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Belediye Başkanı Kadir KARA; 2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşimi 
kapattığını, 2.Birleşiminin 03.01.2020 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 

1 02.01.2020 
(Gündemin 1.Maddesi) 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre 
Belediye Meclisinin 2020 yılı Ağustos ayında tatil olması oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

2 02.01.2020 
(Gündemin 2.Maddesi) Meclis Toplantısı Gündem İlanının Meclis 
Üyelerine Zabıta marifetiyle imza karşılığı teslim edilmesi ve mail 
adreslerine gönderilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

3 02.01.2020 
(Gündemin 3.Maddesi) Belediye Meclis Toplantılarının, Belediye Hizmet 
Binasının Başkanlık Bölümünün 2. katında bulunan Belediye Meclis 
Toplantı Salonunda yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

4 02.01.2020 
(Gündemin 4.Maddesi) 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine göre 
Belediye Meclis Toplantısının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt yapılması 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

5 02.01.2020 

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

6 02.01.2020 

(Gündemin 6.Maddesi) 5393 sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi ve 
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi hükümlerince 2020 
yılı içerisinde Belediye Meclisimizin gündem ilanlarının mahalli tv kanalı 
ve yerel radyo istasyonlarında yayınlatılması, yayın bedelinin belediyemiz 
bütçesinden karşılanması ile ilgili talebin Meclis süresi içerisinde 
görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

7 02.01.2020 

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

1 Alibeyli 65 ada 1 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması İmar Komisyonu 

2 Raufbey 913 ada 7 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması İmar Komisyonu 

3 Yenimahalle 1829 ada 5 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat 
planlarının onaylanması İmar Komisyonu 

4 Raufbey 913 ada 7 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planlarının 
onaylanması İmar Komisyonu 

 
 

Meclis 1.Başkan Vekili Osman TÜLÜCÜ; 2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının 
2.Birleşimi kapattığını, 3.Birleşiminin 06.01.2020 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

8 03.01.2020 
(Gündemin 9.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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S.N MAHALLE TALEP İLGİLİ KOMİSYON 

5 Başmahalle 935 ada 52 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat 
planlarının onaylanması 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 

6 Yaveriye-
Akyar 

Yaveriye 1768 ada 11 nolu parsel ile Akyar 224 121 nolu 
parseldeki Belediye hissesinin takası 

(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

7 Hacıosmanlı 179 ada 19 nolu parselde bulunan belediye hissesinin satışı İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

8 Başmahalle Belediyeye ait 935 ada 46 nolu parselin satışı  İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

9 Fakıuşağı Belediyeye ait 219 ada 17 nolu parselin satışı İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

10 Başmahalle 1741 ada 32 nolu parseldeki Belediye hissesinin satışı 
(Meclis süresi içinde) 
İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

11 Yaveriye 732 nolu parselin kuzeyinde bulunan terkli alanın ihdasının 
yapılarak satışı 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

12 Eyüpsultan 600 ada 37 nolu parselin kamulaştırılması İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

 
 

Belediye Başkanı Kadir KARA; 2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının 3.Birleşimi 
kapattığını, 4.Birleşiminin 07.01.2020 Salı 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 

9 06.01.2020 
(Gündemin 9.Maddesi)  İmar ile ilgili taleplerden 8 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 

10 07.01.2020 

(Gündemin 10/1.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; İlimiz 
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 İmar Kanununun 8/b maddesi 
uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki 
Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

11 07.01.2020 

(Gündemin 10/2.Maddesi) Eyüpsultan Mahallesi 581 ada 32 nolu parsel 
üzerinde görülen 10m'lik imar yolunun iptal edilmesi talebinin plan 
müellifinin 16.12.2019 tarihli " İlgili talebinin, Eyüp Sultan Mahallesi 581 
ada 32 parsel ile sınırlı olduğu plan değişikliği talebinde bulunulan parselin, 
onaylı imar planlarında “Mevcut Konut Alanı (K1)”  ve yol olarak ayrıldığı 
plan değişikliği talebi ile parselin güneyinde bulunan 10 m.’lik imar 
yolunun kaldırılmasının talep edildiği kaldırılması talep edilen yolun, 
55502. Sokak ile doğuda bulunan park alanı ve çevresinde bulunan yolları 
birbirine bağladığı, bu doğrultuda, yolun kaldırılmasının bölgede yer alan 
yaya ve taşıt trafiği açısından olumsuzluk oluşturacağı. Bu bağlamda 
bölgede bulunan yaya ve taşıt trafiği düşünüldüğünde, 10 m.’lik imar 
yolunun kaldırılmasının uygun olmadığı" görüşü doğrultusunda 
reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

12 07.01.2020 

(Gündemin 10/3.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Akyar Köyü 
357 ada 30 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının onaylanması 
talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

13 07.01.2020 

(Gündemin 10/4.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Yaveriye 
Mahallesi 744 ve 745 nolu parseller için hazırlanan plan notunun işlenmesi 
talebinin plan müellifinin 16.12.2019 tarihli görüşü doğrultusunda 
reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

14 07.01.2020 

(Gündemin 10/5.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Kurtuluş 
Mahallesi 1734 ada 73 nolu parsel üzerinde görülen park alanının 
kaldırılması talebinin plan müellifinin 16.12.2019 tarihli görüşü 
doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

15 07.01.2020 

(Gündemin 10/6.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; İstiklal 
Mahallesi 150 ada 2 nolu parsel üzerinde görülen 7m'lik imar yolunun iptal 
edilmesi talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

16 07.01.2020 

(Gündemin 10/7.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Alibekirli 
Mahallesi 1779 ada 10 nolu parsel üzerinde görülen 10m'lik imar yollarının 
kaydırılması talebinin plan müellifinin 16.12.2019 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.  

17 07.01.2020 

(Gündemin 10/8.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 888 ada 24,25 ve 26 nolu parseller için hazırlanan plan notunun 
işlenmesi talebinin plan müellifinin 16.12.2019 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. 
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18 07.01.2020 

(Gündemin 10/9.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Fakıuşağı 
Mahallesi 209 ada 17 nolu parsel üzerinde görülen park ve imar yolunun 
kaldırılması veya kamulaştırılması talebinin reddi,  belediyeye ait başka bir 
yerle takasının ise uygun bir yer bulununca değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

19 07.01.2020 

(Gündemin 10/10.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yediocak 
Mahallesi 326 ada 46 nolu parsel üzerinden geçen imar yollarının 
kamulaştırılması talebinin Belediyemizce bu bölgede program dahilinde yol 
genişletme çalışması yapılırken değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

20 07.01.2020 

(Gündemin 10/11.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Raufbey 
Mahallesi 1035 ada 1 nolu parselin batısında bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı talebinin fiilen kullanılan yol 
durumunda olduğundan reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

21 07.01.2020 
(Gündemin 10/12.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yenimahalle 
520 ada 110 nolu parselin doğusunda bulunan kapanan yol durumundaki 
yerin ihdasının yapılarak satışı oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

22 07.01.2020 

(Gündemin 10/13.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Karaçay 
Mahallesi 199 ada 35 ve 37 nolu parsellerin güneyinde bulunan kapanan 
yol durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı talebinin reddedilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

23 07.01.2020 

(Gündemin 10/14.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Haraz 
Mahallesi 1778 ada 45 nolu parsellerin güneyinde bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı talebinin reddedilmesi oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi.  

24 07.01.2020 

(Gündemin 10/15.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 268 ada 28,29 ve 30 parseller arasında bulunan kapanan yol 
durumundaki yerin ihdasının yapılarak satışı talebinin reddedilmesi oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi.  

25 07.01.2020 

(Gündemin 10/16.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Cumhuriyet 
Mahallesi 158 ada 18,19 ve 20 nolu parseller arasında bulunan kapanan 
kadastro yolunun ihdasının yapılarak satışı talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi.  

26 07.01.2020 

(Gündemin 10/17.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.  

27 07.01.2020 

(Gündemin 10/18.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; İmar planında 
spor alanı olarak görülen mülkiyeti maliye hazinesine kayıtlı Akyar Köyü 
132 ada 2 nolu parselin plan değişikliği talebinin Osmaniye Valiliği Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.12.2019 tarih E.18205 sayılı yazısı ve 
plan müellifinin 22.11.2019 tarihli görüşü doğrultusunda reddedilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

28 07.01.2020 

(Gündemin 10/19.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Rızaiye 
Mahallesi 403 ada 96 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması talebinin Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge 
Müdürlüğünün 20.12.2019 tarih E.346042 sayılı yazısı ve plan müellifinin 
21.10.2019 tarihli  görüşü doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve oybirliği 
ile karar verildi. 
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29 07.01.2020 

(Gündemin 10/20.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Alibeyli 
Mahallesi 64 ada 14 nolu parsel için hazırlanan imar tadilat planının 
onaylanması talebinin plan müellifinin 16.12.2019 tarihli görüş yazısı 
doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilat planının 3194 sayılı 
imar kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi.  

30 07.01.2020 

(Gündemin 10/21.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Kurtuluş 
Mahallesi 127 ada 56 nolu parsel üzerinde görülen ortaokul ve spor alanının 
kaldırılması talebinin Osmaniye Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
29.11.2019 tarih E.23647619 sayılı yazısında belirtilen 2017/5 genelgesi 
doğrultusunda gündemden çıkartılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

31 07.01.2020 

(Gündemin 10/22.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 
reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

32 07.01.2020 

(Gündemin 10/23.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.  

33 07.01.2020 

(Gündemin 10/24.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.  

34 07.01.2020 

(Gündemin 10/25.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.  

35 07.01.2020 

(Gündemin 10/26.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.  

36 07.01.2020 

(Gündemin 10/27.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.  

37 07.01.2020 

(Gündemin 11/1.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Tib bir 
diyabet çocukluk çağında başlayan diyabetin çok özel bir türüdür. Bu 
çocukların vucudunda hiç insülin hormonu yok, bu nedenlşe yaşamları 
insüline bağlı insülinsiz bir yaşam ise birkaç yıl ile sınırlı. Diyabetli çocuk 
10 – 12 kez kan şekeri ölçmek yine günde 4 veya 5 kez insülin enjeksiyonu 
olmak zorunda, yaklaşık yılda 5500 iğne açısı çekiyorlar. Bu hastalar 
yedikleri gıdaların karbon hidrat değerlerini lilip ona göre insülin iğnesi 
olmak zorundalar. Osmaniye İli ve İlçelerinde 2018 yılı verilerine göre 
600Tip bir diyabet hastası vardır. Son beş yılda Tip bir diyabet hastalarının 
sayısında belirgin bir artış olmuştur. Bu hastaların 515 kişisi 18 yaş altı 
çocuklar ve gençlerden oluşmaktadır. Osmaniye genetik bir hastalık türü 
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olan tip bir diyabetin en sık görüldüğü iller arasındadır. Gelişmiş ülkelerde 
doğru insülin kullanımın tedavisi bir hastalık kamp eğitimi ile 
verilmektedir. Kamp eğitimleri bu konuda çok verimlidir. Osmaniye 
İlimizde bu alanda kamp yapılabilmesi için yeterli tesisler vardır. Belediye 
Meclisi Sağlık ve İnceleme Araştırma Komisyonları olarak Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü Aslantaş Gençlik Kampını Haziran ayında okulların tatile 
girdiği dönemde yedişer günlük iki dönem halinde bu hastalarımıza tahsis 
edilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

38 07.01.2020 

(Gündemin 5.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 32.maddesinde belirtilen şekilde; Meclis Başkan ve 
Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 
uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt 
ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar (üst limitten) Huzur Hakkı ödenir 
hükmü gereğince ödeme yapılmasına, 

5393 sayılı Belediye Kanununun 36.maddesinde belirtilen şekilde; 
200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakamının 
Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların 
yarısı ödenir hükmü gereğince ödeme yapılmasına, 
           5393 sayılı Belediye Kanununun 40.maddesinde belirtilen şekilde; 
Başkan Vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün 
hesabı üzerinden ödenek verilir hükmü gereğince ödeme yapılması oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi. 

39 07.01.2020 

(Gündemin 6.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 21.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 8.maddesi hükümlerince 2020 yılı içerisinde Belediye 
Meclisimizin gündem ilanlarının Belediyemizin internet sayfasında ve 
şehrimizde yayın yapan radyolarda yayınlatılmasına, 2020 yılı Şubat 
ayından geçerli olmak üzere mahalli radyo istasyonlarınca yayınlanacak 
meclis gündem ilanlarının aylık 700,00TL olmasına, Olağan üstü Meclis 
Gündem İlanlarının Mahalli Radyo İstasyonları için 200,00TL olması 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

40 07.01.2020 

(Gündemin 8.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Denetim 
Komisyonunda çalıştırılacak uzman kişilere (2.000); gösterge rakamının 
Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak 
miktar kadar, Kişi Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel ise  (1.000) 
gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı 
sonucu bulunacak miktar kadar ücretin ödenmesine ve 45 iş günü çalışması 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

41 07.01.2020 
(Gündemin 9/5.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Başmahalle 
Mahallesi 935 ada 52 nolu 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.  

42 07.01.2020 

(Gündemin 9/6.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Yaveriye 
Mahallesi 1768 ada 11 nolu parsel ile Akyar Köyü 224 ada 121 nolu 
parseldeki Belediye hissesinin takası talebinin 5393 sayılı Belediye kanunu 
ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunu hükümlerinin 26. maddesine göre 
takasının yapılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

43 07.01.2020 

(Gündemin 9/10.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Başmahalle 
Mahallesi 1741 ada 32 nolu parseldeki Belediye hissesinin 3194 sayılı İmar 
Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 
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Belediye Başkanı Kadir KARA; 2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının 4.Birleşimi 
kapattığını, 5.Birleşiminin 08.01.2020 Çarşamba günü saat 16.00’ da yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 
 
 
 
 
        Kadir KARA   Ahmet ERKMEN   Murat ALKAN 
     Belediye Başkanı         Katip Üye                    Katip Üye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 07.01.2020 

(Gündemin Ek-1.Maddesi) Konunun Meclis Gündemine alınmasına ve 23 – 
24 Ocak 2020 tarihlerinde Fransa’ nın Paris Şehrinde Avrupa Belediyeler 
ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Toplantısına Belediye Başkanı Kadir KARA’ 
nın katılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

45 07.01.2020 

(Gündemin Ek-2.Maddesi)  Konunun Meclis Gündemine alınmasına ve 
Belediyemizde Belediye Başkanımız tarafından hizmet aracı olarak 
kullanılmak üzere yerli otomobil olması münasebetiyle bir adet araç siparişi 
verilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

46 07.01.2020 

(Gündemin Ek-3.Maddesi)  Konunun Meclis Gündemine alınmasına ve İmar 
Planına işlenmiş park yapılacak cadde/sokaklar ve Belediyemize ait 
Otoparkların Belediye Bütçe içi İşletme ile işletilmesi oylandı ve oybirliği 
ile karar verildi.  

47 07.01.2020 

(Gündemin Ek-4.Maddesi) Konunun Meclis Gündemine alınmasına ve 
Şubat ayı başından başlamak üzere şehrimizdeki yaşam kalitesini artırmak 
için bir metin hazırladık. Bundan sonraki süreci burada belirtilen şartlar 
içerisinde zaman içerisinde komisyonumuzun ön göreceği şu anda ön 
görülmeyen ama süreç yürütülürken öne çıkan bir takım hususlarla birlikte 
düzeltilebilecek bir şekilde bu kararı Osmaniye kamuoyuna basın 
mensupları aracılığıyla paylaşılması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
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Belediye Başkanı Kadir KARA; 2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının 03.02.2020 

Pazartesi günü saat 16.00’ da yapılacağını, 2020 Yılı Ocak ayı Meclis Toplantısını kapattığını Meclise 
duyurdu. 
 
 
 
 
        Kadir KARA   Ahmet ERKMEN   Murat ALKAN 
     Belediye Başkanı         Katip Üye                    Katip Üye 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

48 08.01.2020 

(Gündemin 7.Maddesi)  5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre 
Belediye Meclisi 2020 yılı Denetim Komisyonunun 3 (üç) üyeden 
oluşmasına ve Belediye Meclisi 2020 yılı Denetim Komisyonunun; Üye 
Osman TÜLÜCÜ, Üye Ahmet ERKMEN, Üye Yavuz KORKMAZ’ dan 
oluşmasına karar verildi. 


