
 

 

T.C. 

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 20. MADDESİ GEREĞİNCE TOPLANILARAK 

ALINAN MECLİS KARARLARI 

    

Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, 

07.02.2020 günü saat 15:00 de Belediye Başkanlığı toplantı salonunda, Belediye Başkanı Veysel 

ŞAHİN’in Başkanlığında, Meclis Üyeleri; İhsan ASLAN, Atakan ARSLAN, Doğan 

TÜRKOĞLU, Adem CAN, Saime DEMİR, Beytullah YILMAZ, Basri ÖZDEMİR ve Cafer 

YAMAN’ın katılımları ile 2020/ŞUBAT ayı Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

Meclis Katibi Recep Samet ÇETİN toplantıya katılmadığından, Meclis Katibi olarak yedek 

meclis katibi üyesi Doğan TÜRKOĞLU Meclis Katibi olarak toplantıdaki yerini aldı.  

          Yoklama yapıldı. Meclis Toplantı çoğunluğunun sağlandığı görüldü. Belediye Başkanı Veysel 

ŞAHİN; “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 ayında tutulan Meclis Tutanağı meclis 

üyelerince incelendi. Meclis Tutanağında maddi hata olmadığı oy birliği ile onaylandı.  

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

GÜNDEM DIŞI OLARAK: 

 Gündem dışı önerileri; Yazı İşleri Müdürü Naci ÖZDEMİR meclisimize okudu ve oylamaya 

sunuldu.  

 

1-Meclis Üyesi Saime DEMİR’in gündem dışı olarak; İlçemiz çarşı ve caddelerinde 

bulunan esnafların kaldırımları fazla işgal etmelerine ilişkin verdiği yazılı önergesinin meclis 

gündemine alınması için yapılan oylamada, önerge oy birliği ile kabul edilerek gündemin 10. 

Maddesi olarak meclis gündemine alındı. 

2-Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyelerinin gündem dışı olarak; İlçemiz Merkez 

Camii önünde bulunan Meydana “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” isminin verilmesine ilişkin 

verdiği yazılı önergenin meclis gündemine alınması için yapılan oylamada, önerge oy birliği ile kabul 

edilerek gündemin 11. Maddesi olarak meclis gündemine alındı. 

3- Meclis Üyesi Doğan TÜRKOĞLU’nun gündem dışı olarak; İlçemizde bulunan Nazmi 

Acar Otogarının isminin TÜRKELİ BELEDİYESİ OTOGARI olarak değiştirilmesi için verdiği 

yazılı önergesinin meclis gündemine alınması için yapılan oylamada, önerge oy birliği ile kabul 

edilerek gündemin 12. Maddesi olarak meclis gündemine alındı. 

4-Meclis Üyesi İhsan ASLAN’ın gündem dışı olarak; Mülkiyeti Belediyemize ait 

Gemiyanı Mahallesi 37 ada 388 parselde kayıtlı 12,12 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz ile mülkiyeti 

Şeref ÖZTÜRK’e ait Gemiyanı Mahallesi 81 ada 120 ve 83 nolu parsellerde kayıtlı toplam 548,89 m² 

yüzölçümlü alanın kişinin talebi üzerine trampa edilmesi için verdiği yazılı önergesinin meclis 

gündemine alınması için yapılan oylamada, önerge oy birliği ile kabul edilerek gündemin 13. 

Maddesi olarak meclis gündemine alındı. 

  

 

2020/ŞUBAT ayı Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KARAR NO:15 

CAMİ TAHSİSİ 

 

 Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 17.01.2020 tarihli ve 142 sayılı yazısı ile; mülkiyeti Belediye 

Başkanlığımıza ait olan, Gemiyanı Mahallesi 22 ada 22 parselde kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planında “Dini Tesis” olarak ayrılan taşınmazın cami olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri 

İlçe Müftülüğü’ne tahsisinin görüşülmesinde;  

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan, tapuda Gemiyanı Mahallesi 22 ada 22 parselde 

kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Dini Tesis” olarak ayrılan taşınmazın cami olarak 

kullanılmak üzere  Diyanet İşleri İlçe Müftülüğü'ne “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. 

maddesinin d bendinde ; ' d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak 

üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 

devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı 

kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, 

tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis 

mümkündür.'' hükmü gereğince; mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Gemiyanı Mahallesi 22 

ada 22 parselde kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Dini Tesis” olarak ayrılan 

taşınmazın cami olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri İlçe Müftülüğü’ne tahsisi ile ilgili olarak; 

konunun incelenmesi ve karara bağlanabilmesi adına gündem maddesinin İmar Komisyonuna havale 

edilmesi uygun görüldü. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin İmar Komisyonuna havale 

edilmesine; 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

Veysel ŞAHİN        Doğan TÜRKOĞLU   Saime DEMİR 

           Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi     Meclis Kâtibi 

             Meclis Başkanı       

 

 

 

Gündemin 2. Maddesinden sonra 3. Gündem maddesinin görüşmelerine geçilmeden 

Meclis Katibi Recep Samet ÇETİN toplantıya katıldı. Yedek Meclis Katibi üyesi olarak Meclis 

Katipliğini yürüten Doğan TÜRKOĞLU yerini Meclis Katibi Recep Samet ÇETİN’e bıraktı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:16 

KISMİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU KESİN PROJESİ İÇİN 

 KREDİ KULLANILMASI 

 

 Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 17.01.2020 tarihli ve 141 sayılı yazısı ile; Kısmi Kanalizasyon 

ve Yağmursuyu kesin projesi işinde kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş.’den 60.000,00.-

TL.(Altmışbin Türk Lirası) kredi kullanılması ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya 

Belediye Başkanı Veysel ŞAHİN’e yetki verilmesinin görüşülmesinde; 

Kısmi Kanalizasyon ve Yağmursuyu kesin projesi işinde kullanılmak üzere, İller Bankası 

A.Ş.’den 60.000,00.-TL.(Altmışbin Türk Lirası) kredi kullanılması ile ilgili olarak; Belediye ve 

Meclis Başkanı Veysel ŞAHİN gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini 

talep etti ve gündem maddesi için yapılan oylamada gündem maddesinin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesine; 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:17 

YETKİ VERİLMESİ 

 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Türkeli Belediye Başkanlığını temsilen 

Türkeli Belediye Başkanı 39668024974 T.C. Kimlik numaralı Veysel ŞAHİN adına, Leh ve aleyhte 

açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı, 44833852726 T.C. Kimlik numaralı Av. 

Çetin Önder YILDIRIM’ın vekil tayin edilmesi için, Belediye Başkanı Veysel ŞAHİN’e yetki 

verilmesinin görüşülmesinde; 

Türkeli Belediye Başkanlığını temsilen Türkeli Belediye Başkanı 39668024974 T.C. Kimlik 

numaralı Veysel ŞAHİN adına, Leh ve aleyhte açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden 

dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat 

tarik ve suretle Türkeli Belediye Başkanı 39668024974 T.C. Kimlik numaralı Veysel ŞAHİN’i 

temsile, haklarını korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip 

etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve 

belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların 

açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali 

yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde 

bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikâyette bulunmaya, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru 

hakkını kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya, bu davaları 

takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara 

itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve 

kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati 

ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, 

AHZU KABZ’a, Türkeli Belediye Başkanı Veysel ŞAHİN’in dışında devam edecek duruşmalara 

katılmaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK 

gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı 

ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydını ve arşiv 

bilgilerini talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın 

tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemin kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımı 

istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve 

kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat 

vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, davadan veya kanun yollarından feragat 

etmeye, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin 

fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale’i Şuyu satış memurluklarında satış 

talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden 

vazgeçmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, mezun ve 

yetkili olmak üzere, Türkeli Belediye Başkanlığı adına Türkeli Belediye Başkanı Veysel ŞAHİN 

tarafından, 44833852726 T.C. Kimlik numaralı Av. Çetin Önder YILDIRIM’ın vekil tayin edilmesi 

için, 39668024974 T.C. Kimlik Numaralı Belediye Başkanı Veysel ŞAHİN’e yetki verilmesine; 

 

Oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:18 

18. MADDE UYGULAMASI 

 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 30.01.2020 tarihli ve 230 sayılı yazısı ile; İlçemiz 

içerisinde; 611100.00-4646100.00, 611700.00-4646100.00, 611700.00-4645000.00, 611100.00-

4645000.00 koordinatları arasında 2018/757 nolu dosyada işlem gören davanın sonucuna göre iptal 

edilen İmar Kanunun 18. madde uygulaması işleminin tekrar yapılması ve geri dönüşüm işlemleri 

için belirtilen koordinatlar arasında İmar Kanunun 18 . maddesi uyarınca işlem tesis edilmesinin 

görüşülmesinde;  

İlçemiz içerisinde; 611100.00-4646100.00, 611700.00-4646100.00, 611700.00-4645000.00, 

611100.00-4645000.00 koordinatları arasında 2018/757 nolu dosyada işlem gören davanın sonucuna 

göre iptal edilen İmar Kanunun 18. madde uygulaması işleminin tekrar yapılması ve geri dönüşüm 

işlemleri için belirtilen koordinatlar arasında İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi 

ile ilgili olarak; konunun incelenmesi ve karara bağlanabilmesi adına gündem maddesinin İmar 

Komisyonuna havale edilmesi uygun görüldü. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin İmar 

Komisyonuna havale edilmesine; 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR NO:19 

ÜCRET BEDELİ BELİRLENMESİ 

 

 02.01.2020 tarihli ve 2020/13 sayılı meclis kararı ile; Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen; Geçiş Hakkı Ücreti Bedeli, Tesis Paylaşım Ücreti, Bakım Onarım Ücret Bedeli ve Yer Tahsis 

Ücret bedellerinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2020 tarih ve 1 karar 

nolu raporunun görüşülmesinde; 

 Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 28.11.2019 tarihli ve 2937 sayılı yazısı ile; bütçe kaleminde olması 

gereken bütçe kalemlerinden Geçiş Hakkı Ücret Bedeli, Tesis Paylaşım Ücreti, Bakım Onarım Ücret 

Bedeli ve Yer Tahsis Ücret Bedellerinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesi hakkında Türkeli 

Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı ile bir araştırma yapılması için ek süre 

verilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili olarak; Planı ve Bütçe 

Komisyonunca daha kapsamlı araştırma yapılmış olup, yapılan inceleme ve ilgili birimlerden alınan 

bilgiler doğrultusunda, bahse konu tarifelerin belirlenmesi ve tahsil yetkisinin 6360 sayılı Torba 

Kanununa eklendiği, 6360 sayılı Torba Kanununa eklenen alt yapı geçiş hakkı ücret tarifelerinin 

tahsil yetkisinin atık koordinasyon merkezlerinin bulunduğu Büyükşehir Belediyelerinin yetkisinde 

olduğundan, söz konusu ücret tarifelerinin tahsili ile ilgili Belediyemizin yetkilendirilmesi mümkün 

olmadığından, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; 

  

Oy birliği ile kabul edildi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:20 

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ SIZINTI SUYU ARITMA PROJESİ İÇİN 

KREDİ KULLANILMASI 

 

 02.01.2020 tarihli ve 2020/9 sayılı meclis kararı ile; Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen, Belediyemizin Sinop Sahil Belediyeleri Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Sızıntı 

Suyu Arıtma projesi işi için, İller Bankasından 300.000,00.- TL. kredi kullanılmasına ilişkin, Plan ve 

Bütçe Komisyonunun 10.01.2020 tarih ve 2 karar nolu raporunun görüşülmesinde;    

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 23.12.2019 tarihli ve 3179 sayılı yazısı ile; İller 

Bankasının 02.12.2019 tarih ve E.44841 sayılı yazısına istinaden, Belediyemizin Sinop Sahil 

Belediyeleri Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Sızıntı Suyu Arıtma projesi işi için, İller 

Bankasından 300.000,00.- TL. (Üçyüzbin Türk Lirası) Kredi kullanılması ile ilgili Türkeli Belediye 

Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 2020/9 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş 

olan gündem maddesi hakkında yapılan inceleme ve ilgili birimlerden alınan bilgiler doğrultusunda, 

Kurumumuzun özellikle önceki yıllarda İller Bankasından kullanmış olduğu krediler nedeniyle 

mevcut kredi taksitlerini ödemekte zorluk çektiği ve içinde bulunduğu borç yükü dolayısıyla mali 

imkânlarımızın yeni bir kredi kullanımı ve ödeme planı için yetersiz olduğu,  mali imkânlarımızın 

iyileştiği dönemde, daha acil yatırımlar için kredi kullanılması uygun olduğu yönündeki kanaatine 

istinaden Meclis Başkanı Veysel ŞAHİN’in teklifi ile; konunun detaylı olarak tekrar incelenmesi 

adına komisyon çalışmalarına bir ay daha süre verilmesi için, gündem maddesinin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesine; 

 

 Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

KARAR NO:21 

AKTARMA YAPILMASI 

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 03.02.2020 tarihli ve E.249 sayılı yazısı ile; Belediyemiz 

Meclisince kaldırılan Park ve Bahçeler müdürlüğü yerine kurulan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 

bütçesi bulunmadığından, kapatılan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait Fonksiyonel 

Sınıflandırmanın birinci düzeyindeki tüm harcama kalemlerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün harcama kalemlerine 

aktarılmasının görüşülmesinde; 

Belediyemiz Meclisince Park ve Bahçeler Müdürlüğü kaldırılarak yerine Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü kurulmuştur. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçeleme dönemi sonrası kurulduğundan, 

 Destek Hizmetleri Biriminin bütçesi bulunmamaktadır. Kapatılan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait 

Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyindeki tüm harcama kalemlerinin Mahalli İdareler Bütçe 

ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre Destek Hizmetleri Müdürlüğünün harcama 

kalemlerine aktarılmasına; 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:22 

İMAR TADİLATI 

 

 02.01.2020 tarih ve 2020/12 sayılı meclis kararı ile; İmar Komisyonuna havale edilen, 

İlçemiz Gemiyanı Mahallesi 13 ada için hazırlatılan imar tadilatı dosyasına ilişkin, İmar 

Komisyonunun 15.01.2020 tarih ve 1 karar nolu raporunun görüşülmesinde; 

 Türkeli Belediyesi sınırları içerisinde şehir merkezinde, tapuya Gemiyanı Mahallesi 13 ada, 

36 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Planlama alanı 

Y:610800-610850, X:464550-4646600 koordinatları arasında olup, E32-b-07-b-1-b numaralı imar 

planı paftasındadır. 

 Planlama alanı yürürlükteki imar planında bitişik nizam 6 kat, konut alanı olarak 

planlanmıştır. Adı geçen parsel üzerinde konut inşa edilmiştir. Yapılmış olan binaya ulaşım 13 ada 

30 ve 36 numaralı parsellerin arasındaki kadastro yol boşluğundan sağlanmaktadır. İmar planı 

değişikliği önerisi ile Gemiyanı Mahallesi 13 ada 36 parsel üzerindeki yapıya ulaşım sağlanması 

amacıyla 36 parselin kendi mülkiyetindeki açık alan üzerinde yol tesis edilmiştir. İmar adasının diğer 

kullanım kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

 Plan ve Plan notlarında belirtilmemiş diğer konularda 3194 sayılı İmar Kanunu, imar planları 

ile ilişkili diğer kanunlar ile bu kanunlara ait yönetmelik hükümleri, Türkeli Nazım İmar Planı ve 

Türkeli Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait raporlar, plan notları hükümleri geçerlidir.   

 

 

 

Türkeli Belediyesi sınırları içerisinde şehir merkezinde, Gemiyanı Mahallesi 13 ada için, 

Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlatılan alan; 1/1000 ölçekli E32-b-07-b-1-b numaralı 

halihazır haritada yer almaktadır. İmar Tadilatı Dosyası Şehir Plancısı Hüseyin KURTOĞLU 

tarafından hazırlanmıştır.  

Türkeli Belediyesi sınırları içerisinde şehir merkezinde, Gemiyanı Mahallesi 13 adada 

bulunan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından UİP-38962,2 Plan işlem numarası ile işlem 

gören, Şehir Plancısı Hüseyin KURTOĞLU tarafından hazırlanan; 1/1000 ölçekli, E32-b-07-b-1-b 

numaralı paftalarda gösterilen imar tadilatı için yapılan oylamada; Meclis Üyesi Basri ÖZDEMİR 

çekimser oy, diğer meclis üyeleri kabul oyu kullandılar. İmar Tadilatı Dosyası hazırlandığı şekliyle 

oy çokluğu ila kabul edilerek, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına; 

  

 Oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 

 

 

KARAR NO:23  

KALDIRIM DÜZENLEMESİ 

 

 Meclis Üyesi Saime DEMİR’in gündem dışı olarak; İlçemiz çarşı ve caddelerinde bulunan 

esnafların kaldırımları fazla işgal etmelerine ilişkin verdiği yazılı önergesinin görüşülmesinde; 

 İlçemiz esnaflarının çarşı ve cadde kaldırımlarını ve yolları vatandaşı rahatsız edecek şekilde 

işgal etmesinden dolayı, halkımızın bu durumdan rahatsız olduğu sıklıkla dile getirilmiştir. Sorunun 

çözümü açısından esnaflarımızın kullandığı cadde ve sokak kaldırımlarına yeni bir düzenleme 

getirilmesi zaruri bir hal almıştır. Kaldırım düzenlemesi için kapsamlı bir çalışma yapılabilmesi ve 

karara bağlanabilmesi adına, gündem maddesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine; 

  

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:24 (İkinci Oturum) 

MEYDANA İSİM VERİLMESİ 

 

 Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyelerinin gündem dışı olarak; İlçemiz Merkez Camii 

önünde bulunan Meydana “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” isminin verilmesine ilişkin verdiği 

yazılı önergenin görüşülmesinde; 

 İlçemiz Merkez Camii önünde bulunan Meydana “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” 

isminin verilmesine ilişkin önergenin, kapsamlı bir çalışma yapılabilmesi ve karara bağlanabilmesi 

adına, gündem maddesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine; 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR NO:25 

OTOGAR İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ 

 

 Meclis Üyesi Doğan TÜRKOĞLU’nun gündem dışı olarak; İlçemizde bulunan “NAZMİ 

ACAR” Otogarının isminin “TÜRKELİ BELEDİYESİ OTOGARI” olarak değiştirilmesi için 

verdiği yazılı önergesinin görüşülmesinde; 

 İlçemizde bulunan “NAZMİ ACAR” Otogarının isminin “TÜRKELİ BELEDİYESİ 

OTOGARI” olarak değiştirilmesine ilişkin önergenin, kapsamlı bir çalışma yapılabilmesi ve karara 

bağlanabilmesi adına, gündem maddesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine; 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR NO:26 

TRAMPA EDİLMESİ TALEBİ 

 

Meclis Üyesi İhsan ASLAN’ın gündem dışı olarak; Mülkiyeti Belediyemize ait Gemiyanı 

Mahallesi 37 ada 388 parselde kayıtlı 12,12 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz ile mülkiyeti Şeref 

ÖZTÜRK’e ait Gemiyanı Mahallesi 81 ada 120 ve 83 nolu parsellerde kayıtlı toplam 548,89 m² 

yüzölçümlü alanın kişinin talebi üzerine trampa edilmesi için verdiği yazılı önergesinin 

görüşülmesinde; 

Mülkiyeti Belediyemize ait Gemiyanı Mahallesi 37 ada 388 nolu parselde kayıtlı 12,12 m² 

yüzölçümüme sahip taşınmaz ile mülkiyeti Şeref ÖZTÜRK’e ait Gemiyanı Mahallesi 81 ada 120 ve 

83 nolu parsellerin tevhidi sonucunda oluşacak parsellerden 78,58 m² + 54,20 m² = 132,78 m² imar 

planında yol olan alan ile 416,11 m² yüzölçüme sahip imar planında park alanına rastlayan 

taşınmazın karşılıklı olarak takas edilmesi talebi olduğundan, Belediyemize ait 12,12 m²’lik taşınmaz  

ile imar planında yola veya park alanına rastlayan mülkiyeti Şeref ÖZTÜRK’e ait toplam 548,89 m² 

alanın trampa edilmesi için kapsamlı bir çalışma yapılabilmesi ve karara bağlanabilmesi adına, 

gündem maddesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine; 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

     Veysel ŞAHİN        Recep Samet ÇETİN   Saime DEMİR 

               Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi     Meclis Kâtibi 



                Meclis Başkanı       

 

 

 


