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KARAR NO: 20 

 Plan ve Bütçe Komisyonu’nun İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.01.2023 tarih ve 11560 

sayılı asansör işletme ve onay ücreti ile ilgili raporuna istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; 

Asansör işletme ve onay ücretinin 2023 yılı için 500,00 TL. olarak belirlenmesi ve 2023 yılı 

Gelir Fiyat Tarifesine eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 KARAR NO: 21 

 Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 

19.01.2023 tarih ve 11651 sayılı Çam festivali tarihinin güncellenmesi ile ilgili raporlarına istinaden 

yapılan değerlendirme neticesinde; 06 Şubat 2023’te merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 

ilimizi doğrudan etkileyen, yaklaşık kırkbeşbin vatandaşımızın vefat ettiği depremler ve bu 

depremlerden etkilenerek İlçemize gelen ve çam mesire alanında bulunan izcilik tesislerinde 

misafir edilen depremzedelerin bulunması nedeniyle 2023 Mayıs ayında düzenlenmesi 

planlanan çam festivalinin iptal edilmesine Nizamettin GÜMÜŞ, Kemal KINIK, Mustafa 

ÖZDEMİR’in red ve İsmail TURHAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar 

verilmiştir. 

 KARAR NO: 22 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 10.02.2023 tarih ve 12061 sayılı tarım alanlarındaki 

hırsızlık olaylarına karşılık güvenlik kamerası ihtiyacı ile ilgili yazılarına istinaden yapılan 

değerlendirme neticesinde; İlçemizdeki tarım alanlarındaki hırsızlık olaylarına karşılık 

güvenlik kamerası ihtiyacı için Belediyemizce 100.000,00 (yüzbin)TL. yardım yapılmasına, 

yapılacak olan yardımla ilgili protokol yapılmasına ve bu protokolü imzalamak üzere Belediye 

Başkanı Yaşar İsmail GEDÜZ’e veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesine İsmail 

TURHAN’ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 KARAR NO: 23 

 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.02.2023 tarih ve 12006 sayılı Bostancı Mahallesi 153 ada 

13 parsel sayılı taşınmazın üst katını muhtarlık binası olarak Bostancı Mahalle Muhtarlığına tahsis 

edilmesi ile ilgili yazılarına istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; Konunun bir sonraki 

meclis toplantısına kadar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna gönderilmesine oybirliği ile 

karar verilmiştir. 
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 KARAR NO: 24 

 Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 07.02.2023 tarih ve 12014 sayılı Siledik Mahallesi 101 ada 2 

parsel sayılı taşınmaz üzerine isabet eden direk yeri ve daimi irtifak hakkı bedeli Tedaş 12.İzmir Bölge 

Müdürlüğünce yeniden belirlenmiş olup, konunun yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazılarına 

istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; Konunun bir sonraki meclis toplantısına kadar 

görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna gönderilmesine oybirliği 

ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 25 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.02.2023 tarih ve 12349 sayılı Kocaiskan 

Mahallesi 138 ada 1 parsele ait ilave uygulama imar planı ile ilgili yazılarına istinaden yapılan 

değerlendirme neticesinde; Konunun bir sonraki meclis toplantısına kadar görüşülmek üzere 

İmar Komisyonuna gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


