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1 

06/02/2023 3/1 2023 yılı Gelir Tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi hakkında idi. 2023 Yılı Gelir Tarifesindeki eksikliklerin 
görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2023 Yılı Gelir Tarifesindeki 20.maddesindeki Yükleme- Boşaltma İzin 
Ücretlerinde gemi yüklemelerinde harcanan masraf ve elektrik ücretlerinin artması nedeniyle değişiklik yapılması 
gerektiğini söyledi. Salonda hazır bulunan üyelerin gündem maddesi hakkında meclis üyelerini görüşlerini sordu. 
Salonda hazır bulunan üyeler eksikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonunca çalışma yapıldığını ve 2023 gelir tarifesine 
eklenmesinin uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu 
belirlenen eksikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde 2023 Yılı Gelir Tarifesine:  
 
MADDE 20) YÜKLEME- BOŞALTMA İZİN ÜCRETİ (13010) 
KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden belediyemize ait Bedalan, Viranköy 
ve Saraylar  iskele ve rıhtımlarına yanaşarak her türlü malzemenin yükleme ve boşaltmalarına izin verilen gemilerden 
tonilato belgesinde yazılı ton başına ücret alınır. 
Moloz Mermer Tonu Yurt İçi ve Yurt Dışına İhraç Edilenler  

Yurt İçi ve Yurt Dışına Moloz  Ton Başı (Firmaya)               10,00 ₺ 

Gemi ücreti Moloz Ton Başına (Yurtdışı-Yurtiçi)                 8,00 ₺ 

 
MADDE 7) İŞ MAKİNALARI KİRALAMA ÜCRETİ (13082) 
KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden ilgililerin belediyemizden iş makinesi 
istemeleri ücrete tabidir. 
TARİFE 

Belediyemiz İş programı müsait olduğu sürelerde Özel 
kişi ve şirke₺ere kiralanabilecek İş Makineleri (Saat 
Ücreti) 

Merkez ve 
Mahalleler 

1.   Hidromek Paletli Eksvatör  2.250,00₺ 

1. Hidromek Jcb  1.500,00₺ 
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Oy Birliği ile karar verildi. 
 

2. Volvo Kepçe 180F 2.250,00₺ 

3. Volvo Lastikli Kazıcı Yükleyici 2.250,00₺ 

4. Kamyon 1.500,00₺ 

5. Traktör 750,00₺ 

2 06/02/2023 3/1 İlçemiz ve mahallelerinde nüfusa kayıtlı olmayan kişilerden defin işlemi için “kabristan başına yer tahsis 
ücreti” alınması ve alınacak bedelin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan İlçemiz merkez ve 
mahallelerinde mezarlıkların dolduğunu İlçemizde ikamet eden ve etmeyen vatandaşlarımız tarafından büyük alanların 
çevrildiğini bu nedenle İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza yer kalmadığını söyledi. Başkan ilçemizde ikametgah 
eden vatandaşlarımızdan mezarlık ücreti almıyoruz ancak ikameti adalarda olmayan vatandaşlarımızdan mezarlık 
ücreti almayı düşünüyoruz dedi. Başkan salonda hazır bulunan meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır 
bulunan üyeler evet adalarımızda böyle bir sorunla karşı karşıyayız dediler. Bu nedenle ücret konulmasının uygun 
olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu adamızda ikametgahı ve 
hiçbir şekilde adayla bağlantısı olmayan vatandaşlardan 10.000,00-TL mezar yeri tahsis ücreti alınmasına oy birliği ile 
karar verildi. 

 
3 06/02/2023 3/1 Belediyemiz adına kayıtlı hasta nakil  ve cenaze nakil araçlarının ikametgahı ilçemizde olmayan ve adayla bağlantısı 

olmayan  kişiler tarafından ilçe sınırları dışına ve şehirlerarası kiralanması durumunda km başına araç ücret bedelinin 
belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan hasta nakil  ve cenaze nakil araçlarımızın talep halinde 
hasta ve cenaze işlemleri için İlçe sınırları dışına ve şehirlerarası hizmet veriyoruz dedi. Yine ikametgahı adamızda 
olan ihtiyaç sahibi vatanlarımızdan herhangi bir ücret almıyoruz. Ancak ikametgahı ilçemizde olmayan ve adayla 
bağlantısı olmayan  vatandaşlarımızdan araç talepleri halinde ücret alalım dedi ve gündem maddesini oylamaya sundu. 
Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan 
oylama sonucu ikametgahı ilçemizde olmayan ve adayla bağlantısı olmayan  vatandaşlarımızdan araç talepleri halinde 
araç ücret talebi olarak km başına 5,50-TL ücret alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

 
4 06/02/2023 3/1  İhale Süreleri biten Çınar altı Çay Bahçelerinin ihale sürelerinin ve işletme ruhsatlarının görüşülmesi hakkında 

idi. Başkan ihale süreleri sona eren Çınar altı Çay Bahçeleri yerlerimiz için hem meclise bilgi verelim hem de neler 
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yapmamız gerektiğini genel olarak bir görüşelim dedi. Gelen talepler üzerine daha önce çay bahçesi olarak kiraya 
verdiğimiz halde turistlik ilçemizde ve mahallelerinde gelen misafirlerimiz, halkımız tarafından aperatif yiyeceklerin 
ve kahvaltı çeşitlerinin arandığını bu nedenle bu dönem çay bahçelerini içkisiz cafe yeri olarak ihale çıkarmayı 
düşünüyoruz dedi. Başkan Salonda hazır bulunan üyelere uygun olup olmadığını sordu. Salonda hazır bulunan üyeler 
uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Çınar altı Çay 
bahçelerimizin içkisiz cafe olarak 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.  

 
 

5 06/02/2023 3/1 Saraylar Mahallesi 110 Ada 4 Parsel üzerinde bulunan Tapuda bahçeli ilkokul ve lojman yeri olarak gözüken şuanda 
sağlık ocağı olarak kullanılan binanın yıkılıp yeniden Sağlık Ocağı yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. 
Başkan Saraylar mahallemize hizmet veren Sağlık Ocağı binasının çok eski ve atıl durumda olduğunu tamiratının da 
çok büyük masraflara yol açacağı bu nedenle Saraylar Mahallemizin nüfusu giderek arttığından ve aynı zamanda 
sanayi yeri olduğundan daha iyi hizmet verilen Sağlık Ocağı yapmak istiyoruz dedi. Başkan salonda hazır bulunan 
üyelerin görüşlerini sordu. Üyeler sağlık sorunu deniz ulaşımı olan İlçemiz ve Mahallelerinde sağlık sorununun 
çözüme kavuşturulması çok önemli bu nedenle Belediyemiz ve halkımızın imkanları ile elimizden ne geliyorsa 
yapalım dediler. Başkan o zaman gündem maddesini oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Sağlık 
Bakanlığı, halkımız ve yardımsever vatandaşımız tarafından  Saraylar Mahallesi 110 Ada 4 Parsel üzerinde bulunan 
Tapuda bahçeli ilkokul ve lojman yeri olarak gözüken şuanda sağlık ocağı olarak kullanılan binanın yıkılıp yeniden 
Sağlık Ocağı yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

6 06/02/2023 3/1 Belediyemize kayıtlı Araçların ve İş Makinaları Satışlarının hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan 
Belediyemiz garajında bulunan (10 E 2282) Renault Megane 2 Sedan DYN,  (10 E 8408) 2012 Model Hyundai İX 35, 
(10 E  8597) 2012 Model Fiat Doblo MJET 263 COMBİ 1.3, (10 E 7142) Isuzu TF D-Max 4X2 LTD EDT, (10 DAA 
61) Renault Megane 1,6 RTE, Hidromek HMK 102 B Kanal Kazıcı 2007 Model, Volvo BL 61 Kanal Kazıcı gibi ve 
bunlara benzer atıl durumda birçok araçların ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunu, sürekli arıza çıkardığını, tamirat 
bedellerinin, bakım onarımlarının yenisinden daha maliyetli olduğundan Belediyemiz maddi imkanları dahilinde 
elimizden çıkarılmasını düşünüyorum dedi. Salonda hazır bulunan üyeler Belediyemiz garajında bulunan tüm bu 
araçların çok eski ve iş görmeyecek durumda bulunduklarını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. 
Yapılan oylama sonucu Belediyemiz garajında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş (10 E 2282) Renault Megane 2 
Sedan DYN,  (10 E 8408) 2012 Model Hyundai İX 35, (10 E  8597) 2012 Model Fiat Doblo MJET 263 COMBİ 1.3, 
(10 E 7142) Isuzu TF D-Max 4X2 LTD EDT, (10 DAA 61) Renault Megane 1,6 RTE, Hidromek HMK 102 B Kanal 
Kazıcı 2007 Model, Volvo BL 61 Kanal Kazıcı gibi ve bunlara benzer atıl durumda bulunan araçların satılmasına oy 
birliği ile karar verildi. 
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7 06/02/2023 3/1 Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Meydanı Belediye Hizmet Binası önü Çevre Düzenlemesi hususunun 

görüşülmesi hakkında idi. Başkan İlçe merkezimizin en gözde en düzenli olması gereken  meydanımızın kotunun 
yüksek olmasından dolayı alanın meydanın daraldığını ve kullanımının çok zor olduğunu söyledi. Herhangi bir sosyal 
faaliyetlerimizde böyle bir meydana ve geniş alana ihtiyacımız oluyor. Bu nedenle bu meydan da teknik 
elemanlarımızla birlikte bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmaları da görsel olarak hazırladık. Bilgilerinize 
sunuyoruz. Bu alanda düşündüğümüz projelerimiz bu şekilde. Meydandaki yükseklikten dolayı alan bölünüyor. Bu 
sebeple alanı sıfırlıyoruz. Meydandaki ağaçları koruyarak etrafını oturma banklarıyla düzenliyoruz. İskele girişini 
merdivenli ve yan taraftan da engelli ve ihtiyaç halinde araç girişi sağlanması için rampalı yol yapıyoruz dedi. Başkan 
ve teknik elemanlarımız projeyi anlattıktan sonra salonda hazır bulunan üyelerin ilave etmek istedikleri bir şey olup 
olmadığını sordu. Üyeler hazır olan projenin uygun olduğunu söylediler.  Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. 
Yapılan oylama sonucu Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Meydanı Belediye Hizmet Binası önü Çevre Düzenlemesi 
hazırlanan projeye göre yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 
8 06/02/2023 3/1 İlçemiz Saraylar Mahallesi sahilde bulunan bir adet ahşap büfenin taksi durağı olarak kullanılması hususunun 

görüşülmesi hakkında idi. Başkan Saraylar Mahallemizde taksi durağının bulunmadığını bu sebepten çok fazla talepler 
geldiğini söyledi. Sahilde yolcu bekleme salonunun karşısına Belediyemize ait 1 adet ahşap büfenin taksi durağı 
olarak kullanılmak üzere kira karşılığında taksicilere verelim dedi. Başkan bu konuda üyelerin görüşlerini sordu. 
Salonda hazır bulunan üyeler çok uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylama sunuyorum dedi. 
Yapılan oylama sonucu Saraylar Mahallesi sahilde bulunan bir adet ahşap büfenin taksi durağı olarak 5 yıllığına 
kiraya verilmesine ve kontrat yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. 

 
9 06/02/2023 3/1 2 adet 1. Dereceli T.H. Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 6. Dereceli T.H. Mühendis kadrosu ihdası 

hususunun görüşülmesi hakkında idi. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve 
bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden boş memur kadro değişiklikleri için hazırlanan (II) sayılı cetveli 
yapılan oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro 
iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
       KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                       ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN 

        UNVAN                                               UNVAN       

     KODU       SINIFI      UNVANI    DERECESİ   ADEDİ                        KODU        SINIFI       UNVANI        DERECESİ      ADEDİ                                                                                                                                                                                                                                         
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      8500        T.H.        MÜHENDİS     1                   2                             8500           T.H.      MÜHENDİS           6                    2 

 
10 06/02/2023 3/1 1 adet 1. Dereceli T.H. Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 6. Dereceli T.H. Mimar kadrosu ihdası hususunun 

görüşülmesi hakkında idi. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve bağlı 
kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden boş memur kadro değişiklikleri için hazırlanan (II) sayılı cetveli 
yapılan oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro 
iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
       KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                       ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN 

        UNVAN                                               UNVAN       

     KODU       SINIFI      UNVANI    DERECESİ   ADEDİ                        KODU        SINIFI       UNVANI        DERECESİ      ADEDİ                                                                                                                                                                                                                                         

     8505         T.H.        MİMAR            1                 1                              8505             T.H.        MİMAR                 6                 1 
 

11 06/02/2023 3/1 1 adet 1. Dereceli T.H. Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 6. Dereceli T.H. Tekniker kadrosu ihdası hususunun 
görüşülmesi hakkında idi. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve bağlı 
kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden boş memur kadro değişiklikleri için hazırlanan (II) sayılı cetveli 
yapılan oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro 
iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
      

  KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                       ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN 

        UNVAN                                               UNVAN       

     KODU       SINIFI      UNVANI    DERECESİ   ADEDİ                        KODU        SINIFI       UNVANI        DERECESİ      ADEDİ                                                                                                                                                                                                                                         

     8750           T.H.        TEKNİKER           1                 1                          8750           T.H.          TEKNİKER             6                 1 
 

12 06/02/2023 3/1 3 adet 1. Dereceli T.H. Ekonomist kadrosunun iptal edilerek yerine 6. Dereceli T.H. Ekonomist kadrosu ihdası 
hususunun görüşülmesi hakkında idi. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve 
bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden boş memur kadro değişiklikleri için hazırlanan (II) sayılı cetveli 
yapılan oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro 
iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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 KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                       ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN 

        UNVAN                                               UNVAN       

     KODU       SINIFI      UNVANI    DERECESİ   ADEDİ                        KODU        SINIFI       UNVANI        DERECESİ      ADEDİ                                                                                                                                                                                                                                         

   8595            T.H.        EKONOMİST      1               3                          8595           T.H.          EKONOMİST            6                 3 
 

13 06/02/2023 3/1 2 adet 3. Dereceli G.İ.H Eğitmen kadrosunun iptal edilerek yerine 7. Dereceli G.İ.H Eğitmen kadrosu ihdası 
hususunun görüşülmesi hakkında idi. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve 
bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden boş memur kadro değişiklikleri için hazırlanan (II) sayılı cetveli 
yapılan oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro 
iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
      

  KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                       ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN 

        UNVAN                                               UNVAN       

     KODU       SINIFI      UNVANI    DERECESİ   ADEDİ                        KODU        SINIFI       UNVANI        DERECESİ      ADEDİ                                                                                                                                                                                                                                         

   9880            G.İ.H.        EĞİTMEN     3               2                                9880          G.İ.H.        EĞİTMEN            7                  2 
 

14 06/02/2023 3/1 1 adet 3. Dereceli G.İ.H Eğitmen kadrosunun iptal edilerek yerine 10. Dereceli G.İ.H Eğitmen kadrosu ihdası 
hususunun görüşülmesi hakkında idi. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve 
bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden boş memur kadro değişiklikleri için hazırlanan (II) sayılı cetveli 
yapılan oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro 
iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
      

  KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                       ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN 

        UNVAN                                               UNVAN       

     KODU       SINIFI      UNVANI    DERECESİ   ADEDİ                        KODU        SINIFI       UNVANI        DERECESİ      ADEDİ                                                                                                                                                                                                                                         

      9880        G.İ.H.      EĞİTMEN         3               1                               9880          G.İ.H.        EĞİTMEN            10                  1 
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15 06/02/2023 3/1 1 adet 1. Dereceli S.H  Veteriner kadrosunun iptal edilerek 6. Dereceli S.H  Veteriner kadrosu ihdası hususunun 

görüşülmesi hakkında idi. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve bağlı 
kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden boş memur kadro değişiklikleri için hazırlanan (II) sayılı cetveli 
yapılan oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro 
iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
  KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                       ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN 

        UNVAN                                               UNVAN       

     KODU       SINIFI      UNVANI    DERECESİ   ADEDİ                        KODU        SINIFI       UNVANI        DERECESİ      ADEDİ                                                                                                                                                                                                                                         

      8130        S.H.      VETERİNER         1               1                               8130          S.H.        VETERİNER            6                  1 
 

16 06/02/2023 3/1 İlçemiz Avşa ve Deniz Mahallesindeki 4 adet imar planı tadilatının görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi 
hakkında idi. Başkan gündem maddesi için meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 
24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na 
havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 Belediye Başkanı tarafından, gündemin 16.maddesi olan “İlçemiz Avşa ve Deniz Mahallesindeki 4 adet imar 
planı tadilatının görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.” konusunun II.Oturumda görüşüleceği 
belirtilerek, yine I.Oturumda görüşülen ve İmar Komisyonu’na havale olunan gündemin 16. Maddelesini İmar 
Komisyonunda değerlendirilip karara bağlanması için Meclise 1 saat ara verileceği belirtildi. 

II.OTURUM:  
         Marmara Belediye Meclisi’nin 06.02.2023 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 3 Birleşimi Oturum No:2 
         Meclis Başkanı Süleyman AKSOY tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis 
üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. Gündemde olup II.Oturuma bırakılan “İlçemiz Avşa ve Deniz 
Mahallesindeki 4 adet imar planı tadilatının görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.” I.Oturumda 
görüşülerek İmar Komisyonu’na havale edilerek komisyonca karara bağlanan konuların görüşülmesine geçildi. İmar 
Komisyon Raporu geldiği şekliyle aynen yüksek  sesle meclise okundu:  
 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2023 tarihli müzekkeresi gereğince Belediyemiz yetki 
sınırları dahilinde bulunan alanlar üzerinde 1/5000 Nazım İmar Planı Değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişiklikleri yapılması talep edilmiştir. Konunun mecliste müzakeresi sonucunda;  

1- Deniz Mahallesi 0 ada 8554-8555 nolu parseller arasında kalan 10 m genişliğindeki taşıt yolunun 
düzenlenmesine,  
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MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

2- Deniz Mahallesi 0 ada 7055-7056 ve 8717-8719 nolu parseller arasında kalan kadastro boşluğu arasında kalan 
mevcutta “Meydan Alanı” olarak yer alan alanın “Ticaret Alanı” olarak planlanmasına Meydan alanının ise 
8353 nolu parselin güneyine kaydırılmasına, 

3- Türkeli (Avşa) Mahallesi 0 ada 2162 nolu parselde mevcutta yer alan “İlköğretim Alanının” yeniden 
düzenlenerek “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması, 1018 nolu parselde mevcutta yer alan “Resmi 
Kurum Alanının” yeniden düzenlenerek “İlkokul Alanı” olarak planlanmasına, 

4- Türkeli (Avşa) Mahallesi 0 ada 8763-8764-8765-8766-8767-8768-8769-8770 nolu parsellerin imar ada 
hatlarının düzenlenmesine, yönelik Şehir Plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan Nazım ve Uygulama 
İmar Planı Değişiklikleri yapılan inceleme neticesinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliğine uygunluğu tespit edilerek 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (b) fıkrası gereğince 
onanmasına ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar 
verildi. 

 
17 06/02/2023 3/1 Belediyemiz sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Fort Tourneo araç alınması hususunun görüşülmesi.” 

hakkında idi. Başkan İlçemiz merkezinde ve mahallelerinde sosyal hizmetlerimizde, Belediyemiz ihtiyaçlarında 
kullanılmak üzere bir adet Fort Tourneo alınmasını istiyoruz dedi. Bu konuda salonda hazır bulunan üyelerin 
görüşlerini sordu. Salonda  hazır bulunan üyeler İlçemiz ve mahallelerinde araca ihtiyacımız olduğunu ve alınmasını 
söylediler. Başkan o zaman gündem maddesini oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Belediyemiz 
sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Fort Tourneo araç  alınmasına oy birliği ile karar verildi. 
 

18 06/02/2023 3/1 “İlçe Merkezimizde bulunan Kısmet Köprüsünün tamiratının yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.” 
hakkında idi. Başkan köprünün yıkılmak üzere olduğunu yapılan DLH raporlarında da köprünün acilen tamir 
gerektiğini söyledi. Köprünün İlçemiz merkezinde de çok önemli bir geçmişi olduğunu bu nedenle aynı şekilde gerekli 
çalışmalar yapılarak tamir etmeyi düşünüyoruz dedi. Başkan gündem maddesi hakkında meclis üyelerinin görüşlerini 
sordu. Salonda hazır bulunan üyeler yapılmasının çok önemli olduğunu söylediler. Başkan o zaman gündem 
maddesini oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu İlçe Merkezimizde bulunan Kısmet Köprüsünün 
tamiratının yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
 

 


