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ĠLAN 

BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN 

                   

 

    Belediye Meclisinin 02.08.2019 Tarihinde Cuma günü Saat:21:00’de Belediye Meclis 

Salonunda yapmıĢ olduğu Ağustos ayı Toplantısında alınan Karar Özetleri aĢağıya çıkarılmıĢ 

olup,5393 Sayılı Belediye Kanununun 23.Maddesi gereğince Sayın halkımıza duyurulur. 

 

 

                                                                                                                                 Bld.BĢk. 

 

K A R A R  Ö Z E T L E R Ġ        :  

  
1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.Maddesi ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 

11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmıĢ bulunan geçmiĢ toplantıya ait 08.07.2019 Tarih ve 7 

Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı hakkında BaĢkan tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu: 

Söz isteyen olmadığından BaĢkan tarafından 08.07.2019 Tarih ve 7 Sayılı Meclis Müzakere 

tutanağının 93 Sayılı Meclis Kararındaki “Tam Ticari alanlar” ifadesinin “Ticari Alanlar” olarak 

değiĢtirilmesini oya sundu aynen kabulüne oy birliğiyle karar verildi. BaĢkaca Söz isteyen 

olmadığından geçmiĢ toplantıya ait 08.07.2019 Tarih ve 7 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağının 

gerekli düzeltmelerin yapılarak onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

2. Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 24.07.2019 Tarih ve 275 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Ġstifa nedeniyle 

boĢalan Encümen Üyeliği için hazırlanmıĢ bulunan resmi mühürlü boĢ oy pusulaları üyelere 

dağıtıldı. Oyların gizli olarak kullanılmasını müteakip aleni tasnifi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 33.maddesi (b) Fıkrası ile Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 20.Maddesi 

hükümleri gereğince 1 yıllık süreden kalan süreyi tamamlamak üzere Naci ERARSLAN’ın 

Encümen Üyeliğine seçilmesine karar verildi. 

3. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 25.07.2019 Tarih ve 881 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Ġlçemiz 

genelinde daha önceden imar planlaması olmayan bazı bölgelerde Belediyemiz tarafından Tapu ve 

Kadastro Müdürlüklerine 1980 yılında yazı yazılarak “Bu yere yapılacak herhangi bir inĢaat 6785 

Sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri gereğince yıkılacaktır.” ġeklinde Ģerh düĢürüldüğünden Mülga 

6785 Sayılı Ġmar Kanununun 22. ve 23.Maddelerine göre ilçemiz genelinde tapu kütüklerine 

Belediyemizce Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine 1980 yılında yazı yazılarak “Bu yere yapılacak 

herhangi bir inĢaat 6785 Sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri gereğince yıkılacaktır.” ġeklinde 

konulan söz konusu Ģerhlerin herhangi bir hükmünün kalmaması nedeniyle kaldırılmasına mevcut 

üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 

4. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 05.07.2019 Tarih ve 610 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; YaĢar 

GÜVENÇ ve Nejat GÜVENÇ tarafından 05.07.2019 tarihli dilekçeleriyle Türk Kültürüne, 

insanlığın sağlık ve maneviyat değerlerine büyük hizmetleri bulunan Müteveffa Yardımcı 

Doç.Dr.Rahmi Oruç GÜVENÇ’in isminin DağçeĢme-Dedeler Köyü arasındaki caddeye verilmesine 

yönelik taleplerinin değerlendirilmesi sonucu; mevcut Cadde ve Sokaklara yeni isim verilmesinin 

numarataj sisteminde karıĢıklığa sebep olacağından Doç.Dr.Rahmi Oruç GÜVENÇ isminin yeni 

açılacak olan caddelerden birine verilmesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 

5. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 25.07.2019 Tarih ve 662 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; 

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.ġ. Kütahya Ġl Müdürlüğü Yatırım Proje Takip Biriminin 10.07.2019 

tarih ve 64522 Sayılı yazısında bahsedilen Ġlçemiz Yeni Mahalle Namazgah Caddesi üzerinde imar 

planında yeĢil alan olarak ayrılan yere trafo yeri olarak plan tadilatı yapılması talebinin Ġmar 

Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

6. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 25.07.2019 Tarih ve 663 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Niyazi 

ÖZTEN'in 16.07.2019 tarihli dilekçesi ile 17.05.2019 tarih ve 87 no'lu Meclis Kararı ile Ġlçemiz 

Yeni Mahalle KardeĢler Sokak 826 ada 218 parsel numaralı taĢınmaz için alınan kararın tekrar 

gözden geçirilmesine yönelik talebinin Ġmar Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy birliğiyle 

karar verildi. 
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7. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 25.07.2019 Tarih ve 664 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü'nün 03.07.2019 Tarih ve E.12863978 Sayılı yazılarında bahsi geçen ilçemiz 

Çukurköy Mahallesi Baraman Mevkii, Yaylacık Devlet Ormanı sınırları içerisinde TavĢanlı Küçük 

Sanayi Sitesi sınırında 14 derslikli Mesleki Eğitim Merkezi 100 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu 

ve spor salonu alanı imar planı talebinin, söz konusu yer için ilgili Bakanlıktan görüĢ alıncaya kadar 

konunu ERTELENMESĠNE 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 18.Maddesi (c)  fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

8. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 25.07.2019 Tarih ve 665 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Ġlçemiz 

Yeni Mahalle 776 ada 1569 parsel numaralı taĢınmaz ile ilgili 03.05.2019 tarih ve 72 Sayılı Belediye 

Meclis kararı ile UĠP-15582.50 plan iĢlem numaralı plan tadilatının Suzan SERDAROĞLU'nun 

10.07.2019 Tarih, AyĢe Meral ARISOYLU'nun 11.07.2019 Tarih, Ender AĞAÇLI'nın 11.07.2019 

Tarih, Mehmet ALKAN'ın 11.07.2019 Tarih ve 775 ada 1842 parselde bulunan daire sakinleri, 

Süleyman SAYGILI mirasçıları ile mahalle sakinlerinin 11.07.2019 Tarihli dilekçeleri ile yeniden 

değerlendirilmesi yönündeki taleplerinin Ġmar Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy 

birliğiyle karar verildi. 

9. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 25.07.2019 Tarih ve 666 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğünün ilave mücavir alan talebiyle ilgili OSB 2 etaptan oluĢmakta olup, 

geniĢlemesine yönelik yapılan araĢtırmalar neticesinde; OSB’nin Doğu, Kuzey ve Batı bölümleri 

orman ile çevrili olup, güneyinde ise bölünmüĢ karayolu geçmektedir. OSB'nin batı yönünde 

bulunan 03.07.2018 tarih 2018/12010 Sayılı Bakanlar Kurulu kararınca orman sınırı dıĢına çıkartılan 

alanlar kapsamına alınan 56 HA'lık alan ve yaklaĢık 9,5 HA'lık Ģahıs parsellerinden oluĢan toplam 

65 HA'lık bu alanın 3.Etap olarak planlama sahası içerisine alınabilmesi ile ilgili 3194 sayılı imar 

kanununun 45. maddesi uyarınca Belediye Meclisince görüĢülmesine yönelik talebin uygun 

görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince REDDĠNE mevcut 

üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

10. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 18.06.2019 Tarih ve 184 Sayılı yazısının Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; 23.11.2018 Tarih ve 

173 Sayılı Meclis Kararında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler 

baĢlığının 1. Maddesinde yar alan ve 2019 yılı için 1,75 TL olarak uygulanan ĠnĢaat Atığı Moloz 

Döküm (beher m3) bedelinin yeniden belirlenmesine yönelik talebin, Söz konusu ĠnĢaat Atığı Moloz 

Döküm (beher m3) bedelinin 2,20 TL olarak belirlenmesine 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 

Yasasının 96.Maddesi (b) fıkrası ile 97.Maddesi Hükümleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

18.Maddesi (f) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

11. Zabıta Müdürlüğünün 27.06.2019 Tarih ve 376 Sayılı yazısının Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; ġehir Ġçi DolmuĢçularının; Ģehir içi 

yolcu taĢıma ücretinin yeniden belirlenmesine yönelik talebinin değerlendirilmesi sonucu, 

DolmuĢlardaki girdi fiyatları olan Motorin, Lastik, Sigorta, Kasko v.b. ürünlerdeki fiyat artıĢlarının 

da dikkate alınarak Halen uygulanmakta olan ücretlerden Halk Eğitim Merkezinde Mesleki Eğitim 

görmekte olan kursiyerler hariç Öğrenci ücretlerinin 2,00 ¨ olarak Büyükler (Tam) ücretinin ise 

2.50 ¨ olarak belirlenmesine, Göbel Termal Tesisleri DolmuĢ ücretlerin ise Öğrenci ücretlerinin 

2.50 ¨ olarak Büyükler (Tam) ücretinin ise 3.00 ¨ olarak belirlenmesine Yönetmeliğin 45.Maddesi 

hükümleri gereğince de Belediyemizde görevli personelden seyahat anlarında ücret alınmamasına ve 

gerekli kolaylığın sağlanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası gereğince 

oy birliğiyle karar verildi. 

12. Zabıta Müdürlüğünün 27.06.2019 Tarih ve 377 Sayılı yazısının Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; Belediye Meclisinin 06.11.2015 Tarih 

ve 167 Sayılı kararıyla çıkarılan Servis Araçları Yönetmeliğinde 8-12-13 ve 14. Maddelerin 

değiĢtirilmesine yönelik talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (m) 

fıkrası gereğince aĢağıdaki değiĢikliklerin yapılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

Madde 8'e  ek olarak ''Milli Eğitim kapsamında öğrenci taĢıyan servis araçları ( Okul servis araçları 

yönetmeliğine uygun) ile ilçelerden ve köylerden sanayi bölgesine personel taĢımacılığını yapan 

servis araçları TavĢanlı Belediyesi mücavir alanı içerisinde faaliyet göstermeleri için ilgili birimden  

servis  özel izin belgesi almak zorundadır' ibaresinin eklenmesine, 
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Madde 12.  d ve f fıkralarındaki " durak, sinyalizasyon, araç kamera ve trafik levhalarına katılım 

ücretleri " ibaresinin kaldırılarak, Belediye Meclisince belirlenen  yıllık harçlar olarak  

değiĢtirilmesine, 

Madde 13’ün "Servis aracı sahibinin yıl içerisinde ölümü halinde en geç 3 (üç) ay içerisinde , 

mazeretini belgeleyerek 1 (bir) yıl içerisinde varislerinden onaylı kılınan bir kiĢi Belediyenin ilgili 

Müdürlüğüne baĢvurarak ücret ödemeden Ģartlara haiz olması halinde kendi adına izin belgesi almak 

kaydıyla ticari plaka kullanımı hakkında belediye encümenin uygun kararıyla alabilir. Ölümden 

dolayı plaka kullanım hakkının yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde servis aracı özel izin 

belgesi alarak faaliyetine devam edebilir. 3 (üç) ay içerisinde ,mazeretinin belgelenmesi durumunda 

1 (bir) yıl,  varislerin noter onaylı yetkili kiĢiyi belirleyememesi durumda plaka kullanım hakkı 

Belediye tasarrufuna geçer. Bu Ģekilde plaka hakkının alınması için gerekli süre 1 (bir) yılı 

geçemez." Ģeklinde değiĢtirilmesine, 

Madde 14'ün b fıkrasının " Geçici süre ile taĢımacılıktan çekilen Ģahıslar belediyenin ilgili 

müdürlüğüne trafikten çekme iĢlemlerinden önce müracaat ederek (Halen ticari faaliyette 

bulunduklarına dair oda kaydı, vergi levhası vb. ) belgelerini beyan etmek zorundadır. Trafikten 

çekme süresi 6 (altı) ay , mazeretin belgelenmesi durumunda ise süre Belediye Encümeninin 

vereceği karara  bağlıdır. Bu süre  1 (bir) yılı geçemez. Bu sürenin ve Ģartların bitmesi halinde 

yönetmeliğin 15-c maddesine göre iĢlem yapılır. " Ģeklinde değiĢtirilmesine. 

13. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2019 Tarih ve 132 Sayılı yazısının Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; Mülkiyeti 

Belediyemize ait Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı Belediye pasajındaki, Çardaklı 

Mahallesindeki, Moymul Mahallesindeki, Ömerbey Mahallesi ve Yıldırımbeyazıt Mahallelerindeki 

Düğün Salonlarının iĢletilebilmesi için fiyat tarifesinin belirlenmesine yönelik talebinin ilçemizdeki 

düğün salonları fiyatlarının da araĢtırılmasıyla 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 96.Maddesi 

(b) fıkrası ile 97.Maddesi Hükümleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası 

gereğince Belediyemize ait düğün salonlarının aĢağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanmasının 

KABÜLÜNE, oy çokluğuyla karar verildi. 
 Moymul 

Mahallesi 

Düğün Salonu 

Belediye 

Pasajındaki 

Düğün Salonu 

Çukurköy ve 

Yıldırım Beyazıt 

Mahalleleri 

Düğün Salonları 

Çardaklı ve 

Ömerbey 

Mahalleleri   

Düğün Salonları 

Bir Günlük (Düğün, 

Kına, NiĢan) 
2.000 ¨  1.500 ¨ 1.000 ¨ 750 ¨ 

Ġki Günlük 3.000 ¨  2.250 ¨  1.500 ¨ 1.000 ¨ 

Hafta Ġçi Bir Gün 1.500 ¨  1.250 ¨ 750 ¨  500 ¨ 

Hafta Ġçi Ġki Gün 2.000 ¨ 1.750 ¨ 1.000 ¨ 750 ¨ 

Yarım Gün (Hafta 

sonu, Yaz Dönemi 

(1.Nisan-15.Ekim arası)  

hariç. Asker Eğlencesi,  

Mevlut, Toplantı v.b.)   

1.000 ¨  1.000 ¨ 500 ¨  500 ¨ 

14. Evvelce 03.05.2019 Tarih ve 75 Sayılı Meclis Kararıyla ertelen Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 

22.02.2019 Tarih ve 209 Sayılı yazısının imar komisyonunca hazırlanan rapor da göz önüne alınarak 

yapılan tetkiki sonucu;  ilçemiz Ulucami Mahallesi 110 ada 882 parselin sahibi Hayırlı Hizmetler 

Vakfının 21.02.2019 tarihli dilekçesinde bahsedilen imar plan tadilatı talebinin değerlendirilmesi 

sonucu; Ulucami Mahallesi 110 ada 882 parselin ve 722 ada 146 parselin uygulama imar planında 

Yurt ve Okul Alanına gelen kısmı için talep edilen imar plan tadilatı talebinin Milli Eğitim 

Müdürlüğünden uygun görüĢün alınmaması nedeniyle talep uygun görülmeyerek 3194 Sayılı Ġmar 

Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c)  fıkrası gereğince 

REDDĠNE  mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

15. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 28.06.2019 Tarih ve 564 Sayılı yazısının imar komisyonunca 

hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; ilçemiz Çukurköy Mahallesi 5433 ve 

5439 parsel numaralı taĢınmazların sahibi Ġsmet KOCAMAN uygulama imar planına göre yeĢil 

alanda kalan taĢınmazlar için 27.05.2019 tarihli dilekçesiyle takas yöntemiyle kamulaĢtırma 
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yapılmasına yönelik talebinin değerlendirilmesiyle, Belediyemize ait bölgede takas-trampaya uygun 

taĢınmaz bulunmadığından söz konusu taĢınmazın Belediye Encümeni marifetiyle bedeli 

mukabilinde kamulaĢtırılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası ile 

15.Maddesi (h) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

16. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 28.06.2019 Tarih ve 569 Sayılı yazısının imar komisyonunca 

hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; Halil ÖZTÜRK tarafından 

20.05.2019 Tarihli dilekçesi ile Tunceli Pülümür kırsalında Ģehit olan Jandarma Uzman ÇavuĢ Halil 

Ġbrahim ÖZTÜRK isminin ikamet ettiği cadde veya sokağa verilmesine yönelik talebinin 

değerlendirilmesiyle, mevcut Cadde ve Sokaklara yeni isim verilmesinin numarataj sisteminde 

karıĢıklığa sebep olacağından J.Uzm.ÇvĢ.Halil Ġbrahim ÖZTÜRK isminin yeni açılacak olan 

caddelerden birine verilmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

17. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 28.06.2019 Tarih ve 566 Sayılı yazısının imar komisyonunca 

hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; ilçemiz Durak Mahallesi 872 ada 340 

parsel numaralı taĢınmazın sahibi Mustafa Nadir UYSAL’ın 26.10.2018 tarihli dilekçesinde 

bahsedilen imar plan tadilat teklifi ile ilgili 07.12.2018 Tarih ve 187 Sayılı Meclis Kararında ilgili 

yatırımcı kuruluĢtan görüĢ alınmasından sonra değerlendirileceği yönünde karar alınmıĢ ve 

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.ġ. Kütahya Ġl Müdürlüğü Kütahya Yatırım Proje Takip Kurumunun 

06.05.2019 Tarih ve 53688 Sayılı yazısıyla söz konusu yerle ilgili verilen görüĢ doğrultusunda karar 

verilmesine yönelik talebin değerlendirilmesi sonucu; söz konusu Durak Mahallesi 872 ada 340 

parselin Osmangazi Elektrik Dağıtım A.ġ. Kütahya Ġl Müdürlüğü Kütahya Yatırım Proje Takip 

birimince verilen görüĢ te göz önüne alınarak Dere tarafından 3 metre, YeĢil Alandan 2 metre, Arzu 

Sokak tarafından cephe hattı oluĢturularak 3 kata Müsaadeli konut alanına çevrilmesinin uygun 

görülerek 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

18.Maddesi (c)  fıkrası gereğince KABULÜNE  mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

18. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 28.06.2019 Tarih ve 567 Sayılı yazısının imar komisyonunca 

hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; Osman HASÇELĠK tarafından 

25.06.2019 Tarihli dilekçesi ile Ġlçemiz Durak Mahallesi 259 ada 52 parsel numaralı taĢınmaz için 

düzenlenen 09.09.2016 tarih ve 169 Sayılı imar çapının değerlendirilmesine yönelik talebinin 

değerlendirilmesi sonucu; Durak Mahallesi 259 ada 52 parseldeki taĢınmaz için imar çapının 

değiĢtirilmesi amacıyla 259 ada 15 ve 16 parsellerle ilgili Bakanlıktan gelen görüĢ de dikkate 

alınarak talebin uygun görülmeyerek 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 18.Maddesi (c)  fıkrası gereğince REDDĠNE  oy çokluğuyla karar verildi. 

19. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 28.06.2019 Tarih ve 568 Sayılı yazısının imar komisyonunca 

hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;  ilçemiz Çukurköy Mahallesi 125 Ada 

4 parsel numaralı taĢınmazın sahibi S.S. TavĢanlı Leblebi ve KuruyemiĢ Ġmalatçıları Ġhtisas Küçük 

San. Sitesi Yapı Kooperatifinin 30.05.2018 tarihli dilekçesi ile yapmıĢ olduğu imar plan tadilat 

teklifi görüĢülmüĢ olup 03.08.2018 tarih ve 121 sayılı meclis kararı alınmıĢtır. Ancak S.S. TavĢanlı 

Leblebi ve KuruyemiĢ Ġmalatçıları Ġhtisas Küçük San. Sitesi Yapı Kooperatifi 27.06.2019 tarihli 

dilekçesinde söz konusu taĢınmazla ilgili alınan meclis kararının, parsel civarında yapılan plan 

tadilatları doğrultusunda olmasına yönelik talebinin değerlendirilmesiyle; Çukurköy 125 ada 4 parsel 

hakkında 03.08.2018 Tarih ve 121 Sayılı Meclis Kararı ile Ġdare Alanından Konut DıĢı kentsel 

ÇalıĢma Alanına dönüĢtürülmesi kararı alınmıĢ olmasına rağmen plan tadilatı yapılmadığından 

mevcut planda Ġdare Alanı olarak bulunan söz konusu parselin Küçük Sanayi Alanına 

dönüĢtürülmesi ve Emsal:1.00 olarak talebin KABULÜNE, Yençok ile ilgili talebin ise REDDĠNE 

3194 Sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) 

fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

20. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 28.06.2019 Tarih ve 569 Sayılı yazısının imar komisyonunca 

hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;  ilçemiz Çukurköy Mahallesi 127 ada 

1 parsel numaralı taĢınmazın sahibi S.S. TavĢanlı Leblebi ve KuruyemiĢ Ġmalatçıları Ġhtisas Küçük 

San. Sitesi Yapı Kooperatifinin 27.06.2019 tarihli dilekçesinde bahsedilen imar plan tadilatı 

talebinin değerlendirilmesiyle Çukurköy 127 ada 1 parselle ilgili önerilen plan tadilatı talebinin 

uygun görülmeyerek 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

18.Maddesi (c)  fıkrası gereğince REDDĠNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 
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21. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 28.06.2019 Tarih ve 570 Sayılı yazısına ekli  Osman HASÇELĠK 

tarafından 25.06.2019 Tarihli dilekçesi ile Ġlçemiz Durak Mahallesi 259 ada 52 parselin cephe aldığı 

Serdaroğlu Sokakta yer alan otopark alanının yeĢil alana dönüĢtürülmesi ile ilgili plan tadilatı talebi 

ile Gündeme alınarak görüĢülmesine karar verilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 02.08.2019 

Tarih ve 907 Sayılı yazısına ekli Ġlçemiz Durak Mahallesi Mehmet Serdaroğlu Geçidinde yer alan 

dükkan ve tuvaletlerin kaldırılmaması ile ilgili bölge esnafının dilekçelerinin değerlendirilmesi 

sonucu;söz konusu alanla ilgili taleplerin Ġmar Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy 

birliğiyle karar verildi. 

22. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 28.06.2019 Tarih ve 573 Sayılı yazısının imar komisyonunca 

hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;  Ġlçemiz Çardaklı Mahallesinde 

ihalesi Belediye BaĢkanlığımız tarafından yapılan Çardaklı imar uygulaması çalıĢmaları kapsamında, 

Çardaklı Mahallesinde Kadastro Müdürlüğünce 3402 Sayılı Kanunun Ek-1 maddesi gereğince 

yapılan sayısallaĢtırma çalıĢmaları neticesi Çardaklı Mahallesi imar planı ile uyumsuzlukların 

olduğu tespit edilmiĢ olup, mevcut imar planı ile ilgili imar plan tadilatı talebinin değerlendirilmesi 

sonucu; söz konusu Çardaklı Mahallesi imar planındaki uyumsuzlukların giderilmesinin uygun 

görülerek 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

18.Maddesi (c)  fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

23. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 28.06.2019 Tarih ve 577 Sayılı yazısının imar komisyonunca 

hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; Kazım GÜLĠSTAN’ın 09.05.2019 

tarihli dilekçesi ile Ġlçemiz Çukurköy Mahallesi 2716 parsel numaralı taĢınmaz için düzenlenen 

24.05.2019 tarih ve 44 sayılı imar çapındaki imar yolunun açılmasına yönelik talebinin 

değerlendirilmesi sonucu; söz konusu Çukuköy Mahallesi 2716 parseldeki imar yolunun açılmasının 

uygun görülerek 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

18.Maddesi (c)  fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

24. Zabıta Müdürlüğünün 29.07.2019 Tarih ve 438 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Kargo taĢımacılığı 

faaliyet konulu iĢyerlerinin, çevreye olan etkisini azaltmak, trafik soruna çözüm bulmak ve hizmetin 

belli bir merkezden yapılması gibi problemler göz önünde bulundurularak, bu iĢyerlerinin 

Belediyemize ait Kavaklı Mahallesi ġehit Ayhan Bütün Sokak üzerinde bulunan 1257 Ada 1 parsel 

numaralı alana taĢınmaları hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin 

oybirliğiyle karar verildi. 

25. Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 29.07.2019 Tarih ve 283 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Ġlçemiz Ulucami 

Mahallesi Yusuflar Sokak ve ÇavuĢ Hamam Sokağına cepheli mülkiyetleri Belediye BaĢkanlığımıza 

ait 134 ada 14,15,16,17,18 ve 36 parsel numaralı taĢınmazlar ile mülkiyetleri Fatma Müfide ĠSKĠT 

adına kayıtlı 134 ada 13,33 ve 39 parsel numaralı taĢınmazların tevhiden yola terkine müteakip 

oluĢacak yeni taĢınmaz üzerinde (Hisseli olarak) YaĢlı Bakımevi yapılacak olması nedeniyle 

TavĢanlı Belediye BaĢkanlığı ile Cemil Köylü kızı Fatma Müfide Ġskit arasında yapılacak olan 

yaĢlılar yurdunun yapılması ve iĢleyiĢi ile ilgili hazırlanan 13 maddelik protokolün imzalanması için 

Belediye BaĢkanı Mustafa GÜLER’e yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

15.Maddesi (h) fıkrası ile 18.Maddesi (e) ve (g) fıkraları gereğince mevcut üyelerin oy birliğiyle 

karar verildi. 


