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Belediye Başkanı Kadir KARA; 2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşimi 
kapattığını, 2.Birleşiminin 02.10.2019 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 

475 01.10.2019 

(Gündemin Ek-1.Maddesi)  İlimizde dünyaya gelen her bebek adına bir 
fidan dikilip orman oluşturulması hususunun incelenmek üzere İnceleme 
Araştırma Komisyonuna havale edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.    

476 01.10.2019 
(Gündemin 1.Maddesi)  Osmaniye Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planın 
görüşülmesi hususunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.     

477 01.10.2019 
(Gündemin 2.Maddesi)  Osmaniye Belediyesi 2020 yılı Performans 
Programlarının meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere Plan Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.     

478 01.10.2019 

(Gündemin 3.Maddesi)  Belediyemize ait İmar San. Tic. A.Ş.’ nin Belediye 
hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak almış olduğu ve Plaka 
Tescilleri Belediyemiz adına yapılan 80 AAZ 548 Traktör taşıtın 2019 yılı 
T1 Cetveline kaydedilmesi hususunun meclis süresi içerisinde görüşülmek 
üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi.    
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Belediye Başkanı Kadir KARA; 2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşimi 
kapattığını, 3.Birleşiminin 03.10.2019 Perşembe günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 
 
 
 
 
 
   Kadir KARA   Ahmet ERKMEN   Murat ALKAN 
Belediye Başkanı          Katip Üye       Katip Üye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

479 02.10.2019 
(Gündemin 4.Maddesi)    İmar ile ilgili taleplerden 5 adet talebin aşağıdaki 
listede olduğu şekli ile ilgili Komisyonlara havale edilmesine oybirliği ile 
karar verildi. 

S.N MAHALLE TALEP İLGİLİ KOMİSYON 

1 Rızaiye 

104 ada 104 nolu parsel ile 104 ada 135 nolu parselin 
arasında bulunan kapanan yol durumundaki yerin ihdası 
yapılarak, 104 ada 175 nolu parsel numarasını alan 120.00m² 
yüzölçümlü taşınmazın satışı 

(Meclis süresi içerisinde) 
İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

2 Fakıuşağı 215 ada 16 ve 17 nolu parseller arasında bulunan 10m'lik 
imar yolunun iptal edilmesi 

(Meclis süresi içerisinde) 
İmar Komisyonu 

5 Fakıuşağı 111 ada 6 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması 

(Meclis süresi içerisinde) 
İmar Komisyonu 

6 Ulaşlı 226 ada 6 nolu parsel için hazırlanan plan notunun 
onaylanması 

(Meclis süresi içerisinde) 
İmar Komisyonu 

11 Akyar İmar planında ağaçlandırılacak alan olarak görülen tescil 
harici alanın mezarlık alanına dönüştürülmesi 

(Meclis süresi içerisinde) 
İmar Komisyonu 
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Meclis 1.Başkan Vekili Osman TÜLÜCÜ; 2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının 
3.Birleşimi kapattığını, 4.Birleşiminin 04.10.2019 Cuma 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 

480 03.10.2019 
(Gündemin 4.Maddesi)    İmar ile ilgili taleplerden 11 adet talebin aşağıdaki 
listede olduğu şekli ile ilgili Komisyonlara havale edilmesine oybirliği ile 
karar verildi. 

S.N MAHALLE TALEP İLGİLİ KOMİSYON 
3 Rızaiye 403 ada 96 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 

onaylanması İmar Komisyonu 

4 Alibeyli 64 ada 14 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması İmar Komisyonu 

7 Akyar 
İmar planında ticaret alanı (T1) olarak görülen 140 ada 1 nolu 
parselin konut alanına dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 
imar tadilat planlarının onaylanması 

İmar Komisyonu 

8 Yenimahalle 
İmar planında kültürel tesis alanı olarak görülen 1944 ada 12 
nolu parselin konut alanına dönüştürülmesi yönünde 
hazırlanan imar tadilat planlarının onaylanması  

İmar Komisyonu 

9 Kurtuluş 127 ada 56 nolu parsel üzerinde görülen orta okul ve spor 
alanının kaldırılması  İmar Komisyonu 

10 Başmahalle 551 ada 22 nolu parsel üzerinden geçen 10m'lik imar 
yollarının açılmaması ve iptal edilmesi İmar Komisyonu 

12 Çardak 320 ada 1 ve 2 nolu parselin ayrık nizam iki kattan ayrık 
nizam 3 kata çıkarılması İmar Komisyonu 

13 Eyüpsultan 
266 ada 12 nolu parsel üzerinden geçen 25m'lik imar yolunun 
iptal edilmesi, kamulaştırılması veya eşdeğer bir yerle 
takasının yapılması  

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

14 Raufbey İmar planında konut alanı içerisinde kalan mülkiyeti  
belediyeye ait 12 ada 88 nolu parselin satışı  

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

15 Yaveriye 
İmar planında konut alanı içerisinde kalan 1920 ve 1923 
adalar arasında bulunan kapanan yol durumundaki yerin 
ihdasının yapılarak satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

16 Alibeyli 
Esenevler Mahallesi Ray Sokak No:10 (Zabıta Müdürlüğü 
bahçesinde) bulunan binanın Türkiye Radyo Amatörler 
Cemiyeti Osmaniye Şubesi (T.R.A.C.) tahsisi 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 
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KARAR 
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KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

481 04.10.2019 

(Gündemin Ek-1.Maddesi)  İlimizde dünyaya gelen her bebek adına bir 
fidan dikilip orman oluşturulması hususunun İnceleme Araştırma 
Komisyonu ile müşterek olarak Sağlık Komisyonuna da havale edilmesi 
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.  

482 04.10.2019 

(Gündemin 5/1.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 1811 adanın batı kısmında (14548 nolu sokak) kullanılan mevcut 
fiili yolun genişletilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
tadilat planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 
onaylanması oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin Mehmet BOZKURT’ 
un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.  

483 04.10.2019 

(Gündemin 5/2.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Belediyemiz 
sınırları içerisinde ekli listede yer alan şehrin muhtelif cadde ve sokaklarına 
genel otopark alanlarının işlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planlarının 3194 
sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve 29 
Üyenin Kabul, (1 Üyenin Mehmet BOZKURT’ un Çekimser) oyuna 
karşılık oyçokluğu ile karar verildi.  

484 04.10.2019 

(Gündemin 5/3.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Karacalar Köyü 
120 ada 20 nolu parsel ile 106 ada 85 nolu parsel için alınan 14.06.2019 
tarih 360 sayılı Belediye Meclis kararına itiraz taleplerinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı 
ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin Mehmet BOZKURT’ un Çekimser) oyuna 
karşılık oyçokluğu ile karar verildi.  

485 04.10.2019 

(Gündemin 5/4.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 1858 ada ve 1859 ada için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin 
Mehmet BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar 
verildi.   

486 04.10.2019 

(Gündemin 5/5.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Akyar Köyü 218 
ada 1,2 ve 34 nolu parseller için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin DSİ 'den görüş gelinceye kadar ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin 
Mehmet BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar 
verildi.   

487 04.10.2019 

(Gündemin 5/6.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Yaveriye 
Mahallesi 797 ve 798 nolu parseller üzerinde görülen 7m' lik imar yolunun 
iptal edilmesi talebinin plan müellifinin 20.09.2019 tarihli görüş yazısı 
doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 3194 sayılı 
İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve 29 Üyenin 
Kabul, (1 Üyenin Mehmet BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık 
oyçokluğu ile karar verildi.   

488 04.10.2019 

(Gündemin 5/7.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Gebeli Mahallesi 
2185 ada 7 nolu parsel üzerinde görülen 15m'lik imar yolunun daraltılması, 
10m'lik imar yolunun iptal edilmesi talebinin plan müellifinin 20.09.2019 
tarihli görüşü doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 
Üyenin Mehmet BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile 
karar verildi.  
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489 04.10.2019 

(Gündemin 5/8.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Gebeli 
Mahallesi 137 ada 24 nolu parsel üzerinde görülen park ve imar yolunun 
kaldırılması talebinin plan müellifinin 20.09.2019 tarihli görüşü 
doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin 
M.BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.   

490 04.10.2019 

(Gündemin 5/9.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Gebeli 
Mahallesi 112 ada 43 nolu parsel üzerinden geçen 10m'lik imar yolunun 
iptal edilmesi talebinin plan müellifinin 20.09.2019 tarihli görüşü 
doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin 
M.BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.   

491 04.10.2019 

(Gündemin 5/10.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Çardak Köyü 
159 ada 6 nolu parsel üzerinde görülen 7m'lik imar yolunun eşit şekilde 
kaydırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin 
M.BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.   

492 04.10.2019 

(Gündemin 5/11.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Alibeyli 
Mahallesi 1571 ada 148 nolu parsel üzerinde görülen 7m'lik imar yolunun 
kaydırılması veya iptal edilmesi talebinin plan müellifinin 20.09.2019 
tarihli görüşü doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 
Üyenin M.BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar 
verildi.  

493 04.10.2019 

(Gündemin 5/12.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey 
Mahallesi 315 ada 45 nolu parsel üzerinden geçen 12m'lik imar yolunun 
10m' olarak daraltılması talebinin plan müellifinin 20.09.2019 tarihli görüş 
yazısı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar tadilat planlarının 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi 
uyarınca onaylanması oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin Mehmet 
BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.   

494 04.10.2019 

(Gündemin 5/13.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Yaveriye 
Mahallesi 1920 ada üzerinde görülen 7m'lik imar yolunun iptal edilmesi 
talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin Mehmet 
BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.   

495 04.10.2019 

(Gündemin 5/14.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Akyar Köyü 
106 ada 9 nolu parsel üzerinde görülen 7m'lik imar yolunun kaydırılması 
talebinin plan müellifinin 20.09.2019 tarihli görüş yazısı doğrultusunda 
1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 3194 sayılı imar kanununun 
8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin 
Mehmet BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar 
verildi.   

496 04.10.2019 

(Gündemin 5/15.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Çardak Köyü 
139 ada (eski 3 parsel) 88 ve 89 nolu parseller üzerinde görülen park ve 
imar yolunun düzenlenmesi talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 29 Üyenin Kabul, 
(1 Üyenin Mehmet BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile 
karar verildi.   

497 04.10.2019 

(Gündemin 5/16.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Cumhuriyet 
Mahallesi 174 ada 27 ve 154 nolu parseller arasından geçen 10m'lik imar 
yolunun her iki parselden eşit geçecek şekilde kaydırılması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin Mehmet 
BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.   
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Meclis 1.Başkan Vekili Osman TÜLÜCÜ; 2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının 
4.Birleşimi kapattığını, 5.Birleşiminin 07.10.2019 Pazartesi 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

498 04.10.2019 

(Gündemin 5/17.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 1418 ada 7 nolu parsel üzerinde görülen dini tesis alanının 
kaldırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin 
Mehmet BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar 
verildi.   

499 04.10.2019 

(Gündemin 5/18.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Yenimahalle 
1829 ada 1 nolu parsel üzerinde görülen spor tesis alanının 1835 ada 1 nolu 
parsel üzerine kaydırılması ve imar yolunun kadastro yoluna kaydırılması 
talebinin plan müellifinin 20.09.2019 tarihli görüşü doğrultusunda 
reddedilmesi oylandı ve 29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin Mehmet BOZKURT’ 
un Çekimser) oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.   

500 04.10.2019 

(Gündemin 5/19.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey 
Mahallesi 315 ada 41 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması talebinin plan müellifinin 22.08.2019 tarihli " görüş yazısı 
doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 
3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve 
29 Üyenin Kabul, (1 Üyenin Mehmet BOZKURT’ un Çekimser) oyuna 
karşılık oyçokluğu ile karar verildi.   

501 04.10.2019 

(Gündemin 5/20.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Alibeyli 
Mahallesi 710 ada 1 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması talebinin plan müellifinin 22.08.2019 tarihli görüş yazısı 
doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 3194 sayılı 
İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve 29 Üyenin 
Kabul, (1 Üyenin Mehmet BOZKURT’ un Çekimser) oyuna karşılık 
oyçokluğu ile karar verildi.  
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502 07.10.2019 

(Gündemin 5/21.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. 

503 07.10.2019 

(Gündemin 5/22.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Alibeyli 
Mahallesi 1501 ada 33 nolu parsel için Adana 2. İdare Mahkemesinin 
2013/1140 Esas-2014/1124 karar ve 03.06.2014 tarihli davanın reddi yönünde 
verilen Danıştay 6.Dairesinin 05.03.2019 tarih ve 2014/6368 Esas-2019/1154 
sayılı kararı ve hukuk işleri müdürlüğünün 19.09.2019 tarih 577 sayılı yazısı 
doğrultusunda Resmi Kurum Alanı olarak hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar tadilat planlarının 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi 
uyarınca onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

504 07.10.2019 

(Gündemin 5/23.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesi 245 ada 3 (eski 415 parsel) numarası için Adana 2. İdare 
Mahkemesinin 2011/1364 Esas-2012/55 karar ve Danıştay 6. Dairesinin 
2012/1538 Esas-2015/91 sayılı kararı ve hukuk işleri müdürlüğünün 
19.09.2019 tarih 576 sayılı yazısı doğrultusunda park alanından konut alanına 
dönüştürülmesi yönünde hazırlanan imar tadilat planlarının onaylanması 
talebinin 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. 

505 07.10.2019 

(Gündemin 5/24.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesi 270 ada 39 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin plan müellifinin 23.05.2019 tarihli görüş yazısı 
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. 

506 07.10.2019 

(Gündemin 5/25.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. 

507 07.10.2019 

(Gündemin 5/26.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; İmar planında 
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak görülen Akyar Köyü 366 ada 7 nolu 
parselin Akaryakıt LPG İstasyonu ve T1 (Ticaret alanı) amaçlı hazırlanan imar 
tadilat planlarının onaylanması talebinin plan müellifinin 17.04.2019 tarihli 
görüş yazısı 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. 

508 07.10.2019 

(Gündemin 5/27.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Ulaşlı Mahallesi 
223 ada 39 nolu parsel üzerinde görülen 12m'lik imar yolunun kaydırılması 
veya kaldırılması talebinin gerekli evraklar tamamlanıncaya kadar gündemden 
çıkartılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

509 07.10.2019 

(Gündemin 5/28.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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510 07.10.2019 

(Gündemin 5/29.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Karacalar Köyü 
Park alanı olarak görülen 106 ada 164 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alan olarak 
imar değişikliğinin yapılması talebinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 
20.09.2019 tarih E.13917 sayılı yazısı ve plan müellifinin 20.09.2019 tarihli görüş 
yazısı 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. 

511 07.10.2019 

(Gündemin 5/30.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.  

512 07.10.2019 

(Gündemin 5/31.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 18. 
madde imar uygulaması yapılabilmesi için binalara gelen 10m'lik imar yolunun 
kaldırılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 
3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

513 07.10.2019 

(Gündemin 5/32.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 600 ada 4 nolu parsel üzerinde görülen park alanının iptal edilmesi, 
kamulaştırılması veya takası talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.  

514 07.10.2019 

(Gündemin 5/33.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Alibeyli 
Mahallesi 50 ada 60 nolu parselin kamulaştırılması veya eşdeğer bir yerle 
takası talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

515 07.10.2019 
(Gündemin 5/34.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yediocak 
Mahallesi 328 ada 36 ve 37 nolu parsellerin yola gelen kısımlarının 
kamulaştırılması talebinin reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

516 07.10.2019 

(Gündemin 5/35.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Kurtuluş 
Mahallesi 454 ada 27 nolu parselin kamulaştırılması talebinin 5393 sayılı 
Belediye Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 
kamulaştırılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

517 07.10.2019 

(Gündemin 5/36.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 272 ada 38 nolu parselin kuzeyinden geçen 10m'lik imar yolunun 
kamulaştırılarak 8559 ve 8568 nolu sokakların birbirine bağlanması talebinin 
reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

518 07.10.2019 

(Gündemin 5/37.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Akyar Köyü 
224 ada 28 nolu parselin güneyinden geçen 7m' lik imar yolunun 
kamulaştırılarak açılması talebinin reddi, 7m'lik imar yolunun kadastro yoluna 
kaydırılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 
3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

519 07.10.2019 
(Gündemin 5/38.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yediocak 
Mahallesi 214 ada 15 ve 17 nolu parsellerin kamulaştırılması talebinin 
reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

520 07.10.2019 

(Gündemin 5/39.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Cumhuriyet 
Mahallesi 951 ada 1 nolu parselin kuzey batısında bulunan kapanan yol 
durumun dahi yerin ihdasının yapılarak satışı talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  
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521 07.10.2019 

(Gündemin 5/40.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yaveriye 
Mahallesi 1921 ada 10 nolu parselin kuzeyinde bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı talebinin reddedilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

522 07.10.2019 

(Gündemin 5/41.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 2059 ada 1 nolu parselin batısından geçen 7m'lik imar yolunun 
kaydırılması veya kamulaştırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi.  

523 07.10.2019 

(Gündemin 5/42.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 2012 ada 15 nolu parselin satışı talebinin belediyemizce daha sonra 
değerlendirilmek üzere gündemden çıkartılması oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi. 

524 07.10.2019 

(Gündemin 5/43.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Gebeli 
Mahallesi 130 ada 2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller üzerinde görülen park 
alanının iptali talebinin reddi, kamulaştırılma talebinin ise 5393 sayılı Belediye 
Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 
kamulaştırılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

525 07.10.2019 

(Gündemin 5/44.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; İmar planında 
konut alanı olarak görülen Alibeyli Mahallesi 46 ada 55 nolu parselin 
kamulaştırılarak park alanına dönüştürülmesi talebinin reddedilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

526 07.10.2019 

(Gündemin 5/45.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.  

527 07.10.2019 

(Gündemin 5/46.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.  

528 07.10.2019 

(Gündemin 5/47.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Akyar Köyü 
224 ada 111 nolu parsel numarasını alan 9858.31m² yüzölçümlü taşınmazın 
5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine 
göre satışı talebinin belediyemizce daha sonra değerlendirilmek üzere 
gündemden çıkartılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

529 07.10.2019 

(Gündemin 5/48.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Başmahalle 
(Fatih) Mahallesi 935 ada 53 nolu parsel üzerindeki dini tesis alanının park 
alanına kaydırılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

530 07.10.2019 

(Gündemin 6/1.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Osmaniye Polis 
Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğinin “Parkmatik Sistemi” 
hususu ile ilgili komisyon çalışmamız devam ettiğinden, konunun ileriki meclis 
toplantısına ertelenmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

531 07.10.2019 

(Gündemin 2.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; 5393 sayılı 
Belediye Kanunun 41.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunun 9.maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans 
Programları Hakkında Yönetmelik usul ve esaslarına göre hazırlanan 
Osmaniye Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programının kabulü oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi. 
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Meclis 1.Başkan Vekili Osman TÜLÜCÜ; 2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısının 
01.11.2019 Cuma günü saat 16.00’ da yapılacağını, 2019 Yılı Ekim ayı Meclis Toplantısını kapattığını 
Meclise duyurdu. 
 
 
 
 
Osman TÜLÜCÜ   Ahmet ERKMEN   Murat ALKAN 
Meclis 1. Başkan V.         Katip Üye           Katip Üye 
 
 

532 07.10.2019 

(Gündemin 3.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Belediyemize ait 
İmar San.Tic. A.Ş. ‘nin belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak 
almış olduğu ve Plaka Tescilleri Belediyemiz adına yapılan 80 AAZ 548 
Plakalı Traktör taşıtın 2019 yılı T1 Cetveline kaydedilmesi oylandı ve oybirliği 
ile karar verildi.  

533 07.10.2019 

(Gündemin 4/1.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 104 ada 104 nolu parsel ile 104 ada 135 nolu parselin arasında 
bulunan kapanan yol durumundaki yerin ihdası yapılarak, 104 ada 175 nolu 
parsel numarasını alan 120.00m² yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye 
Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

534 07.10.2019 

(Gündemin 4/2.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesi 215 ada 16 ve 17 nolu parseller arasında bulunan 10m'lik imar 
yolunun iptal edilmesi 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.  

535 07.10.2019 

(Gündemin 4/5.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesi 111 ada 6 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

536 07.10.2019 

(Gündemin 4/6.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Ulaşlı Mahallesi 
226 ada 6 nolu parsel için hazırlanan plan notunun eklenmesi yönünde 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 3194 sayılı İmar 
Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.  

537 07.10.2019 

(Gündemin 4/11.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Akyar Köyü 
imar planında ağaçlandırılacak alan olarak görülen tescil harici alanın mezarlık 
alanına dönüştürülmesi 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.  


