşlı 
Mahallesi 223 ada 8 nolu Parselin güneyinden geçen 10m'lik imar yolunun 
kaydırılması talebinin plan müellifinin 26.11.2018 tarihli görüş yazısı 
doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat 3194 sayılı imar 
kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.  

411 03.07.2019 

(Gündemin 2/31.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Alibekirli 
Mahallesi 503 ada 16, 17, 18, 19, 43 ve 44 nolu parseller üzerinde görülen 12mlik 
imar yolunun kaydırılması yönünde hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
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412 03.07.2019 

(Gündemin 2/32.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Karacalar 
Köyü Park alanı olarak görülen 106 ada 164 nolu parselin Ağaçlandırılacak 
Alan olarak imar değişikliğinin yapılması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi.  

413 03.07.2019 

(Gündemin 2/33.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Mülkiyeti 
Osmaniye Belediyesine ait Eyüpsultan Mahallesi 1493 ada 168 nolu 
parselin satış kararının iptal edilmesi talebinin reddedilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

414 03.07.2019 

(Gündemin 2/34.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Mülkiyeti 
Osmaniye Belediyesine ait yapı kayıt belgesi bulunan Başmahalle 1771 ada 
20 nolu parselin 126.00m² sinin satışı talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 
Geçici 16.   Madde kapsamında yapılacak satışlara dair uygulama 
yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca henüz yayınlanmadığından 
konunun gündemden çıkartılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

415 03.07.2019 

(Gündemin 2/35.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Mülkiyeti 
Osmaniye Belediyesine ait yapı kayıt belgesi bulunan Rızaiye Mahallesi 88 
ada 311 nolu parselin 210.63m² sinin satışı talebinin 3194 sayılı İmar 
Kanununun Geçici 16.   Madde kapsamında yapılacak satışlara dair 
uygulama yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca henüz 
yayınlanmadığından konunun gündemden çıkartılması oylandı ve oybirliği 
ile karar verildi. 
 

416 03.07.2019 

(Gündemin 2/36.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Raufbey 
Mahallesi 5 ada 1 nolu parselin bir kısmından geçen 15m'lik imar yolunun 
her iki taraftan eşit geçecek şekilde kaydırılması, yola giden kısımlarının 
veya tamamının kamulaştırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

417 03.07.2019 

(Gündemin 2/37.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Raufbey 
Mahallesi 293 ada 6 nolu parsel ile 25 ada 82 nolu parsel arasında kapanan 
yol durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi. 

418 03.07.2019 

(Gündemin 2/38.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Dereobası 
104 ada 716 (eski 159 parsel) nolu parselin bir kısmının köy konağı ve 
sağlık evi yapılmak üzere sosyal tesis alanına dönüştürülmesi yönünde 
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar 
tadilat planlarının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 
 

419 03.07.2019 

(Gündemin 2/39.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Çardak Köyü 
301 ada 7 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının onaylanması 
talebinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (5. Bölge Müdürlüğü) 
22.05.2019 tarih E.149216 sayılı ve Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu'nun (Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı) 13.03.2019 tarih E.13951 
sayılı görüşleri doğrultusunda 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. 
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Belediye Başkanı Kadir KARA; 2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 3.Birleşimi 
kapattığını, 4.Birleşiminin 04.07.2019 Perşembe günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 
 
 
 
 
     Kadir KARA   Ahmet ERKMEN   Murat ALKAN 
  Belediye Başkanı          Katip Üye            Katip Üye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

420 03.07.2019 

(Gündemin 2/40.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Alibeyli 
Mahallesi 63 ada 20 ve 21 nolu parseller için hazırlanan imar tadilat 
planının onaylanması talebinin plan müellifinin 17.04.2019 tarihli görüş 
yazısı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 3194 
sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

421 03.07.2019 

(Gündemin 2/41.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Gebeli 
Mahallesi 2180 ada 54,56 ve 57 nolu parsellerin (582, 583, 585 eski parsel) 
2009 yılında yapılan 18. madde imar uygulamasındaki haline 
dönüştürülmesi talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

422 03.07.2019 

(Gündemin 2/42.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Ulaşlı 
Mahallesi 1384 ada 210 nolu parselin kuzeyine 7m'lik imar yolu konulması 
talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

423 03.07.2019 

(Gündemin 2/43.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; 
Cumhuriyet Mahallesi 169 ada 11 ve 30 nolu parsellerin 10m'lik imar 
yoluna gelen kısımlarının kamulaştırılarak açılması talebinin 5393 sayılı 
Belediye Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 
Belediyemizce bu bölgede program dahilinde yol açma çalışması yapılırken 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

424 03.07.2019 

(Gündemin 2/44.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; İmar 
planında konut alanı olarak görülen Eyüpsultan 1248 ada 1 nolu parselin 
güneyinde 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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Belediye Başkanı Kadir KARA; 2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 4.Birleşimi 
kapattığını, 5.Birleşiminin 05.07.2019 Cuma günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 
 
 
 
 
     Kadir KARA   Ahmet ERKMEN   Murat ALKAN 
  Belediye Başkanı          Katip Üye            Katip Üye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

425 04.07.2019 

(Gündemin 3/2.Maddesi)  Komisyon raporu ve İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğünün 32 nolu genelgesi doğrultusunda; Özel Halk 
Otobüsleri yönetmeliğinden (SRC) Mesleki Yeterlilik Belgesi şartının 
çıkartılarak iptal edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

426 04.07.2019 

(Gündemin 3/3.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğünün İç Hizmet Yönetmeliğinde bulunan, Otogar 
Şefliğinin ( C ) bendinin Acente ve Kuruluşların Görev ve Sorumlulukları 
başlığının 9.maddesinin “Otogarda bilet satış yerlerinin sadece tesis içinde 
belirlenen yerde olacaktır, Otogar dışında bilet satış noktası olmayacaktır. 
Firma yalnızca kendi adına kayıtlı olan otobüsler için bilet satabilir” 
Şeklinde düzeltilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

427 04.07.2019 

(Gündemin 3/5.Maddesi)  Komisyon raporları doğrultusunda; İlimizdeki 
uyuşturucu kullanımının araştırılması hususu ile ilgili komisyon çalışmamız 
devam ettiğinden konunun ileriki Meclis Toplantısında görüşülmek üzere 
ertelenmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  
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Meclis 1.Başkan Vekili Osman TÜLÜCÜ; 2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısının 
02.09.2019 Pazartesi günü saat 16.00’ da yapılacağını, 2019 Yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısını 
kapattığını Meclise duyurdu. 
 
 
 
 
  Osman TÜLÜCÜ   Ahmet ERKMEN   Murat ALKAN 
  Meclis 1.Başkan V.          Katip Üye            Katip Üye 
 
 
 
 
 
 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

428 05.07.2019 

(Gündemin 3/1.Maddesi)  Belediye Meclisince yapılan gizli oylama 
neticesinde; 4081 sayılı Kanuna göre oluşan Çiftçi Malları Koruma Meclisi 
Asil Üyeliklere; Ramazan ÇALTAK, Burhan KIZILKAYA, Ali ÇOLAK, 
Mehmet YILDIZ, Mehmet GÜLEN, Yedek Üyeliklere; Ahmet YILMAZ, 
Özdal GÖNÜL, Erhan ÖZ, Süleyman IŞIK ve Hüseyin ALICI seçildiler.  

429 05.07.2019 
(Gündemin 3/4.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; S.S 6 No’lu 
Lider Öğrenci Servis Kooperatifinin “S” Plaka tahsisi talebinin uygun 
değerlendirilmediği oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

430 05.07.2019 

(Gündemin Ek-1.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Yayla 
Hizmet Bedelinin tekrardan belirlenmesi ile ilgili; Zorkun Yaylası hizmet 
bedeli 100,00 TL, Mitisin Yaylası hizmet bedeli 75,00 TL olarak 
belirlenmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

431 05.07.2019 

(Gündemin Ek-2.Maddesi)  Komisyon raporları doğrultusunda; İlimiz 
Merkezde faaliyet gösteren kooperatiflere Akıllı Bilet Sistemine geçmek 
için 06.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.   


