
 

 

 

 

T.C. 

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI 

1.BİRLEŞİM 

 

 

 

1- Belediyemiz Meclisi Belediye Başkanı Veysel ŞAHİN’in başkanlığında, 2021/MART ayı 

olağan meclis toplantısını yapmak üzere toplandı. Yoklama yapıldı. Meclis toplantı 

çoğunluğun sağlandığı görüldü.  

Meclis Katipleri; İHSAN ASLAN-RECEP SAMET ÇETİN 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. 

 Saime DEMİR mazeretli olarak katılmadı. İzinli sayılması için yapılan oylamada oy 

birliği ile kabul edildi. 

 

 ŞUBAT ayı meclis tutanağında maddi hata olup olmadığına dair oylamaya sunuldu. 

Maddi hata olmadığı oy birliği ile onaylandı. 

 Yüksel ÖZCAN ve Serkan ERK’in atamalarına ilişkin bilgi verildi. 

  

                     Gündem dışı öneri olup olmadığı soruldu. Gündem dışı öneri olduğu görüldü. 

 

GÜNDEM DIŞI OLARAK: 

 

1- Belediye Meclis Üyesi Atakan ARSLAN’ın gündem dışı olarak vermiş olduğu yazılı 

önergesinde; Belediyemize ait ISUZU marka damperli kamyonun ekonomik ömrünü 

tamamlamış olması sebebiyle, belediyemizce yapılması gereken (konutlara ait soba ve 

kalorifer atıklarının taşınamaması, vb.) hizmetlerin aksadığı görülmektedir. Belediyemiz 

mücavir alanındaki konutların kış aylarında soba ve kalorifer atıkları olan külleri toplayıp 

çöp alanına taşımak, yol kaldırım çalışmaları, su ve kanalizasyon çalışmaları, istinat duvarı 

yapımları gibi her türlü bakım onarımlarda kullanılmak üzere tonajlı damperli kamyona 

ihtiyaç olduğundan, belediyemizin bütçe imkânlarında acilen ikinci el temiz, ağır bakımları 

yapılmış damperli kamyon alınabilmesi ile ilgili; Belediye Meclis Üyesi Atakan 

ARSLAN’ın gündem dışı olarak vermiş olduğu yazılı önergesinin meclis gündemine 

alınması için yapılan oylamada, oy birliği ile gündeme alındı. 

  

             Başkan; ekonomik ömrünü tamamlayan atıl pozisyonda elimizde kaldı kalacak 

aracımız var. Biri ford mondeo , greyder atıl, BMC aracı park halinde boşta duruyor. Çok 

ihtiyacımız olan mitsibüşi ömrünü tamamlamış yokluktan kullanıyoruz hurda veya hangi 

şartlarda çıkarabilirsek satacaz. Bundan oluşan gelirle iyi bir araç alacaz. Hibe yoluyla bir 

araç alabiliyoruz. Biz yılda 4 araç almışız. Treyler 750 bin gibi hibe talebinde bulunduk.  

 

          Yapılan oylama sonucunda Oy birliği ile gündeme alındı. 

 

2. maddesi ve 15 maddesi yer değişikliği oy birliği 

 

        2-03.02.2021 tarih ve 2021/31 nolu meclis kararı ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer 

ilgili kurumlardan görüş alınmasına karar verilen; Ramazan ÖZKAN’ın yemek ve yakacak 

ücretlerinin ödenmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.02.2021 tarihli ve E-488 sayılı 

yazısı ile meclisimize bilgi verilmesi. 

  

          Görüş gelince gündeme gelmesi yönünde oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 



 

3-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 25.02.2021 tarih ve E-477 sayılı yazısı ile; Katı Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği hükümlerince, katı atıkların çevre kirliliğine ve halk sağlığına zarar 

vermeyecek şekilde taşınabilmesi için, Belediyemiz bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyacımız olan 

Küçük Tonajlı Çöp Taşıma Aracı (ÇÖP TAKSI) ihale yoluyla satın alınabilmesinin görüşülmesi. 

Yazı işleri müdürü Naci ÖZDEMİR; Fen İşleri Müdürlüğünün yazısını meclisimize 

okudu. 

Başkan; ilçemiz yaz aylarında 10 kat artış gösteriyor. Çöp taksi vasıtasıyla çöplerin 

toplanmasını bir kişi veya iki kişiyle yürüteceğiz. Gurbetçi misafirimiz çöpünü çıkarıyor ve ilçede 

nahoş görüntüler oluşmaması için çöpün akşam 5-6 gibi alınması sağlanarak güzel bir görünüme 

kavuşacağız. 

 Başkan oylamaya sundu ve Oy birliği ile kabul edildi. 
 

 

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 24.02.2021 tarihli ve E-468 sayılı yazısı ile; 2021 

yılı tarifelerine eklenen Alt Yapı Hizmet Bedelinin belirlenmesinin görüşülmesi. 

Basri ÖZDEMİR’in teklifi üzere 20 tl olmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

5-İmar ve Şehircili Müdürlüğü’nün, 24.02.2021 tarihli ve E-469 sayılı yazısı ile; İlçemiz 

Gemiyanı Mahallesi 67 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaza, taşınmaz maliklerinin muvakkat yapı 

ruhsatı talebinin görüşülmesi.  

Söz talep eden varmı diye sordu. Basri ÖZDEMİR meclisin değil encümenin görevi, 

Murat KADIOĞLU; belediyenin imar planında hizmet alanı olan yer. İki kat yüksekliği 

geçmeyecek şekilde sökülüp takılacak şekilde muvakkat yapı verilebilir. Belediye hizmet alanı 

olarak kullanmak isterse ücretini ödeyip tekrar yapıyı kaldırıp BHA olarak kullanabilir.  

Encümenin yetkisinde olduğundan, Encümene havalesi yönünde oy birliği ile karar verildi. 

 

6. madde ile 14 madde yer değişikliği oy birliği 

 

6-03.02.2021 tarih ve 2021/30 nolu meclis kararı ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer 

ilgili kurumlardan görüş alınmasına karar verilen; Hasan AKIN’ın geçmiş yıllarda ödenmeyen ek 

ödeme talebine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.02.2021 tarihli ve E-489 sayılı yazısı ile 

meclisimize bilgi verilmesi. 

            Oy birliği ile 

 

7. madde ile 13 madde yer değişikliği oy birliği 

 

           7- 03.02.2021 tarih ve 2021/26 nolu meclis kararı ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ve diğer ilgili kurumlardan görüş alınmasına karar verilen; Kiracı Ahmet ACAR’a ait,Sosyal 

tesislerin Sözleşme Süreleri ve Kira Bedelleri hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.02.2021 

tarihli ve E-485 sayılı yazısı ile meclisimize bilgi verilmesi. 

Kurum görüşünden sonra meclise gelmesi oy birliği 

 

 

8. madde ile 12. Madde yer değişikliği oy birliği 

 

          8- 03.02.2021 tarih ve 2021/27 nolu meclis kararı ile; Kiracı İlkay YOLAÇAN’a ait, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlardan görüş alınmasına karar verilen; Sosyal tesislerin 

Sözleşme Süreleri ve Kira Bedelleri hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.02.2021 tarihli ve 

E-486 sayılı yazısı ile meclisimize bilgi verilmesi. 

                Görüş geldikten sonra gündeme alınmasına oy birliği  

 

              9- Belediye meclisinin 07.01.2021 karar tarihli ve 2021/21 sayılı kararıyla İmar 

Komisyonuna havale edilen ve 03.02.2021 tarih ve 2021/34 nolu meclis kararı ile; aynı 

komisyonda çalışmalara devam edilmesine karar verilen; Türkeli Avcılar ve Atıcılar Kulübü 

Derneği’nin talebi üzerine, Derneğe bina veya daire tahsis edilebilmesi ile ilgili imar komisyon 

raporunun görüşülmesi. 



                 Belediye encümenine havale edilmesine oy birliği. 

 

               İmar komisyon raporunu yazı işleri müdürü naci özdemir meclisimize okudu. 

 

 

  

   

               10- Belediye meclisinin 07.01.2021 karar tarihli ve 2021/22 sayılı kararıyla İmar 

Komisyonuna havale edilen ve 03.02.2021 tarih ve 2021/35 nolu meclis kararı ile Kadastro 

Müdürlüğü'nden teknik rapor talep edilerek incelenmesine karar verilen;  İbrahim ÇETİN’e ait, 

Güzelyurt Mahallesi Hüseyin Kadıoğlu Caddesi No:1 adresinde bulunan arsası üzerinden Belediye 

yol geçirdiğinden, kişinin talebi üzerine karşılıklı mutabakat sağlanarak karşılığında yer verilmesi 

yada bedelinin ödenmesi suretiyle mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü’nün, 25.02.2021 tarihli ve E-487 sayılı yazısının görüşülmesi. 

 

 

                11- 03.02.2021 tarih ve 2021/38 nolu meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen; Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde olması gereken gelir kalemlerinin, sehven 

Destek Hizmetleri bünyesinde gösterildiğinden, 2021 yılı gelir kalemlerinin müdürlük bazında 

düzeltilmesine ilişkin, 10.02.2021 tarih ve 8 karar nolu plan ve bütçe komisyon raporunun 

görüşülmesi. 

 

 

12- Belediye meclisinin 07.01.2021 karar tarihli ve 2021/20 sayılı kararıyla İmar 

Komisyonuna havale edilen ve 03.02.2021 tarih ve 2021/33 nolu meclis kararı ile aynı komisyonda 

çalışmalara devam edilmesine ve teknik bilgilerin toparlanıp, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden 

konuya ilişkin gerekli rapor ve belgelerin hazırlanarak meclisimize sunulmasına karar verilen; 

Nazik ÖZDEMİR’in 29.12.2020 tarihli dilekçesine istinaden, 2 ada 11 nolu parsel ile Belediye 

Başkanlığımıza ait 101 ada 1,2,3,4,5 veya 6 parsellerden herhangi birinin trampa talebine ilişkin, 

imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 

 

   13-Belediye meclisinin 07.01.2021 karar tarihli ve 2021/18 sayılı kararıyla İmar 

Komisyonuna havale edilen ve 03.02.2021 tarih ve 2021/32 nolu meclis kararı ile aynı komisyonda 

çalışmalara devam edilmesine ve teknik bilgilerin toparlanıp, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden 

konuya ilişkin gerekli rapor ve belgelerin hazırlanarak meclisimize sunulmasına karar verilen; 

Belediye Başkanlığımıza ait 101 ada 6 nolu parselde kayıtlı 507 m² taşınmazla, 68740055926 T.C. 

Kimlik Nolu Hüseyin DEMİREL’e ait, 101 ada 7 parselde kayıtlı 508,06 m² yüzölçümlü taşınmazın 

trampa talebine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 

 

14-03.02.2021 tarih ve 2021/37 nolu meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; 
İlçemiz Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve Yaşar Topçu Caddesi üzerinde konut + ticaret alanı 

olarak uygulama yapılmasına ilişkin; İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

  

 

15-Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 24.02.2021 tarihli ve E-463 sayılı yazısı ile; 3194 sayılı 

İmar Kanununun 45. Maddesi uyarınca, İlçemiz mücavir alan sınırlarının genişletilmesinin 

görüşülmesi. 

 

16- Belediye Meclis Üyesi Atakan ARSLAN’ın gündem dışı olarak vermiş olduğu yazılı 

önergesinde; Belediyemize ait ISUZU marka damperli kamyonun ekonomik ömrünü tamamlamış 

olması sebebiyle, belediyemizce yapılması gereken (konutlara ait soba ve kalorifer atıklarının 

taşınamaması, vb.) hizmetlerin aksadığı görülmektedir. Belediyemiz mücavir alanındaki konutların 

kış aylarında soba ve kalorifer atıkları olan külleri toplayıp çöp alanına taşımak, yol kaldırım 

çalışmaları, su ve kanalizasyon çalışmaları, istinat duvarı yapımları gibi her türlü bakım 

onarımlarda kullanılmak üzere tonajlı damperli kamyona ihtiyaç olduğundan, belediyemizin bütçe 



imkânlarında acilen ikinci el temiz, ağır bakımları yapılmış damperli kamyon alınabilmesinin 

görüşülmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Veysel ŞAHİN 

 Belediye Başkanı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

T.C. 

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI 

2.BİRLEŞİM 

 

                  Meclis Üyesi Saime DEMİR mazeretsiz olarak toplantıya katılmadı.  

   

               10- Belediye meclisinin 07.01.2021 karar tarihli ve 2021/22 sayılı kararıyla İmar 

Komisyonuna havale edilen ve 03.02.2021 tarih ve 2021/35 nolu meclis kararı ile Kadastro 

Müdürlüğü'nden teknik rapor talep edilerek incelenmesine karar verilen;  İbrahim ÇETİN’e ait, 

Güzelyurt Mahallesi Hüseyin Kadıoğlu Caddesi No:1 adresinde bulunan arsası üzerinden Belediye 

yol geçirdiğinden, kişinin talebi üzerine karşılıklı mutabakat sağlanarak karşılığında yer verilmesi 

yada bedelinin ödenmesi suretiyle mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü’nün, 25.02.2021 tarihli ve E-487 sayılı yazısının görüşülmesinde; 

  

              İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2021 tarihli ve E-487 sayılı yazısını ve konuyla 

ilgili gerekçe raporunu, Yazı İşleri Müdürü Naci ÖZDEMİR meclisimize okudu. 

             Konuyla ilgili basri özdemir belediyenin imkânları elverdiği ölçüde kamulaştırılsın. 

Başkan; Kamulaştırdığımız zaman binayı yıkmamız gerek. Yola terk edilmediğinden yola terk 

edilmeyen yerde ruhsat verilmez. Yüzde seksen türkelinde binaları yıkmamız lazım.  

Basri ÖZDEMİR; neresi olduğunu görelim, yer olarak neresi olduğu, binamı yol mu bilmiyorum. 

Bu konuyla ilgili bilgim yok. Harita olması gerek, ada parsel numarası olmadan nerden bilelim.  

Murat KADIOĞLU; pafta üzerinden yerin neresi olduğunu meclis üyelerine gösterdi.  

Başkan bu konuyla ilgili başka söz talep eden var mı diye sordu. Gündem maddesi oylamaya 

sunuldu. Talebin reddi yönünde oylanmasında; oy birliği ile kabul edildi. 

  

                 

 

 

                11- 03.02.2021 tarih ve 2021/38 nolu meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen; Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde olması gereken gelir kalemlerinin, sehven 

Destek Hizmetleri bünyesinde gösterildiğinden, 2021 yılı gelir kalemlerinin müdürlük bazında 

düzeltilmesine ilişkin, 10.02.2021 tarih ve 8 karar nolu plan ve bütçe komisyon raporunun 

görüşülmesinde; 

  

                 10.02.2021 tarih ve 8 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunu yazı İşleri Müdürü Naci 

ÖZDEMİR meclisime okudu. 

                Başkan Söz talep eden olup olmadığını sordu. okunduğu şekliyle oylamaya sundu. Oy 

birliği ile kabul edildi. 

 

 

12- Belediye meclisinin 07.01.2021 karar tarihli ve 2021/20 sayılı kararıyla İmar 

Komisyonuna havale edilen ve 03.02.2021 tarih ve 2021/33 nolu meclis kararı ile aynı 

komisyonda çalışmalara devam edilmesine ve teknik bilgilerin toparlanıp, İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü'nden konuya ilişkin gerekli rapor ve belgelerin hazırlanarak 

meclisimize sunulmasına karar verilen; Nazik ÖZDEMİR’in 29.12.2020 tarihli 

dilekçesine istinaden, 2 ada 11 nolu parsel ile Belediye Başkanlığımıza ait 101 ada 

1,2,3,4,5 veya 6 parsellerden herhangi birinin trampa talebine ilişkin, imar komisyon 

raporunun görüşülmesi. 

            15.02.2021 tarih ve 9 sayılı İmar Komisyon Raporunu ve konuyla ilgili teknik raporu, Yazı 

İşleri Müdürü Naci ÖZDEMİR meclisimize okudu. 

           Başkan konuyla ilgili açıklama istedi. Murat KADIOĞLU: ilk plandan beri burası yol. 

Burası ortada kalan bir yer. 18 uygulamasına da burası dahil edilmemiş. Vatandaşın tapusu içinde. 

18 uygulamasına  dahil edilmiş olsaydı vatandaşın talebi üzerine karşılığında yer verilecekti. Daha 

önce sınırda kaldığından bu yere ihtiyaç olmadığını söylediler. 

             Başkan Yapılan tüm uygulamaların faaliyete geçmesi için takas kamulaştırma olması lazım.  



Basri özdemir MHP grubu olarak buranın kamulaştırılarak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi 

yönünde.  

        İhsan ASLAN; benim param yok terzi dükkanı işletiyosun, 1,5 milyonluk araba alırmısın. 

Belediyenin imkanları yok.  

         Geçmiş yönetim 18 uygulaması yapmış kimine zarar kimine kar vermiş. Güzel bir karar 

alınmış ve uygulanmış mahkemede olumlu sonuçlanmış. Devletin yatırımları için iyi bir uygulama. 

Tüm yapılan 18 uygulaması ne hikmetse orada tıkanmış ya kamulaştırılır yada takas yapmak 

suretiyle bu çözülebilir. Bu şahsın türkelinde en çok yeri olup da hiç yeri kalmamış. Gerekçe 

raporları komisyon raporları doğrultusunda, noterde karşılıklı muvaffakat verilmesi kaydıyla 

oylamaya sundu. Doğan TÜRKOĞLU BASRİ ÖZDEMİR CAFER YAMAN VE BEYTULLAH 

YILMAZ RED DİĞER MECLİS ÜYELERİ KOBUL OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.  

            Trampa Olması için 200 metre sınır olması gerek şeklinde Belediye Başkanı Veysel ŞAHİN 

açıklama yaptı. 

             

 

   13-Belediye meclisinin 07.01.2021 karar tarihli ve 2021/18 sayılı kararıyla İmar 

Komisyonuna havale edilen ve 03.02.2021 tarih ve 2021/32 nolu meclis kararı ile aynı komisyonda 

çalışmalara devam edilmesine ve teknik bilgilerin toparlanıp, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden 

konuya ilişkin gerekli rapor ve belgelerin hazırlanarak meclisimize sunulmasına karar verilen; 

Belediye Başkanlığımıza ait 101 ada 6 nolu parselde kayıtlı 507 m² taşınmazla, 68740055926 T.C. 

Kimlik Nolu Hüseyin DEMİREL’e ait, 101 ada 7 parselde kayıtlı 508,06 m² yüzölçümlü taşınmazın 

trampa talebine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

15.02.2021 tarihli ve 7 sayılı imar komisyon raporunu ve teknik raporu Yazı İşleri Müdür 

Naci ÖZDEMİR  meclisimize okudu. 

Başkan söz talep eden varmı. Basri ÖZDEMİR buraya ruhsat verildi trampa yapılınca ruhsat 

iptal olacak. Başkan; biz buraya Mehmet’in ölçümleriyle ortaya çıktı. O tarihten itibaren 

durdurulması yönünde yazı yazdık ruhsat sahiplerine. Öncelikle devletin belediyenin malını 

kimseye yedirmeme başkasının da hakkını koruma yönünde hareket ettik. Karşılıklı mutabakatın 

ardından noter sözleşmesi yapılacak. Şeklinde açıklama yaptı. 

Basri ÖZDEMİR yerin neresi olduğunu sordu. Ordaki yola mı geliyor. Dedi. Başkan 

mehmetin ölçümleriyle hata yapmıyoruz. İmarlı arsalar görülüyor. Yolda.  

İhsan ASLAN; bu meclis 2019 yılında geldi. Bu yerin uygulaması 2018, vatandaş yanlış 

yönlendiriliyor. Basri ÖZDEMİR buraya vatandaş ruhsat alırken 500 m2 yolu geriye çektirip 200 

metre de verebilirsiniz. Uygulama belediyenin elinde değil mi. Belediye ruhsat vermek mecburiyeti 

yok. Neresi olursa olsun. Yoldan çektirir ona göre ruhsat verirsin.  

Başkan komisyon raporu doğrultusunda karşılıklı mutabakat sağlanıp, noterde muvaffakat 

verildikten sonra takas edilmesi için oylamaya sunuldu. BASRİ ÖZDEMİR CAFER YAMAN 

BEYTULLAH YILMAZ DOĞAN TÜRKOĞLU RED diğer üyeler kabul oyu oy çokluğu ile kabul 

edildi. 

 

14-03.02.2021 tarih ve 2021/37 nolu meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; 

İlçemiz Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve Yaşar Topçu Caddesi üzerinde konut + ticaret alanı 

olarak uygulama yapılmasına ilişkin; İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

15.02.2021 tarih e 6 sayılı imar komisyon raporunu naci özdemir meclisimize okudu. 

Murat KADIOĞLU pafta üzerinde uygulamanın yapılacağı yeri gösterdi. 

Başkan; ticaret + konut yada galeri katlı yapabiliyor. O caddede herkes dükkan açabilecek. 

Ordaki emsali göstererek bu değişik yapılıyor. 

Basri özdemir burda revizyon imar planı yaptırdığımızdan biz bu plan sonuçlanıncaya kadar 

yeni bir imar uygulaması yapılamayacağı belirtilmişti.  

Başkan iller bankasının tavsiyesi bu. 

Belediye Başkanı; Oylamaya geçilmeden Birleşime 5 dakika ara verdi. 

İKİNCİ OTURUM:  
              Başkan imar planı değişikliği değil bu sadece emsal gösterme. Mimara danışalım soralım 

mimar Önder’e soralım bunun Türkiye’de eğitimini veren kişi. Mimar Önder ŞAHİN’le telefon 

bağlantısı yapılarak gündem maddesi ile ilgili bilgi soruldu. 19. Maddesi planlı alanlar yönetmeliği 

Başkan raporun okunduğu şekliye oylamada DOĞAN TÜRKOĞLU RET OYU, CAFER YAMAN, 

BASRİ ÖZDEMİR BEYTULLAH YILMAZ ÇEKİMSER DİĞERLERİ KABUL OY ÇOKLUĞU.

  



 

15-Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 24.02.2021 tarihli ve E-463 sayılı yazısı ile; 3194 sayılı 

İmar Kanununun 45. Maddesi uyarınca, İlçemiz mücavir alan sınırlarının genişletilmesinin 

görüşülmesinde; 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının formatında yönleri belirlenmesi gerektiğinden mücavir 

alana aldığımız yerleri bu formata göre güncelliyoruz. 

Başkan; isteyen arkadaşlara krokiyi verelim. Kabulü yönünde oylamaya sunuyorum dedi ve 

yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. 

 

16- Belediye Meclis Üyesi Atakan ARSLAN’ın gündem dışı olarak vermiş olduğu yazılı 

önergesinde; Belediyemize ait ISUZU marka damperli kamyonun ekonomik ömrünü tamamlamış 

olması sebebiyle, belediyemizce yapılması gereken (konutlara ait soba ve kalorifer atıklarının 

taşınamaması, vb.) hizmetlerin aksadığı görülmektedir. Belediyemiz mücavir alanındaki konutların 

kış aylarında soba ve kalorifer atıkları olan külleri toplayıp çöp alanına taşımak, yol kaldırım 

çalışmaları, su ve kanalizasyon çalışmaları, istinat duvarı yapımları gibi her türlü bakım 

onarımlarda kullanılmak üzere tonajlı damperli kamyona ihtiyaç olduğundan, belediyemizin bütçe 

imkânlarında acilen ikinci el temiz, ağır bakımları yapılmış damperli kamyon alınabilmesinin 

görüşülmesinde; 

Başkan; bu çok elzem bir konu, bu kararı alalım bu arada hibe yönünde girişimimiz de var 

olur olmaz. Elzem bir konu olduğu için yetki verilmesi yönünde yapılan oylamada oy birliği ile 

kabul edildi. 

 

07.04.2021 Çarşamba günü saat 17:00’da toplanmak üzere bu ayki meclisi kapatıyoruz. 

Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.  

 

 

 


