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VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2019/11-125 Belediye Meclisimizin 07/11/2019 tarihinde yapmış olduğu Kasım Ayı Meclis Toplantısında alınan 
kararlara ait müzakere zabtı oy çokluğu ile tasvip edildi. 

2019/11-126 İlçemiz Zafer Mahallesinde bulunan tapunun 543 ada 31 ve 32 nolu parseller, 685 ada 1 nolu parsel, 686 
ada 1 nolu parsel ve 666 ada 2 nolu parselin kuzeydoğusunda bulunan alanda plan değişikliği yapılmasına 
dair talebin İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2019/11-127 İlçemiz Zafer, Çakır, Ece ve Şirinevler Mahallelerinde bulunan muhtelif cadde, sokak ve kavşaklarda 
bisiklet yolu yapılabilmesine dair plan değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonuna havalesine, 
oy birliği ile karar verildi. 

2019/11-128 İlçemiz İstasyon Mahallesinde bulunan tapunun 121 ada 269 nolu parselinde kayıtlı alanda plan 

değişikliği yapılmasına dair talebin İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 

2019/11-129  Belediyemiz 2020 yılı bütçe taslağı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, kabul edilmesine oy 
çokluğu ile karar verildi. 

2019/11-130 Belediyemizin 2020 yılında uygulayacak olduğu ücret tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
doğrultusunda, kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

2019/11-131 İlçemiz Zafer Mahallesinde bulunan tapunun 543 ada 31 ve 32 nolu parseller, 685 ada 1 nolu parsel, 686 
ada 1 nolu parsel ve 666 ada 2 nolu parselin kuzeydoğusunda bulunan alanda plan değişikliği yapılmasına 
dair talep, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda söz konusu alanlarda plan değişikliği yapılmasına 685 
ada 1 parsel ile 686 ada 1 nolu parselde bulunan tahsisin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi. 

2019/11-132 İlçemiz İstasyon Mahallesinde bulunan tapunun 121 ada 269 nolu parselinde kayıtlı alanda plan 
değişikliği yapılmasına dair talep, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda söz konusu alanda plan 
değişikliği yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

2019/11-133 İlçemiz Zafer, Çakır, Ece ve Şirinevler Mahallelerinde bulunan muhtelif cadde, sokak ve kavşaklarda 
bisiklet yolu yapılabilmesine dair plan değişikliği yapılmasına dair talep, İmar Komisyonu Raporu 
doğrultusunda söz konusu alanlarda yol genişlikleri dikkate alınarak plan değişikliği yapılmasına oy 
birliği ile karar verildi. 

  

 


