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Meclis 1.Başkan Vekili Osman TÜLÜCÜ; 2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının 
1.Birleşimi kapattığını, 2.Birleşiminin 03.12.2019 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 

584 02.12.2019 

(Gündemin Ek-1.Maddesi)  Osmaniye’ deki Tip bir diyabet hastalarımıza 
destek olup sahip çıkmak ve bu anlamda bölgemizde örnek şehir olmak için 
gerekli yerlerin araştırılıp incelenmesi hususunun Meclis gündemine 
alınması ve incelenmek üzere İnceleme Araştırma ve Sağlık 
Komisyonlarına havale edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

585 02.12.2019 

(Gündemin 1.Maddesi) 5620 sayılı Kanun gereği sürekli işçi kadrosuna 
veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan ekli listede isimleri 
yazılı (4) Dört adet personellerin 2020 yılında 12 ay süre ile çalıştırılması 
hususunun meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere Plan Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

586 02.12.2019 

(Gündemin 2.Maddesi) 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. ve 52. 
Maddelerine göre Zabıta – İtfaiye ve Koruma Güvenlik Personellerine 2020 
yılı içerisinde ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanununun ilgili cetvelinde belirlenen rakamlara uygun 
olarak belirlenmesi hususunun meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere 
Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
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S.N MAHALLE TALEP İLGİLİ KOMİSYON 

1  

Tarihi: 22.02.2018 Sayısı: 30340 sayı ile Resmî Gazetede 
yayınlanan otopark yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 
çerçevesinde, ilimiz merkezde bölge otoparkları ve genel 
otoparkların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 
ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat 
planlarının 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca 
onaylanması 

İmar Komisyonu 

2 Eyüpsultan 1248 ada 3 nolu parsel numarasını alan 204.09m² yüzölçümlü 
taşınmazın satışı 

(Meclis süresi içerisinde) 
İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

3 Yediocak 213 ada 10 ve 99 nolu parseller için hazırlanan imar tadilat 
planlarının onaylanması 

(Meclis süresi içerisinde) 
İmar Komisyonu 

4 Eyüpsultan 581 ada 32 nolu parsel üzerinde görülen 10m'lik imar yolunun 
iptal edilmesi İmar Komisyonu 

5 Akyar 357 ada 30 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması İmar Komisyonu 

6 Fakıuşağı 144 ada 2 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması 

(Meclis süresi içerisinde) 
İmar Komisyonu 

7 Yaveriye 744 ve 745 nolu parseller için hazırlanan plan notunun işlenmesi İmar Komisyonu 

8 Kurtuluş 1734 ada 73 nolu parsel üzerinde görülen park alanının 
kaldırılması İmar Komisyonu 

11 Kurtuluş 453 ada 6 nolu parselin batısından geçen halihazırda açık olan 
kadastro yoluna imar yolu işlenmesi 

(Meclis süresi içerisinde) 
İmar Komisyonu 

21 Raufbey 378 ada 16 nolu parseldeki belediye hissesinin satışı 
(Meclis süresi içerisinde) 
İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

 
Belediye Başkanı Kadir KARA; 2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşimi 

kapattığını, 3.Birleşimin 04.12.2019 Çarşamba günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 
 
 
 
 
   Kadir KARA       Osman TÜLÜCÜ Ahmet ERKMEN  Murat ALKAN 
Belediye Başkanı       Meclis 1.Başkan V.        Katip Üye          Katip Üye 
 
 
 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

587 03.12.2019 

(Gündemin Ek-2.Maddesi)  Belediyemizin görev ve hizmetlerinde 
kullanılmak üzere 3 adet Kamyonet ve 2 adet binek tipi araçların 237 sayılı 
Taşıt Kanununa istinaden Devlet Malzeme Ofisinden alınması hususunun 
Meclis Gündemine alınması ve Meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere 
Plan Bütçe ve Ulaştırma Komisyonlarına havale edilmesine oybirliği ile 
karar verildi.  

588 03.12.2019 
(Gündemin 3.Maddesi) İmar ile ilgili taleplerden 10 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 

9 İstiklal 150 ada 2 nolu parsel üzerinde görülen 7m'lik imar yolunun iptal 
edilmesi  İmar Komisyonu 

10 Alibekirli 1779 ada 10 nolu parsel üzerinde görülen 10m'lik imar yollarının 
kaydırılması İmar Komisyonu 

12 Eyüpsultan 888 ada 24,25 ve 26 nolu parseller için hazırlanan plan notunun 
işlenmesi İmar Komisyonu 

13 Fakıuşağı 
209 ada 17 nolu parsel üzerinde görülen park ve imar yolunun 
kaldırılması, belediyeye ait başka bir yerle takası veya 
kamulaştırılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

14 Yediocak 326 ada 46 nolu parsel üzerinden geçen imar yollarının 
kamulaştırılması 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

15 Raufbey 1035 ada 1 nolu parselin batısında bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

 
 

Belediye Başkanı Kadir KARA; 2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının 3.Birleşimi 
kapattığını, 4.Birleşimin 05.12.2019 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 

589 04.12.2019 

(Gündemin Ek-2.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; 
Belediyemizin görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet Kamyonet 
FORD TRANSİT 350L TREND KASALI araç ve 2 adet FİAT EGEA 
LOUNGE PLUS binek tipi araçların 237 sayılı Taşıt Kanununa istinaden 
Devlet Malzeme Ofisinden alınması oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

590 04.12.2019 
(Gündemin 3.Maddesi) İmar ile ilgili taleplerden 6 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 

16 Yenimahalle 520 ada 110 nolu parselin doğusunda bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

17 Karaçay 199 ada 35 ve 37 nolu parsellerin güneyinde bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

18 Haraz 1778 ada 45 nolu parsellerin güneyinde bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

19 Eyüpsultan 268 ada 28,29 ve 30 parsellerin arasında bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

20 Cumhuriyet 158 ada 18,19 ve 20 nolu parseller arasında bulunan kapanan 
kadastro yolunun ihdasının yapılarak satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

 
 

Belediye Başkanı Kadir KARA; 2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının 4.Birleşimi 
kapattığını, 5.Birleşimin 06.12.2019 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 

591 05.12.2019 
(Gündemin 3.Maddesi) İmar ile ilgili taleplerden 5 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 

592 06.12.2019 

(Gündemin 4/1.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Akyar, 
Yaveriye, Yaverpaşa Mahalleleri, Botaş ve MSB'ye ait Akyar, Yaveriye, 
Yaverpaşa tapulama sahaları içerisinden geçen boru hatlarında yapılan zemin 
çalışması sonucunda hatların mevcut durumuna uygun hale getirilmesi 
yönünde hazırlanan, plan müellifinin 22.11.2019 tarihli görüş yazısı 
doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama 
imar tadilat planlarının onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

593 06.12.2019 

(Gündemin 4/2.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Gebeli 
Mahallesi 2189 ada 3 parsel ve 2086 ada 26,27,28,28,29,30,31,32,33 ve 34 
nolu parseller için 18. madde imar uygulaması yapılabilmesi yönünde 
hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebinin plan müellifinin 
22.11.2019 tarihli görüş yazısı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planlarının onaylanması 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

594 06.12.2019 

(Gündemin 4/3.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Gebeli 
Mahallesi 2314 ada 1 nolu parsel içerisine 7m'lik imar yolunun konulması 
talebinin plan müellifinin 22.11.2019 tarihli " İlgili talebinin onaylı imar 
planlarına, hava fotoğrafına ve kadastral sınırlara bakıldığında, parselin 
güneyinde bulunan 10 m.’lik imar yolundan cephe aldığı, yapılaşmayı 
kısıtlayıcı bir durum bulunmadığı ayrıca önerilen yolun, sadece talep eden 
parseli değil, güzergahı üzerinde bulunan diğer parselleri de doğrudan 
ilgilendirdiği bu bağlamda, plan değişikliği talebinin uygun olmadığı" görüşü 
doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

595 06.12.2019 

(Gündemin 4/4.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 1236 ada 37 nolu parsel içerisinde bulunan park alanının 
kaldırılması talebinin plan müellifinin 22.11.2019 tarihli görüşü 
doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

596 06.12.2019 

(Gündemin 4/5.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Gebeli 
Mahallesi İmar planında ayrık nizam 3 kat konut alanı olan 2035 ada 24 nolu 
parselin ayrık nizam 5 kat konut alanına dönüştürülmesi talebinin plan 
müellifinin 22.11.2019 tarihli görüşü doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

597 06.12.2019 

(Gündemin 4/6.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Yaveriye 
Mahallesi 564 parsel üzerinde görülen konut dışı kentsel çalışma alanı ve 
park alanının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan imar tadilat 
planlarının onaylanması talebinin plan müellifinin 22.11.2019 tarihli görüşü 
doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

598 06.12.2019 

(Gündemin 4/7.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesi 303 ada 1 nolu parselin emsal değişikliği talebinin plan müellifinin 
22.11.2019 tarihli görüş yazısı doğrultusunda "yapı yaklaşma mesafesi 
dışında belirtilen diğer plan değişikliği taleplerinin şehircilik ilke ve esasları 
ve imar mevzuatı doğrultusunda uygun olmadığı" görüşü doğrultusunda 
reddi, yapı yaklaşma talebinin ise plan müellifinin 22.11.2019 tarihli görüş 
yazısı doğrultusunda "yapı yaklaşma mesafelerinin, çevre yapı adalarına 
uygun olarak yoldan çekme mesafesinin 5 mt olarak tekrar 
düzenlenebileceği" görüşü doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar tadilat planının 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi 
uyarınca onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
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599 06.12.2019 

(Gündemin 4/8.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Gebeli 
Mahallesi 2174 ada 97 ve 98 nolu parseller için hazırlanan imar tadilat 
planlarının onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki 
Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

600 06.12.2019 

(Gündemin 4/9.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yediocak 
Mahallesi 328 ada 36, 37, 91 ve 93 nolu parsellerin kamulaştırılması istenen 
yola gelen kısmı ile parseller arasında kalan ihdaslık alanın takası talebinin 
reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

601 06.12.2019 

(Gündemin 4/10.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 1187 ada 10 parsel ile 43 parsel arasında kapanan yol durumunda 
bulunan kadastro yolunun ihdasının yapılarak satışı oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

602 06.12.2019 

(Gündemin 4/11.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Akyar, İmar 
planında spor alanı olarak görülen mülkiyeti maliye hazinesine kayıtlı 132 
ada 2 nolu parselin plan değişikliği talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

603 06.12.2019 

(Gündemin 4/12.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 403 ada 96 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

604 06.12.2019 

(Gündemin 4/13.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Alibeyli 
Mahallesi 64 ada 14 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

605 06.12.2019 

(Gündemin 4/14.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Kurtuluş 
Mahallesi 127 ada 56 nolu parsel üzerinde görülen ortaokul ve spor alanının 
kaldırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

606 06.12.2019 

(Gündemin 4/15.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 talepleri talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

607 06.12.2019 

(Gündemin 4/16.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. 
 

608 06.12.2019 

(Gündemin 4/17.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. 

609 06.12.2019 

(Gündemin 4/18.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. 
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610 06.12.2019 

(Gündemin 4/19.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 1858 ve 1859 adalar için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin plan müellifinin 21.11.2019 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. 

611 06.12.2019 

(Gündemin 4/20.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 oybirliği ile karar verildi. 

612 06.12.2019 

(Gündemin 4/21.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 oybirliği ile karar verildi. 

613 06.12.2019 

(Gündemin 4/22.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Raufbey 
Mahallesi 315 ada 2 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen 
sosyal ve teknik alt yapı standartlarına uygun donatı alanlarının ayrılması ve 
planda belirtilen yol genişliklerinin aynı kalması koşulu ile plan müellifinin 
26.11.2019 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 oybirliği ile karar 
verildi. 

614 06.12.2019 

(Gündemin 4/23.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 1526 ada 42 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması talebinin plan müellifinin 21.11.2019 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. 

615 06.12.2019 

(Gündemin 4/24.Maddesi)  Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 600 ada 4 nolu parsel üzerinde görülen park alanının iptal 
edilmesi, kamulaştırılması veya takası talebinin bu bölgede 3194 sayılı İmar 
Kanununun 18. maddesine göre imar uygulamasıyla çözüleceğinden 
gündemden çıkartılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

616 06.12.2019 

(Gündemin 4/25.Maddesi)  Komisyon raporları doğrultusunda; Yaverpaşa 
Mahallesi 1914 (2205 ada 55 nolu) parsel için alınan 05.04.2017 tarih ve 78 
sayılı Belediye Meclisinin almış olduğu kararın iptali talebinin 06.04.2018 
tarih 366 sayılı Belediye Meclis kararı ile 3000m²'lik bölümünün İl Özel 
İdaresi adına tahsisi yapıldığından dolayı 05.04.2017 tarih 78 nolu Belediye 
Meclis kararının iptali oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

617 06.12.2019 

(Gündemin 5/1.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 75.Maddesinin ( c ) bendinde “Kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi 
muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07.06.2005 tarih ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet 
projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak 
hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması 
gerekmektedir.” Denilmektedir. Bu madde hükmü gereğince Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından gelecek görüş, Mahallin en büyük Mülki İdare Amirinin izni 
alındıktan sonra imar planına işlenmiş park yapılacak caddelerin ve Rahime Hatun 
Otoparkının gelirin %50 sini Osmaniye Belediyesine vermek şartıyla Osmaniye 
Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğinin çalıştırması oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 
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Belediye Başkanı Kadir KARA; 2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının 02.01.2020 

Perşembe günü saat 16.00’ da yapılacağını, 2019 Yılı Aralık ayı Meclis Toplantısını kapattığını 
Meclise duyurdu. 

 
 
 
 
     Kadir KARA   Ahmet ERKMEN   Murat ALKAN 
  Belediye Başkanı          Katip Üye            Katip Üye 
 
 
 

618 06.12.2019 

(Gündemin 1.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; 5620 sayılı Kanun 
gereği sürekli işçi kadrosuna veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi 
yapılamayan listede isimleri yazılı (4) dört adet personellerin 2020 yılında 12 
ay süre ile çalıştırılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

619 06.12.2019 

(Gündemin 2.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 51. ve 52. Maddelerine göre Zabıta – İtfaiye ve 
Koruma Güvenlik Personellerine 2020 yılı içerisinde ödenecek aylık maktu 
fazla çalışma ücretinin Maliye Bakanlığının Nüfus yoğunluğuna göre 
belirlemiş olduğu aylık brüt tutarda olması oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi. 

620 06.12.2019 

(Gündemin 3/2.Maddesi)  Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüp Sultan 
Mahallesi 1248 ada 1 nolu parselin güneyinde bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdası yapılarak, 1248 ada 3 nolu parsel numarasını alan 
204.09m² yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 17. 
maddesine göre satışı oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

621 06.12.2019 

(Gündemin 3/3.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Yediocak 
Mahallesi 213 ada 10 ve 99 nolu parseller için hazırlanan imar tadilat 
planlarının onaylanması talebinin plan müellifinin 04.12.2019 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. 

622 06.12.2019 

(Gündemin 3/6.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesi 144 ada 2 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması talebinin plan müellifinin 04.12.2019 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. 

623 06.12.2019 

(Gündemin 3/11.Maddesi)   Komisyon raporları doğrultusunda; Kurtuluş 
Mahallesi 453 ada 6 nolu parselin batısından geçen halihazırda açık olan 
kadastro yoluna 7m'lik imar yolu işlenmesi talebinin plan müellifinin 
04.12.2019 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. 

624 06.12.2019 

(Gündemin 3/21.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Raufbey 
Mahallesi 378 ada 16 nolu parseldeki belediye hissesinin satışı talebinin 
3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi. 


