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S.N MAHALLE TALEP İLGİLİ KOMİSYON 

1  
 

3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca; 
Yençok:Serbest olarak belirlenmiş yapı ada/parselleri için 
kat yüksekliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan plan 
notu değişikliğinin onaylanması, 

İmar Komisyonu 

 
 

Belediye Başkanı Kadir KARA; 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşimi 
kapattığını, 2.Birleşiminin 02.06.2021 Çarşamba günü saat 15.00’ de yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 
 
 
 
 
 
   Kadir KARA   Ali ALTUNTAŞ   Ahmet Enes DEMİR 
Belediye Başkanı          Katip Üye                Katip Üye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

308 01.06.2021 

(Gündemin Ek-1.Maddesi)  Eski Devlet Bakanlarından Ahmet ŞANAL’ 
ın isminin yaşatılması adına şehrimizde uygun bir sokak veya cadde ismi 
olarak verilmesi hususunun Meclis gündemine alınması ve isim verilmesi 
ile ilgili görüş istenilen konular görüşülürken değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

309 01.06.2021 
(Gündemin 1. Maddesi)  İmar ile ilgili taleplerden 1 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 

2 Gebeli 

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünde 03.12.2020 
tarihinde görev sırasında vurularak şehit düşen Barış GÖL' 
ün isminin Kazım Karabekir Mahallesi 6545 sokağa isminin 
verilmesi, 

İnceleme Araştırma 
Komisyonu 

3  

Belediye sınırları içerisinde bulunan çocuk oyun parkına 
(mevcutta olan veya yapılması planlanan) ayrıca uygun 
görülecek cadde ve 2543 sokağa Şehit Mustafa ÇALIM' ın 
isminin verilmesi, 

İnceleme Araştırma 
Komisyonu 

 
 

Meclis 1.Başkan Vekili Mehmet Hulusi AKKUŞ; 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısının 
2.Birleşimi kapattığını, 3.Birleşiminin 03.06.2021 Perşembe günü saat 15.00’ de yapılmasına oy birliği 
ile karar verildi. 
 
 
 
 
 
    
Mehmet Hulusi AKKUŞ  Ali ALTUNTAŞ   Ahmet Enes DEMİR 
  Meclis 1.Başkan V.                             Katip Üye                            Katip Üye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

310 02.06.2021 
(Gündemin 1. Maddesi)  İmar ile ilgili taleplerden 2 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 Eyüpsultan Plan teklif numarası "80546098" alınan 272 ada 38 nolu parsel 
için hazırlanan imar planı onaylanması, İmar Komisyonu 

 
 

Belediye Başkanı Kadir KARA; 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısının 3.Birleşimi 
kapattığını, 4.Birleşiminin 04.06.2021 Cuma günü saat 15.00’ de yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 
 
 
 
 
 
   Kadir KARA   Ali ALTUNTAŞ   Ahmet Enes DEMİR 
Belediye Başkanı          Katip Üye                Katip Üye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

311 03.06.2021 
(Gündemin 1. Maddesi)  İmar ile ilgili taleplerden 1 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 Eyüpsultan Plan teklif numarası "80275833" alınan 592 ada 9 ve 46 nolu 
parseller için hazırlanan imar planı onaylanması, İmar Komisyonu 

6 Rızaiye 
1045 ada 84 nolu parselin batı kısmındaki alanın ihdası ve 1045 
ada 84 nolu parselin kuzeyinde yola giden kısımları ile batı 
kısmında ihdas edilen alandan düşürülerek takası, 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

7 Gebeli 108 ada 12 nolu parselin doğu kısmında bulunan alanın ihdasının 
yapılarak satışı, 

İmar Komisyonu 
Plan Bütçe Koms. 

 
 

Meclis 1.Başkan Vekili Mehmet Hulusi AKKUŞ; 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısının 
4.Birleşimi kapattığını, 5.Birleşiminin 07.06.2021 Pazartesi günü saat 15.00’ de yapılmasına oy birliği 
ile karar verildi. 
 
 
 
 
    
Mehmet Hulusi AKKUŞ  Ali ALTUNTAŞ   Ahmet Enes DEMİR 
  Meclis 1.Başkan V.                             Katip Üye                            Katip Üye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

 
KARARIN KONUSU 

312 04.06.2021 
(Gündemin 1. 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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313 07.06.2021 

(Gündemin 2/1.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; 3194 sayılı İmar 
Kanunun çeşitli maddelerinin yanı sıra 8. maddesinde yapılan değişiklik ve 
imar kanununa eklenen geçici 20. madde gereği Yaverpaşa-Yaveriye Mahallesi 
sınırları dahilinde kat yüksekliğine ilişkin yapılaşma koşullarının yeniden 
belirlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar 
Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.  

314 07.06.2021 

(Gündemin 2/2.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Gebeli Mahallesi 
2317 ada 1 nolu parsel için hazırlanan imar planlarının onaylanması talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

315 07.06.2021 

(Gündemin 2/3.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80028443-80440480" alınan Yaveriye Mahallesi 774 ve 775 nolu 
parseller için hazırlanan imar planı onaylanması talebinin plan müellifinin 
26.05.2021 tarihli görüşü doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

316 07.06.2021 

(Gündemin 2/4.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80462279" alınan Rızaiye Mahallesi 104 ada 29 nolu parsel için 
hazırlanan imar planı onaylanması talebinin plan müellifinin 26.05.2021 tarihli  
görüşü doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

317 07.06.2021 

(Gündemin 2/5.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80873887" alınan Başmahalle 1384 ada 17 nolu parsel için 
hazırlanan imar planı onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

318 07.06.2021 

(Gündemin 2/6.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80934379" alınan Ulaşlı Mahallesi 223 ada 1,2,3,19,21,22,23,38 ve 
39 nolu parseller için plan müellifinin 26.05.2021 tarihli görüş yazısı 
doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı 
imar kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

319 07.06.2021 

(Gündemin 2/7.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 260 ada 29 nolu parselin kamulaştırılması veya eşdeğer bir yerle 
takas edilmesi talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

320 07.06.2021 

(Gündemin 2/8.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Haraz 
Mahallesi 521 ada 26 nolu parselin kamulaştırılması talebinin Belediyemizce 
bu bölgede program dahilinde yol açma çalışması yapılırken 
değerlendirileceğinden reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

321 07.06.2021 

(Gündemin 2/9.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Alibekirli 
Mahallesi 505 ada 80 nolu parselin kamulaştırılması talebinin 5393 sayılı 
Belediye kanunu ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunu hükümlerine göre 
kamulaştırılma programına dahil edilerek kamulaştırma işlemlerinin 
yürütülmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

322 07.06.2021 

(Gündemin 2/10.Maddesi)  Komisyon raporları doğrultusunda; Yenimahalle 
1238 ada 5 nolu parselin yol olarak kullanılan kısmının kamulaştırılması 
talebinin 5393 sayılı Belediye kanunu ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunu 
hükümlerine göre kamulaştırılma programına dahil edilerek kamulaştırma 
işlemlerinin yürütülmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 



T.C. 
OSMANİYE BELEDİYESİ 

2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri 

6 
 

323 07.06.2021 

(Gündemin 2/11.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Belediyeye 
ait olan Rızaiye Mahallesi 1724 ada 192 nolu parselin 3194 sayılı İmar 
Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

324 07.06.2021 

(Gündemin 2/12.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Belediyeye 
ait olan Rızaiye Mahallesi 1187 ada 51,52 ve 53 nolu parsellerin 3194 sayılı 
İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 

325 07.06.2021 

(Gündemin 2/13.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Belediyeye 
ait olan Rızaiye Mahallesi 1427 ada 16 nolu parselin satışı talebinin söz 
konusu yerin Belediyemizce değerlendirilebileceğinden reddedilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

326 07.06.2021 

(Gündemin 2/14.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Belediyeye 
ait olan Cumhuriyet Mahallesi 169 ada 84 nolu parselin satışı talebinin 
ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

327 07.06.2021 

(Gündemin 2/15.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80136925" alınan Fakıuşağı Mahallesi 284 ve 285 adalar 
arasında bulunan park alanına trafo yeri konulması için hazırlanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b 
maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

328 07.06.2021 

(Gündemin 2/16.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80896825" alınan Gebeli Mahallesi 2174 ada 
102,103,104,105,106,107 ve 108 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b 
maddesi uyarınca onaylanması talebinin plan müellifinin 20.04.2021 tarihli 
görüşü doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

329 07.06.2021 

(Gündemin 2/17.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80436625" alınan Eyüp sultan Mahallesi 1437 ada 25 nolu parsel 
için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b 
maddesi uyarınca onaylanması talebinin plan müellifinin 20.04.2021 tarihli 
görüşü doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

330 07.06.2021 

(Gündemin 2/18.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80329043" alınan Akyar Köyü 218 ada 63 nolu parsel için plan 
müellifinin 20.04.2021 tarihli görüş yazısı doğrultusunda 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca 
onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

331 07.06.2021 

(Gündemin 2/19.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80609288" alınan Alibeyli Mahallesi 1571 ada 266 nolu parsel 
için plan müellifinin 20.04.2021 tarihli görüş yazısı doğrultusunda 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca 
onaylanması oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

332 07.06.2021 

(Gündemin 2/20.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Başmahalle 
1444 ada 35,36,37 ve 38 nolu parseller arasında konut alanında bulunan 
terkli yol ile 36 ve 37 nolu parsellerin içinden geçen imar yolunun takası 
talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
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333 07.06.2021 

(Gündemin 2/21.Maddesi)  Komisyon raporları doğrultusunda; Tamamı 
25m'lik imar yolunda kalan Başmahalle 251 ada 53 nolu parselin belediyeye ait 
başka bir yerle eşdeğer takası talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra 
ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi.  

334 07.06.2021 

(Gündemin 2/22.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Eyüpsultan 
Mahallesi 267 ada 41 nolu parselin imar yoluna gelen kısımlarının 
kamulaştırılması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis 
toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

335 07.06.2021 

(Gündemin 2/23.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80552652-80748125" alınan Fakıuşağı Mahallesi 214 ada 25 ve 26 
nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 
8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten 
sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi. 

336 07.06.2021 

(Gündemin 2/24.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80044416" alınan Başmahalle Mahallesi 538 ada 17 nolu parsel için 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar 
kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin plan müellifinin 
03.03.2021 tarihli görüşü doğrultusunda reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile 
karar verildi.  

337 07.06.2021 

(Gündemin 2/25.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80883588" alınan Rızaiye Mahallesi 88 ada 271 nolu parsel için 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar 
kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

338 07.06.2021 

(Gündemin 2/26.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80909434" alınan Fakıuşağı Mahallesi 275 ada 3 nolu parsel için 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar 
kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi.  

339 07.06.2021 
(Gündemin 2/27.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Başmahalle 
Mahallesi 1188 ada 18 nolu parselin güneyinde bulunan alanın ihdasının 
yapılarak satışı talebinin reddedilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

340 07.06.2021 

(Gündemin 2/28.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; İstiklal 
Mahallesi 153 ada 14 nolu parselin güneyinde bulunan alanın ihdasının 
yapılarak satışı talebinin gündemden çıkartılması oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi. 

341 07.06.2021 

(Gündemin 2/29.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80838806" alınan Rızaiye Mahallesi 1873 ada 2 parsel, 1878 ada 1 
parsel ve 1879 ada 1 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca 
onaylanması talebinin gündemden çıkartılması oylandı ve oybirliği ile karar 
verildi. 

342 07.06.2021 

(Gündemin 2/30.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80181951-80792661" alınan Akyar Köyü 367 ada 1 parsel ve 223 
ada 2-3-4 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı 
imar kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 
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343 07.06.2021 

(Gündemin 2/31.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Plan teklif 
numarası "80830061" alınan Akyar Köyü 224 ada 12 ve 13 nolu parseller 
için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 
sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanması talebinin ayrıntılı 
şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

344 07.06.2021 

(Gündemin 2/32.Maddesi) Komisyon raporları doğrultusunda; Türkiye 
Diyanet Vakfı Osmaniye Şubesi, ekli listede yazan taşınmazların kıymet 
takdirinin yapılarak takasının yapılması talebinin ayrıntılı şekilde 
incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı 
ve oybirliği ile karar verildi. 

345 07.06.2021 

(Gündemin 2/33.Maddesi) Komisyon raporu doğrultusunda; Yaverpaşa 
Mahallesi 1293 nolu parsel için hazırlanan imar planının onaylanması 
talebinin ayrıntılı şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

346 07.06.2021 

(Gündemin 2/34.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Cumhuriyet 
Mahallesi 175 ada 44, 46, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 122 ve 123 nolu 
parseller için hazırlanan imar planının onaylanması talebinin ayrıntılı 
şekilde incelendikten sonra ileriki Meclis toplantısında değerlendirilmesi 
oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 

347 07.06.2021 

(Gündemin 3/1.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Osmaniye’ 
yemiz Milli Mücadelesinin isimsiz kahramanlarından Bala Şaban Çavuş ve 
Kambur Durmuş Efendi ile Cezit Aşiretinden Azizli Köyünden Kara Fatma 
Annemizin Osmaniye’ mizde hiçbir yerde isimleri anılmıyor. Bu kişilerce 
Osmaniye’ de uygun görülecek park, meydan ve caddeye isimlerinin 
verilmesi ile ilgili komisyon çalışmamız devam ettiğinden, konunun ileriki 
Meclis toplantısında değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi.  

348 07.06.2021 

(Gündemin 3/2.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Hacıosmanlı 
Mahallesi 177 ada 21 nolu parsel içerisinde bulunan çınarın bulunduğu 
alana "Çınarlı Kahve Meydanı" adının verilmesi ile ilgili komisyon 
çalışmamız devam ettiğinden, konunun ileriki Meclis toplantısında 
değerlendirilmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

349 07.06.2021 

(Gündemin 3/3.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; 09.11.2001 
yılında Çorum İli Sungurlu İlçesinde şehit olan Süleyman GÜMÜŞTEKİN’ 
in isminin Mimar Sinan Mahallesinde Dereobası Caddesine (5502 Sokak) 
verilmesi ile ilgili komisyon çalışmamız devam ettiğinden, konunun bir 
sonraki meclis toplantısına ertelenmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

350 07.06.2021 

(Gündemin 3/4.Maddesi)  Komisyon raporları doğrultusunda; Covid-19 
Corona virüs salgın hastalığı sebebiyle, İlimizde toplu taşıma faaliyeti 
yürüten üç kooperatif esnafı olarak zarar ettiklerini beyan ederek, altı ay 
süre ile gelir desteği yapılması taleplerinin Maliye Bakanlığının 
Genelgesine göre değerlendirme yapılacağından dolayı konunun bir sonraki 
Meclis toplantısına ertelenmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

351 07.06.2021 

(Gündemin 3/5.Maddesi)  Komisyon raporları doğrultusunda; İlimizde 
faaliyet gösteren Öğrenci Servisleri Kooperatifleri, S Plakalarda (Öğrenci 
Servisi) devirlerinde 1.derece akrabalar arası yapılan devirlerde (Baba, 
Anne, Çocuklar ve Eş) Yönetmelik Şartlarını yerine getirmek kaydı ile 
devir ücretinin alınmaması oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
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Meclis 1.Başkan Vekili Mehmet Hulusi AKKUŞ; 2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 
01.07.2021 Perşembe günü saat 15.00’ de yapılacağını, 2021 Yılı Haziran ayı Meclis Toplantısını 
kapattığını Meclise duyurdu. 
 
 
 
 
Mehmet Hulusi AKKUŞ  Ali ALTUNTAŞ   Ahmet Enes DEMİR 
Meclis 1.Başkan V.          Katip Üye                Katip Üye 
 
 
 
 

352 07.06.2021 

(Gündemin 3/6.Maddesi)  Komisyon raporları doğrultusunda; S.S.8 Nolu 
Kooperatif, S.S.36 Nolu Kooperatif ve S.S.106 Nolu Kooperatif 
Başkanlarının, Toplu Taşıma araçlarından alınan İlan Reklam Vergisinin 
iptal edilmesi ve reklam ücretinin 200,00TL’ ye düşürülmesi talepleri ile 
ilgili inceleme ve araştırma devam ettiğinden dolayı, konunun bir sonraki 
Meclis toplantısına ertelenmesi oylandı ve oybirliği ile karar verildi. 
 

353 07.06.2021 

(Gündemin 3/7.Maddesi)  Komisyon raporu doğrultusunda; Covid-19 
sebebiyle özellikle Fakıuşağı bölgesi, AVM civarı, merkezi mahallelerde 
bulunan kafe ve restoranların gelir için maske, mesafe ve hijyen kurallarına 
gerekli özenin gösterilmediği hususu ile ilgili komisyon çalışmamız devam 
ettiğinden, konunun bir sonraki meclis toplantısına ertelenmesi oylandı ve 
oybirliği ile karar verildi. 


