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MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

02/03/2021 MART 2021/03 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2021/03-42 Belediye Meclisimizin Şubat Ayı toplantısında alınan kararlara ait meclis müzakere zabıtları oy birliği ile 
tasvip edilmesine, karar verildi. 

2021/03-43 Belediye Meclisimizin 04.01.2021 tarih ve 2021/01-15 sayılı kararına yapılan itirazın değerlendirilmesi 
talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2021/03-44 İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 326 ada 203 nolu parselde kayıtlı taşınmaz bulunduğu alanda 
plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

2021/03-45 Belediye Meclisimizin 2021 yılı içersinde Temmuz Ayında tatil yapmasına, oy birliği ile karar verildi. 

2021/03-46 İlçemize yapılacak olan TOKİ konutları için İlçemiz Zafer Mahallesinde bulunan arsa vasfındaki 666 ada 7 
nolu parsel, 685 ada 2 nolu parsel, 921 ada 5 nolu parsel ve 543 ada 34 nolu  parsellerde kayıtlı 
taşınmazların TOKİ Başkanlığına satış yapılmak üzere Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki 
verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2021/03-47 Belediye Meclisimizin 04.08.2020 tarih ve 2020/07-74 sayılı kararı ile Kültür Merkezi yapımı için İller 
Bankasından kredi kullanılmasına dair kararın iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasına, İlçemize 
yapılacak Kültür Merkezi yapımı için İller Bankasından kredi kullanılmasına, oy birliği ile karar verildi. 

2021/03-48 

 
2021/03-49 

İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 527 ada 8 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanın 
yeniden planlanmasına, oy çokluğu ile karar verildi. 

İlçemiz Hisar Mahallesinde bulunan tapunun 223 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz ile Kevser 
Mahallesinde bulunan tapunun 350 ada 16 ve 17 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların bulunduğu 
alanda plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2021/03-50 Belediyemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarının günümüz şartlarına uygun olarak 
güncellenmesi ve ek madde eklenmesine dair talebin İmar Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile 
karar verildi. 

2021/03-51 İlçemiz Hisar Mahallesinde bulunan tapunun 1165 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 
Belediyeye ait hisselerimizin SGK Hizmet Binası yapılmak üzere SGK Başkanlığına tahsis edilmesine, oy 
birliği ile karar verildi. 
 

2021/03-52 

 

2021/03-53 

 

2021/03-54 

Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde bulunan bazı kadroların derecelerinin günümüz şartlarına uygun 
değişiklik yapılmasına, oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde münhal durumda bulunan Veteriner Hekim Kadrosunda ihtiyaca 
binaen sözleşmeli personel çalıştırmak üzere yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 
 
 
İlçemiz Çakır Mahallesi sınırları içersinde kalan ekli krokide belirtilen sokağa Köy Garajı Meydan sokağın 
isminin Limon Sokak olarak değiştirilmesine, oy birliği ile karar verildi. 
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2021/03-55 İlçemiz Çakır Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa İpek Sokak, Ece Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa 
Yıldırım Sokak ismi verilmesine, oy birliği karar verildi. 

2021/03-56 Belediye Meclisimizin 04.01.2021 tarih ve 2021/01-15 sayılı kararına yapılan itirazın İmar Komisyonu 
Raporu doğrultusunda reddedilmesi, oy çokluğu ile karar verildi. 

2021/03-57 İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 326 ada 203 nolu parselde kayıtlı taşınmaz bulunduğu alanda 
plan değişikliği yapılmasına İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, oy çokluğu ile karar verildi. 
 

2021/03-58 İlçemiz Hisar Mahallesinde bulunan tapunun 223 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz ile Kevser 
Mahallesinde bulunan tapunun 350 ada 16 ve 17 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların bulunduğu 
alanda plan değişikliği yapılmasına İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 
 

2021/03-59 Belediyemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarının günümüz şartlarına uygun olarak 
güncellenmesi ve ek madde eklenmesine dair talebin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, oy çokluğu 
ile karar verildi. 
 

 


