
 

 

 
 

MECLİS KARARLARI: 

 
Karar Tarihi  : 04.12.2019 

Kara Numarası : 2019/62 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Tahsis yapılması. 

 

 KARAR:  Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Bahçelievler Mahallesi, 557 ada 4 

parseldeki 613.77 m2' lik alanda bulunan taşınmaz üzerine imar planındaki amacı 

doğrultusunda 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı için 20 (Yirmi) yıl süre ile tahsis 

yapılmasına ve tahsis işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine, 

5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18 (h), 18 (e) ve 75 (d) maddeleri gereğince karar 

verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 04.12.2019 

Kara Numarası : 2019/63 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Tahsis yapılması. 

 

KARAR : Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Karşıyaka Mahallesi' nde 277 ada 12 

parseldeki 682.77 m2' lik alanda bulunan taşınmaz üzerine imar planındaki amacı 

doğrultusunda Sağlık Tesisi yapımı için 20 (Yirmi) yıl süre ile tahsis yapılmasına ve tahsis 

işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu' nun 18 (h), 18 (e) ve 75 (d) maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

 
Karar Tarihi  : 04.12.2019 

Kara Numarası : 2019/64 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : İmar planı tadilatı. 

 

KARAR : İlçemiz Atçeken Mahallesi’ nde K29C09A3C paftasında bulunan 510 ada 90 

parsel numaralı taşınmaz ile ilgili imar planı tadilatı yapılması konusu, Belediyemiz İmar 

Komisyonu tarafından daha detaylı bir şekilde araştırılması için süreye bırakılarak ileri bir 

tarihte tekrar görüşülmesine karar verilmiştir. 
 

Karar Tarihi  : 04.12.2019 

Kara Numarası : 2019/65 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : İmar planı tadilatı. 

 



 

 

KARAR : İlçemiz Büyükbeşkavak Mahallesi’ nde K29A03D4B paftasında bulunan 1637 

parsel numaralı taşınmaz ile ilgili imar planı tadilatı yapılması konusu, Belediyemiz İmar 

Komisyonu tarafından daha detaylı bir şekilde araştırılması için süreye bırakılarak ileri bir 

tarihte tekrar görüşülmesine karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 04.12.2019 

Kara Numarası : 2019/66 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Prestij yol tahrip bedellerinin belirlenmesi. 

 

KARAR : Belediyemiz tarafından, ilçemizin çeşitli mahallerinde bulunan caddelere 

yapılmasına karar verilen prestij yollar, ihale usulü ile yüklenici firmalara yaptırılacak olup, 

yapılan bu yollara cepheli parsellerde inşaata başlayacak olan inşaat sahipleri ve alt yapı 

birimlerinin tahrip işlemlerine başlamadan önce tahrip olan yerin eski haline getirileceğine 

dair ilgili yüklenici firmadan getireceği yol ve tretuvar taahhütnamesi almadan, inşaat 

ruhsatının verilmemesine, daha önceden inşaat ruhsatını almış inşaatların ise yapı kullanım 

izin belgesinin verilmemesine karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 04.12.2019 

Kara Numarası : 2019/67 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Taşınmaz satışı için yetki verilmesi. 

 

KARAR : Mülkiyeti belediyemize ait teklif ekinde özellikleri belirtilen taşınmazların, 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince satılmasına ve satış ihalesine çıkılması için 

belediyemiz encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18 (e) ve 34 

(g) maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 04.12.2019 

Kara Numarası : 2019/68 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Mahkemeye konu olmuş taşınmazların harçlarının belirlenmesi. 

 

KARAR : Söz konusu davalarda, Belediyemizin zarara uğramaması için, mahkemenin 

sonuçlanmasından sonra kapatılan belediye tarafından satılan arsanın tapu devri esnasında, 

tapu devri yapacak şahıslardan tahsil edilmesine ve bu bedelin 500 TL olarak belirlenmesine 

karar verilmiştir. 

 


