
 

 

 

T.C. 

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 20. MADDESİ GEREĞİNCE 

TOPLANILARAK ALINAN 2021/ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI 

1.BİRLEŞİM 

 

 

  

Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, 

03.02.2021 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Başkanlığı toplantı salonunda, Belediye 

Başkanı Veysel ŞAHİN’in işlerinin yoğunluğu sebebiyle katılamadığından, Meclis 1. Başkan 

V. Atakan ARSLAN’ın Başkanlığında, Meclis Üyeleri; Recep Samet ÇETİN, İhsan 

ASLAN, Doğan TÜRKOĞLU, Adem CAN, Saime DEMİR, Basri ÖZDEMİR, Beytullah 

YILMAZ ve Cafer YAMAN’ın katılımları ile 2021/ŞUBAT ayı Meclis toplantısını yapmak 

üzere toplandı. 

          Yoklama yapıldı. Meclis Toplantı çoğunluğunun sağlandığı görüldü. Meclis 1. Başkan 

Vekili Atakan ARSLAN; “Meclis Üyelerimizi ve toplantıda izleyici olarak bulunanları 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.” Dedi ve Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna canını feda eden şehitlerimizin 

manevi huzurunda, Saygı Duruşunda bulunularak İstiklal Marşımız okundu.  

2020/OCAK ayı meclis toplantısı 1. birleşimi ve 2. birleşiminde tutulan Meclis 

Tutanağı meclis üyelerince incelendi. Meclis Tutanağında maddi hata olmadığı oy birliği ile 

onaylandı. 

 

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

 

2021/ŞUBAT ayı Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

 

 

 

 

GÜNDEM NO:2 

KARAR NO  :26 

SOSYAL TESİSLERİN SÖZLEŞME SÜRELERİ VE KİRA BEDELLERİ 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 24.12.2020 tarihli ve 3199 sayılı yazısı ile, 

07.01.2021 tarihli meclis toplantısında görüşülerek, meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 

2021/11 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 7244 sayılı Yeni 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümlerince, Bayraktepe Sosyal Tesisleri ve 

Gündoğumu Sosyal Tesislerinin yüklenicisi Ahmet ACAR’ın 02.04.2020, 27.05.2020 ve 

01.07.2020 tarihli dilekçelerine istinaden tahakkuk ettirilmeyen 74(yetmişdört) günlük kira 

bedelinin, faaliyette bulunamadığı sürelerin sözleşme süresi sonuna eklenerek aylık eşit 

taksitler halinde tahakkuk ettirilmesi talebi ile ilgili, 18.01.2021 tarih ve 2 karar nolu Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesinde; 

  



KOMİSYON RAPORU: 

Türkeli Belediye Meclisi’nin 07.01.2021 tarih ve 2021/11 Karar numarasıyla ve oy 

birliği ile komisyonumuza havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 24.12.2020 

tarihli ve 3199 sayılı yazısı ile;7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının 

Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 

hükümlerince, Bayraktepe Sosyal Tesisleri ve Gündoğumu Sosyal Tesislerinin yüklenicisi 

Ahmet ACAR’ın 02.04.2020, 27.05.2020 ve 01.07.2020 tarihli dilekçelerine istinaden 

tahakkuk ettirilmeyen 74 (yetmişdört) günlük kira bedelinin, faaliyette bulunamadığı sürelerin 

sözleşme süresi sonuna eklenerek aylık eşit taksitler halinde tahakkuk ettirilmesi ile ilgili 

gündem maddesi hakkında tarafımızdan yapılan inceleme ve çalışmalardan sonra, tam olarak 

konu ile ilgili gerek kurumumuzun gerekse yüklenici Ahmet ACAR’ın açısından yasal olarak 

herhangi bir yanlış uygulama yapılmaması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması 

açısından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan görüş 

alındıktan sonra konunun tekrar Meclis gündemine alınarak karara bağlanması 

komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

KARAR: 

 Komisyon raporu okunduğu şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 

Meclis Üyesi Doğan TÜRKOĞLU ret oyu, diğer meclis üyeleri kabul oyu kullandılar. 

18.01.2021 tarih ve 2 karar nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul 

edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kurumlardan görüş alındıktan sonra 

meclisimizde tekrar görüşülmesine; 

 Oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

 

GÜNDEM NO:3 

KARAR NO  :27 

SOSYAL TESİSLERİN SÖZLEŞME SÜRELERİ VE KİRA BEDELLERİ 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 26.12.2020 tarihli ve 3227 sayılı yazısı ile, 

07.01.2021 tarihli meclis toplantısında görüşülerek, meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 

2021/12 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 7244 sayılı Yeni 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümlerince, Şelale Aile Çay Bahçesinin kiracısı 

İlkay YOLAÇAN’ın 16.07.2020 tarihli dilekçesine istinaden, tahakkuk ettirilmeyen 

74(yetmişdört) günlük kira bedelinin, faaliyette bulunamadığı sürelerin sözleşme süresi 

sonuna eklenerek aylık eşit taksitler halinde tahakkuk ettirilmesi talebi ile ilgili, 18.01.2021 

tarih ve 3 karar nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesinde; 

 

KOMİSYON RAPORU: 

Türkeli Belediye Meclisi’nin 07.01.2021 tarih ve 2021/12 Karar numarasıyla ve oy 

birliği ile komisyonumuza havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 26.12.2020 

tarihli ve 3227 sayılı yazısı ile;7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının 

Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 



Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 

hükümlerince, Şelale Aile Çay Bahçesinin kiracısı İlkay YOLAÇAN’ın 16.07.2020 tarihli 

dilekçesine istinaden, tahakkuk ettirilmeyen 74 (yetmişdört) günlük kira bedelinin, faaliyette 

bulunamadığı sürelerin sözleşme süresi sonuna eklenerek aylık eşit taksitler halinde tahakkuk 

ettirilmesi ile ilgili gündem maddesi hakkında tarafımızdan yapılan inceleme ve çalışmalardan 

sonra, tam olarak konu ile ilgili gerek kurumumuzun gerekse kiracıİlkay YOLAÇAN’ın 

açısından yasal olarak herhangi bir yanlış uygulama yapılmaması ve herhangi bir mağduriyet 

yaşanmaması açısından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve konu ile ilgili diğer kurum ve 

kuruluşlardan görüş alındıktan sonra konunun tekrar Meclis gündemine alınarak karara 

bağlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

KARAR: 
 Komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda meclis üyesi Doğan 

TÜRKOĞLU ret oyu, diğer meclis üyeleri kabul oyu kullandılar.18.01.2021 tarih ve 3 karar 

nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Oy çokluğu ile kabul edilerek, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ve diğer kurumlardan görüş alındıktan sonra meclisimizde tekrar görüşülmesine; 

 Oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

 

GÜNDEM NO:4 

KARAR NO  :28 

SATI ÇETİNKAYA’NIN TALEBİ 

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 26.12.2020 tarih ve 3224 sayılı yazısı ile, 

07.01.2021 tarihli meclis toplantısında görüşülerek, meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 

2021/14 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;  Belediyemiz eski 

personellerinden Satı ÇETİNKAYA’nın, 21.12.2020 tarihli dilekçesi ile talep ettiği ücret ve 

ayni alacakları ile ilgili, 18.01.2021 tarih ve 4 karar nolu Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporunun görüşülmesinde; 

 

KOMİSYON RAPORU: 
Türkeli Belediye Meclisi’nin 07.01.2021 tarih ve 2021/14 Karar numarasıyla ve oy 

çokluğu ile komisyonumuza havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 26.12.2020 

tarih ve 3224 sayılı yazısı ile,Belediyemiz eski personellerinden Satı ÇETİNKAYA’nın, 

21.12.2020 tarihli dilekçesi ile talep ettiği ücret ve ayni alacakları ile ilgili gündem maddesi 

hakkında tarafımızdan yapılan inceleme ve çalışmalardan sonra, Satı ÇETİNKAYA’nın talep 

ettiği ücret ve ayni alacaklarının zaman aşımına uğradığı, bundan sonra böyle bir durum 

yaşanmaması ve personelin mağdur edilmemesi adına ayni ve nakdi haklar konusunda 

gereken hassasiyetin gösterilerek zamanında ödemelerin yapılması komisyonumuzca uygun 

görülmüştür. 

 

KARAR: 

 Komisyon raporu okunduğu şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 

meclis üyesi Doğan TÜRKOĞLU ret oyu, diğer meclis üyeleri kabul oyu kullandılar. 

18.01.2021 tarih ve 4 karar nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Oy çokluğu ile kabul 

edilerek, Satı ÇETİNKAYA’nın talep ettiği ücret ve ayni alacaklarının zaman aşımına  



 

uğradığı, bundan sonra böyle bir durum yaşanmaması ve personelin mağdur edilmemesi adına 

ayni ve nakdi haklar konusunda gereken hassasiyetin gösterilerek zamanında ödemelerin 

yapılmasına; 

 Oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

GÜNDEM NO:5 

KARAR NO  :29 

SEBAHATTİN ÇALIŞKAN’IN TALEBİ 

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 26.12.2020 tarih ve 3226 sayılı yazısı ile, 

07.01.2021 tarihli meclis toplantısında görüşülerek, meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 

2021/15 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;   Belediyemiz 

personeli Sebahattin ÇALIŞKAN’ın, 11.09.2020 tarihli dilekçesinde bahse konu, Şubat 

ayından itibaren eksik hesaplanan ödemeye esas göstergesinin geri ödenmesi ile ilgili talebine 

ilişkin, 18.01.2021 tarih ve 5 karar nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 

görüşülmesinde; 

 

KOMİSYON RAPORU: 
Türkeli Belediye Meclisi’nin 07.01.2021 tarih ve 2021/15 Karar numarasıyla ve oy 

çokluğu ile komisyonumuza havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 26.12.2020 

tarih ve 3226 sayılı yazısı ile;Belediyemiz personeli Sebahattin ÇALIŞKAN’ın, 11.09.2020 

tarihli dilekçesinde bahse konu, Şubat ayından itibaren eksik hesaplanan ödemeye esas 

göstergesinin geri ödenmesi ile ilgili gündem maddesi hakkında tarafımızdan yapılan 

inceleme ve çalışmalardan sonra, Sebahattin ÇALIŞKAN’a sehven eksik hesaplanmak 

suretiyle eksik ödenen ücretin yeniden hesaplanarak ilgili personele ödenmesi ve bundan 

sonra böyle bir durum yaşanmaması ve personelin mağdur edilmemesi adına gereken 

hassasiyetin gösterilerek zamanında tam olarak ödemelerin yapılması komisyonumuzca 

uygun görülmüştür. 

 

KARAR: 

 Komisyon raporu okunduğu şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 

Doğan TÜRKOĞLU, Cafer YAMAN, Basri ÖZDEMİR, Beytullah YILMAZ çekimser oy, 

diğer meclis üyeleri kabul oyu kullandılar.18.01.2021 tarih ve 5 karar nolu Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu Oy çokluğu ile kabul edilerek, Sebahattin ÇALIŞKAN’a sehven eksik 

hesaplanmak suretiyle eksik ödenen ücretin yeniden hesaplanarak ilgili personele ödenmesi 

ve bundan sonra böyle bir durum yaşanmaması ve personelin mağdur edilmemesi adına 

gereken hassasiyetin gösterilerek zamanında tam olarak ödemelerin yapılmasına;  

 Oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

GÜNDEM NO:6 

KARAR NO  :30 

HASAN AKIN’IN TALEBİ 

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 26.12.2020 tarih ve 3225 sayılı yazısı ile, 

07.01.2021 tarihli meclis toplantısında görüşülerek, meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 

2021/16 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;Belediyemiz Sözleşmeli 



personeli Hasan AKIN’ın, 07.12.2020 tarihli dilekçede belirttiği, geçmiş yıllarda kendisinden 

kesilerek ödenmeyen ek ödeme ücretinin geri ödenmesi talebi ile ilgi, 18.01.2021 tarih ve 6 

karar nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesinde; 

 

KOMİSYON RAPORU: 

Türkeli Belediye Meclisi’nin 07.01.2021 tarih ve 2021/16 Karar numarasıyla ve oy 

çokluğu ile komisyonumuza havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 26.12.2020 

tarih ve 3225 sayılı yazısı ile;Belediyemiz Sözleşmeli personeli Hasan AKIN’ın, 07.12.2020 

tarihli dilekçede belirttiği, geçmiş yıllarda kendisinden kesilerek ödenmeyen ek ödeme 

ücretinin geri ödenmesi talebi ile ilgili gündem maddesi hakkında tarafımızdan yapılan 

inceleme ve çalışmalardan sonra, tam olarak konu ile ilgili gerek kurumumuz gerekse talep 

sahibi Hasan AKIN açısından yasal olarak herhangi bir yanlış uygulama yapılmaması ve 

herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından, İçişleri Bakanlığından ve Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından konu ile ilgili görüş alındıktan sonra konunun tekrar Meclis 

gündemine alınarak karara bağlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

KARAR: 
 Komisyon raporu okunduğu şekliyle oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 

meclis üyleri; Doğan TÜRKOĞLU, Beytullah YILMAZ çekimser oy, diğer meclis üyeleri 

kabul oyu kullandılar.18.01.2021 tarih ve 6 karar nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Oy 

çokluğu ile kabul edilerek, İçişleri Bakanlığından ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından konu 

ile ilgili görüş alındıktan sonra konunun tekrar Meclis gündemine alınarak karara 

bağlanmasına; 

 Oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

 

GÜNDEM NO:7 

KARAR NO  :31 

RAMAZAN ÖZKAN’IN TALEBİ 

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 30.12.2020 tarih ve 3266 sayılı yazısı ile, 

07.01.2021 tarihli meclis toplantısında görüşülerek, meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 

2021/17 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Ramazan ÖZKAN’ın 

dilekçesinde bahse konu olan, 2018 yılından beri verilmeyen yemek ve yakacak ücretlerinin 

verilmesi talebi ile ilgili, 18.01.2021 tarih ve 7 karar nolu Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporunun görüşülmesinde; 

 

KOMİSYON RAPORU: 

Türkeli Belediye Meclisi’nin 07.01.2021 tarih ve 2021/17 Karar numarasıyla ve oy 

çokluğu ile komisyonumuza havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 30.12.2020 

tarih ve 3266 sayılı yazısı ile;Ramazan ÖZKAN’ın dilekçesinde bahse konu olan, 2018 

yılından beri verilmeyen yemek ve yakacak ücretlerinin verilmesi talebi ile ilgili gündem 

maddesi hakkında tarafımızdan yapılan inceleme ve çalışmalardan sonra, tam olarak konu ile 

ilgili gerek kurumumuz gerekse talep sahibi Ramazan ÖZKAN açısından yasal olarak 

herhangi bir yanlış uygulama yapılmaması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması 

açısından, İçişleri Bakanlığından ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından konu ile ilgili görüş 



alındıktan sonra konunun tekrar Meclis gündemine alınarak karara bağlanması 

komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

KARAR: 

 Komisyon Raporu okunduğu şekliyle oylamaya sunuldu ve yapılan oylama 

sonucunda; meclis üyleri Doğan TÜRKOĞLU, Beytullah YILMAZ çekimser oy, diğer meclis 

üyeleri kabul oyu kullandılar.18.01.2021 tarih ve 7 karar nolu Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu  Oy çokluğu ile kabul edildierek, İçişleri Bakanlığından ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından konu ile ilgili görüş alındıktan sonra konunun tekrar Meclis gündemine 

alınarak karara bağlanmasına;  

 Oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

Atakan ARSLAN     Recep Samet ÇETİN  Saime DEMİR 

           Meclis 1. Başkan V.                     Meclis Kâtibi    Meclis Kâtibi 

  Meclis Başkanı     

 

 

 Meclis Başkanı Atakan ARSLAN; oturuma 10 dakika ara verdi. Meclis Üyesi 

Doğan TÜRKOĞLU işi dolayısıyla çıkacağını söyleyerek meclis toplantı salonundan çıktı ve 

toplantıyı terketti. 

 

 Belediye Başkanı Veysel ŞAHİN toplantıya katıldı. Belediye Başkanı Veysel 

ŞAHİN işlerinin yoğun olduğunu meclisimize söyledi. Meclis Toplantısı gündemin 8. 

maddesinden itibaren Belediye Başkanı Veysel ŞAHİN’in başkanlığında devam etti. 

 

 

İKİNCİ OTURUM 

GÜNDEM NO:8 

KARAR NO  :32 

TRAMPA TALEBİ 

 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 28.12.2020 tarihli ve 3230 sayılı yazısı ile, 

07.01.2021 tarihli meclis toplantısında görüşülerek, meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 

2021/18 nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  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, 15.01.2021 tarih ve 4 karar nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinde; 

 

KOMİSYON RAPORU: 
Belediye meclisinin 07.01.2021 karar tarihli ve 2021/18 sayılı kararıyla İmar 

Komisyonuna havale edilen, ;  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 talebinin komisyonumuzca 

değerlendirilmesi neticesinde;  



Teknik bilgilerin toparlanması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gerekçe raporu ve 

konuya ilişkin karşılıklı mutabakat belgeleri hazırlanması için, gelecek ayki meclise kadar 

ertelenmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

 

KARAR: 
 Komisyon Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Basri ÖZDEMİR, 

Cafer YAMAN, Beytullah YILMAZ çekimser, diğer meclis üyeleri kabul oyu 

kullandılar.15.01.2021 tarih ve 4 karar nolu İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul 

edilerek, konu ile ilgili çalışmaların aynı komisyonda devam etmesine, taknik bilgilerin 

toparlanıp, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden konuya ilişkin gerekli rapor ve belgelerin 

hazırlanarak meclisimizde tekrar görüşülmesine; 

 Oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

 

GÜNDEM NO:9 

KARAR NO  :33 

TRAMPA TALEBİ 

 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 30.12.2020 tarihli ve 3260 sayılı yazısı 

ile,07.01.2021 tarihli meclis toplantısında görüşülerek, meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 

2021/20 nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  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 parselin trampa talebine ilişkin, 15.01.2021 tarih ve 5 karar nolu 

İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinde; 

 

KOMİSYON RAPORU: 
Belediye meclisinin 07.01.2021 karar tarihli ve 2021/20 sayılı kararıyla İmar 

Komisyonuna havale edilen, 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 parselin trampa 

talebinin komisyonumuzca değerlendirilmesi neticesinde;  

Teknik bilgilerin toparlanması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gerekçe raporu ve 

konuya ilişkin karşılıklı mutabakat belgeleri hazırlanması için, gelecek ayki meclise kadar 

ertelenmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

 

KARAR: 

 Komisyon Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Basri ÖZDEMİR, 

Cafer YAMAN, Beytullah YILMAZ çekimser, diğer meclis üyeleri kabul oyu 

kullandılar.15.01.2021 tarih ve 5 karar nolu İmar Komisyonu Raporu Oy çokluğu ile kabul 

edilerek, konu ile ilgili çalışmaların aynı komisyonda devam etmesine, teknik bilgilerin 

toparlanıp, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden konuya ilişkin gerekli rapor ve belgelerin 

hazırlanarak meclisimizde tekrar görüşülmesine; 

 Oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



GÜNDEM NO:10 

KARAR NO  :34 

TÜRKELİ AVCILAR VE ATICILAR KULÜBÜ DERNEĞİ’NİN TALEBİ 

 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 06.01.20201 tarihli ve Z-42 sayılı yazısı ile, 

07.01.2021 tarihli meclis toplantısında görüşülerek, meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 

2021/21 nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Türkeli Avcılar ve Atıcılar 

Kulübü Derneğine bina veya daire tahsisi talebi ile ilgili, 15.01.2021 tarih ve 1 karar nolu 

İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinde; 

 

KOMİSYON RAPORU: 

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

Komisyonuna havale edilen Türkeli Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği’nin talebi üzerine, 

Derneğe bina veya daire tahsis edilebilmesi ile ilgili konunun komisyonumuzca 

değerlendirilmesi neticesinde; 

Gündem maddesi ile ilgili olarak; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, gerekçeli 

belgeler ile birlikte kurumlardan görüş alınarak, konunun önümüzdeki mecliste 

görüşülmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

 

KARAR: 

 Gündem maddesi ile ilgili komisyon raporu okunduğu şekliyle oylamaya sunuldu ve 

yapılan oylama sonucunda;15.01.2021 tarih ve 1 karar nolu İmar Komisyonu Raporu oy 

birliği ile kabul edilerek, konu ile ilgili çalışmaların aynı komisyonda devam etmesine, 

komisyondan gelecek raporla birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından meclise 

sunulmasına; 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

Veysel ŞAHİN     Recep Samet ÇETİN      Saime DEMİR 

           Belediye Başkanı                     Meclis Kâtibi        Meclis Kâtibi 

Meclis Başkanı   

 

 

 

 Meclis üyesi Recep Samet ÇETİN’in, İbrahim ÇETİN’le akrabalık bağı 

olduğundan, Belediye Çalışma Yönetmeliği'nin 7/A maddesi gereği meclis toplantı 

salonunun dışına çıktı.  

Meclis Kâtibi Recep Samet ÇETİN’in yerine 11. gündem maddesinin görüşülmesi 

için Meclis Kâtibi olarak, meclis üyesi İhsan ASLAN görev yaptı. 

 

 

GÜNDEM NO:11 

KARAR NO  :35 

İBRAHİM ÇETİN’İN TALEBİ 

 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 06.01.20201 tarihli ve Z-42 sayılı yazısı 

ile,07.01.2021 tarihli meclis toplantısında görüşülerek, meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 

2021/22 nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İbrahim ÇETİN’e ait, Güzelyurt 



Mahallesi Şehit Hüseyin Kadıoğlu Caddesi No:1 adresinde bulunan arsası üzerinden belediye 

yol geçirdiğinden, karşılıklı mutabakat sağlanarak karşılığında yer verilmesi ya da bedelinin 

ödenmesi suretiyle mağduriyetinin giderilmesine ilişkin talebi ile ilgili, 15.01.2021 tarih ve 2 

karar nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinde; 

 

KOMİSYON RAPORU: 

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

Komisyonuna havale edilen, 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 ya da bedelinin ödenmesi 

suretiyle mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili konunun komisyonumuzca değerlendirilmesi 

neticesinde; 

Söz konusu talebin uygunluğunun Kadastro Müdürlüğünden teknik rapor talep 

edilerek incelenmesi ve gelecek rapora göre karar alınmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. 

 

KARAR: 

 Komisyon raporu okunduğu şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 

Meclis üyeleri Basri ÖZDEMİR, Cafer YAMAN ve Beytullah YILMAZ çekimser oy, diğer 

meclis üyeleri kabul oyu kullandılar. 15.01.2021 tarih ve 2 karar nolu İmar Komisyonu 

Raporu Oy çokluğu ile kabul edilerek, Kadastro Müdürlüğü'nden teknik rapor talep edilerek 

incelenmesi ve gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine; 

 Oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

 Veysel ŞAHİN       İhsan ASLAN                   Saime DEMİR 

           Belediye Başkanı                  Meclis Kâtibi         Meclis Kâtibi 

Meclis Başkanı     

 

 

İbrahim ÇETİN'le akrabalık bağı olması sebebiyle, Belediye Çalışma 

Yönetmeliğinin 7/A maddesi gereği toplantı salonundan çıkan Meclis Katibi Recep 

Samet ÇETİN Meclis Katipliği görevini devraldı. 

 

GÜNDEM NO:12 

KARAR NO    :36 

LPG TÜP BAYİLERİ VE BASINÇLI GAZ TÜPÜ ESNAFINA YER TAHSİSİ 

 

 Zabıta Amirliği’nin, 06.01.2021 tarihli ve Z-49 sayılı yazısı ile, 07.01.2021 tarihli 

meclis toplantısında görüşülerek, meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 2021/23 nolu kararı 

ile İmar Komisyonuna havale edilen;  ilçemiz sınırları içerisinde hizmet gösteren LPG Tüp 

Bayileri ve Basınçlı Gaz tüpü satışı yapan esnaflarımızın talebi üzerine, ilçemiz sınırları 

dışında ve güvenli bir bölgede kanun ve yönetmeliklere uygun olarak LPG gaz tüpleri 

depolama sahası yer tahsisi yapılması ile ilgili, 15.01.2021 tarih ve 3 karar nolu İmar 

Komisyonu Raporunun görüşülmesinde; 

 

KOMİSYON RAPORU: 
Belediye meclisinin 07.01.2021 karar tarihli ve 2021/23 sayılı kararıyla İmar 

Komisyonuna havale edilen, LPG Tüp Bayileri ve Basınçlı Gaz tüpü satışı yapan 



esnaflarımızın talebi üzerine, ilçemiz sınırları dışında ve güvenli bir bölgede kanun ve 

yönetmeliklere uygun olarak, LPG gaz depolama sahası yer tahsisi yapılmasının 

komisyonumuzca değerlendirilmesi neticesinde; 

Yeni sanayi bölgesi yapıldıktan sonra uygun yer ayarlanarak, bu ihtiyacın Yeni Sanayi 

Bölgesinden karşılanması, o zamana kadar da Hacı Köy girişinden önceki yeni yapılan İmar 

Planında mezarlık alanı olarak ayrılan alanın, mezarlık düzenleme çalışmaları tamamlanana 

kadar kullanılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. 

KARAR: 

 Komisyon raporu okunduğu şekliyle oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 

15.01.2021 tarih ve 3 karar nolu İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edilerek, Yeni 

Sanayi Bölgesi yapılıp uygun yer ayarlanana kadar, tehlike riskini ortadan kaldırmak adına, 

İlçemiz Düzler köyü 203 ada 4,5,6,7,9,10,11 parsellerde ki yerin (Hacı Köyü girişinden 

önceki yeni yapılan imar planında mezarlık alanı olarak ayrılan alan) mezarlık düzenleme 

çalışmaları tamamlanana kadar geçici olarak kullanılmasına; 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM NO:13 

KARAR NO    :37 

İMAR UYGULAMASI 

 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 28.01.2021 Z-258 sayılı yazısı ile; İlçemiz 

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

uygulama yapılıp yapılmamasının görüşülmesinde; 

 Meclis Başkanı Veysel ŞAHİN;Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve Yaşar Topçu 

Caddesi üzerinde konut + ticaret alanı olarak uygulama yapılıp yapılmamasına ilişkin gündem 

maddesinin İmar Komisyonuna havalesini talep etti ve yapılan oylama sonucunda gündem 

maddesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine, 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM NO:14 

KARAR NO    :38 

GELİR KALEMLERİNDE DÜZELTME YAPILMASI 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, 27.01.2021 tarihli ve Z-245 sayılı yazısı ile; 

24.11.2020 tarih ve 2020/126 sayılı meclis kararında belirtilen gelir kalemlerinden, Su ve 

Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde olması gereken gelir kalemlerinin, sehven Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gösterilmiş olup, 2021 yılı gelir kalemlerinde yetki 

karmaşası yaşanmaması için, müdürlük bazında düzeltilmesinin görüşülmesinde; 

 Meclis Başkanı Veysel ŞAHİN;2021 yılı gelir kalemlerinde yetki karmaşası 

yaşanmaması için, müdürlük bazında düzeltme yapılması ile ilgili gündem maddesinin plan 

ve bütçe komisyonuna havalesini talep etti. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

Veysel ŞAHİN     Recep Samet ÇETİN      Saime DEMİR 

           Belediye Başkanı                     Meclis Kâtibi        Meclis Kâtibi 

Meclis Başkanı    


