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MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 

           Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan  toplantısı 03.11.2021    Çarşamba  günü saat 

13.00’da  Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Vasfi KURDOĞLU 

Başkanlığında üyelerden, Mustafa Kemal TATAR, Birkan UYANIK, Pelin TURNA 

GÜVEN, Fatma Tuğçe TURNA GÜNEY ,Emine KURUOĞLU, Ahmet HATİNOĞLU, 

Cafer GERDAN, Turgay ATASELİM,Ender KOCAMAN,Recai ÖZDEMİR ve Murat 

KOPARMAL katılımlarıyla toplandı..Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu açıyorum 

dedi. Başkan arkadaşlar geçtiğimiz hafta  Cuma günü Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş 

yıldönümünü coşku ile kutladık. Bu vesile ile  bir kez daha sizlerin huzurunda tüm halkımızın  

cumhuriyetimizin kuruluş  yıldönümünü kutluyorum dedi. Başkan arkadaşlar gündeme 

geçmeden önce kendisinin bir önergesi olduğunu söyleyerek okutuyorum dedi ve okundu. 

Kısaca önerge,  Kale Mahallesi Ortacalar yolu girişinden  Kale camisinin batısından geçen yol 

ve  Fen Lisesinin güneyindeki yoldan  Ortacalar yolu arasında kalan  Küçük Sanayi Sitesi 

Batısında olan alanların planlanması ile  Cumhuriyet Mahallesi Köy Hizmetlerinden  Kavak 

Köprüsüne kadar olan  alanın  Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlanması konusu olup, 

gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

           Başkan arkadaşlar gündemin 1.nci maddesi  2022 malı yılı ve izleyen iki mali yıla ait 

bütçe taslağının görüşülmesidir. Ağustos ayında encümende görüşülüp, Ekim ayı meclis 

toplantısında Plan ve Bütçe komisyonuna sevk ettiğimiz  bütçe taslağı ile ilgili  

komisyonumuz  çalışmasını tamamlamış olup,  bu konu ile ilgili bilgilendirme yapması için 

sözü Mustafa Kemal TATAR’a   veriyorum dedi.Mustafa Kemal TATAR   2022  mali yılı  ve 

izleyen iki malı yıla ait bütçe taslağının incelenmesi sonucunda, 2022 mali yılı için  bütçe 

taslağının  23milyon TL olarak hazırlandığını ve  komisyonumuz tarafından da  uygun 

görüldüğünü söyledi. Başkan arkadaşlar  2021 Mali yılı bütçe gelirimizin  yaklaşık 21milyon 

civarında gerçekleşeceğini, afet yardımı olarak gelen  4milyon TL ile  bunun 25milyon olarak 

tahmin edildiğini,  bu nedenle  yaklaşık % 10 oranında artırılarak 2022 mali yılında  bütçe 

taslağının 23 milyon olarak  hazırlandığını söyledi. Başkan arkadaşlar  sizlere dağıtılmış olan  

ve incelemiş olduğunuz bütçe taslağı hakkında  söz almak isteyenler  varmıdır dedi, üyelerden 

söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar  gelir ve gider bütçe taslağını maddeler halinde  ad 

okuyarak  oylamasına geçiyorum dedi. 

     

— Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi 01-Vergi Gelirleri kodunun 3.526.537.73.- 

TL’lik 2022 Yılı tahmini bütçesi, 3.740.364,63.- -TL’lik 2023 Yılı tahmini bütçesi ve 

3.962.382,83 .-TL’lik 2024 Yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve 

oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul 

edildi. 

 

–       Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi 03-Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri kodunun  

2. 864.013.07.-  TL’lik 2022  yılı tahmini bütçesi,   3.044.713,71.--TL’lik 2023 yılı tahmini 

bütçesi ve 3.231.949,42.-TL’lik 2024 yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize 

teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylamada sonucunda teklif 

oybirliği ile kabul edildi. 
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-      Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi  04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 

Gelirler kodunun  104.324,05- TL’lik 2022 yılı tahmini bütçesi 109.540,25 .-TL’lik 2023  yılı 

tahmini bütçesi ve  115.017,27-TL’lik 2024 yılı tahmini bütçesini aynen kabulünü 

meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda 

teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 -   Başkan arkadaşlar  Çok Yıllı Gelir Bütçesi 05-Diğer Gelirler kodunun  15.051.675,02.- 

TL’lik 2022 yılı tahmini bütçesi,15.529.258.77- TL’lik 2023 yılı tahmini bütçesi ve 

16.043.221,71-  TL’lik 2024 yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve 

oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul 

edildi. 

-      Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Gelir Bütçesi 06-Sermaye Gelirleri kodunun 1.469.098,74-  

TL’lik 2022  yılı tahmini bütçesi,1.542.553,68-  TL’lik 2023 yılı tahmini bütçesi ve 

1.619.681,36- TL’lik 2024 yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve 

oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul 

edildi. 

-       Başkan arkadaşlar çok yıllı gelir bütçesi 09-Red ve İadeler Kodunun -15.648,61-  TL’lik 

2022 yılı tahminin bütçesi, -16.431,04-  TL’lik 2023 yılı tahmini bütçesi, -17.252,59  TL’lik 

2024 yılı tahmini bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. 

Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

–   Başkan arkadaşlar toplam 23.000.000,00  TL’ lik 2022  yılı tahmini gelir bütçesi, toplam 

23.950.000,00 . TL’lik 2023  yılı tahmini gelir bütçesi ve toplam 24.955.000,00  TL’lik 2024 

yılı tahmini gelir bütçesinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. 

Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

  -       Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum ) 01- Personel Giderleri kodunun 

7.320.458,43- TL’lik 2022 yılı ödeneği, 7.686.481,41-  TL’lik 2023 yılı ödeneği ve 

8.070.805,44- TL’lik 2024 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza 

sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

–   Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 

Primi Giderleri kodunun 1.428.550,42 .-TL’lik 2022 yılı ödeneği,1.499.977,96-  TL’lik 2023 

yılı ödeneği ile  1.574.976,85-  TL’lik 2024  yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize 

teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği 

ile kabul edildi. 

–     Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) 03-Mal ve Hizmet Giderleri kodunun 

12.712.207,18- TL’lik 2022  yılı ödeneği, 13.147.817,45 - TL’lik 2023  yılı ödeneği ve 

13.612.708,39.-  TL’lik  2024 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza 

sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 
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   -  Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum ) 04-Faiz Giderleri kodunun 

135.430,22- TL’lik 2022 yılı ödeneği,142.201,73-  TL’lik 2023 yılı ödeneği ve 149.311,82- 

TL’lik 2024 yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. 

Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

 -   Başkan arkadaşlar Çok  Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) 05-Cari Transferler kodunun 

288.929,31-  TL’lik 2022 yılı ödeneği, 303.375,79-  TL’lik 2023 yılı ödeneği ve 318.544,56- 

TL’lik 2024  yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum 

dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

-   Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum)  06-Sermaye Giderleri kodunun 

503.107,47- TL’lik 2022 yılı ödeneği, 528.262,84- TL’lik 2023 yılı ödeneği ve 554.675,98- 

TL’lik 2024  yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum 

dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 -  Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe (Tüm Kurum) 09- Yedek Ödenekler  kodunun 

611.316,97- TL’lik 2022 yılı ödeneği,641.882,82-  TL’lik 2023 yılı ödeneği ve 673.976,96-  

TL’lik 2024  yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum 

dedi. Ad okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

-    Başkan arkadaşlar Çok Yıllı Bütçe ( Tüm Kurum) toplam 23.000.000,00 TL’lik 2022 yılı 

ödeneği, toplam 23.950.000,00  TL’lik 2023 yılı ödeneği ve toplam 24.955.000,00 TL’lik 

2024  yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad 

okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

-     Başkan arkadaşlar Kurumsal –Fonksiyonel-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre  

Ödenek Teklifleri İcmali 02- Özel kalem Müdürlüğü  kodunun  1.443.512,51-TL’lik 2022 yılı 

ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak 

yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

-  Başkan arkadaşlar 31-Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü kodunun 725.797,79 TL’lik 2022 

yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad 

okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

-    Başkan arkadaşlar 32-Mali Hizmetler Müdürlüğü kodunun 2.062.374,56- TL’lik 2022 yılı 

ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak 

yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

   -      Başkan arkadaşlar 34- Zabıta Müdürlüğü kodunun 2.398.256,09- - TL’lik 2022 yılı 

ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak 

yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 
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— Başkan arkadaşlar 38. İmar Müdürlüğü kodunun 256.528,43- TL’lik 2022 yılı ödeneğinin 

aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan 

oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi 

-    Başkan arkadaşlar 39- Fen İşleri Müdürlüğü kodunun 15.397.738,12-  TL’lik 2022 yılı 

ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak 

yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

  -  Başkan arkadaşlar 43- Su ve kanalizasyon Müdürlüğü kodunun 715.792,50 TL’lik 2022 

yılı ödeneğinin aynen kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad 

okunarak yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.   

—Başkan arkadaşlar 2022 yılı Kurumsal –Fonksiyonel-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 

Ödenek teklifleri İcmali Genel Toplam Tutarı 23.000.000,00 TL’lik ödeneğinin aynen 

kabulünü meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Ad okunarak yapılan oylama 

sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.   

                                                                                           

                                                       Karar No       : 03.11.2021 

                                                       Karar No       : 76 

 

2022  MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 

 

Madde 1-Belediye birimleri için ‘(A)Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 

(23.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. 

.Madde 2-Belediye bütçesinin gelirleri ‘(B)Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması 

cetvelinde gösterildiği gibi(23.000.000,00 )olarak tahmin edilmiştir. 

Madde3–2022  yılı gelir bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen 

gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık 

gösterilmek sureti ile denklik sağlanmıştır. 

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları/C)cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı 

bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. 

Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösteren yatırım projeleri için üst yönetici, 

hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 

Madde 6–6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’ıncı maddesi gereğince memur ve hizmetli 

olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri 

bağlı(H)cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir. 
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Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eski cetvellerin meclis tutanaklarına uygun olduğu 

tasdik olunur. 

 

                             

        Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                        Recai ÖZDEMİR                    Emine KURUOĞLU 

 

 

            

             Başkan arkadaşlar gündemin 2.nci maddesi  2021 mali yılında uygulanacak  belediye  

harç ve ücret tarifelerinin  görüşülmesidir. Konu ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonumuzun  

raporu hakkında bilgilendirme yapması için sözü Mustafa kemal TATAR’a veriyorum dedi. 

Söz alan Mustafa kemal TATAR, yaptığımız değerlendirmelerde  su ücret tarifelerinin 2022 

mali yılında  % 15 oranında  artırılarak uygulanması öngörülmüştür. Başkan arkadaşlar  iki 

yıldır yaşadığımız pandemi süreci ile birlikte  vatandaşımızın  alım gücü ve ekonomik 

sıkıntılarını göz önüne aldığımızda  ben bu artışın  % 10 olarak uygulanmasının daha doğru 

olacağını düşünüyorum. Bu konuda söz almak isteyenler varmıdır dedi, söz alan Turgay 

ATASELİM Ak Parti grubu olarak  başkanın önerisini desteklediklerini söyledi. Başkan 

arkadaşlar  2022 mali yılında  su ücret tarifelerinin  mevcut tarife üzerinden % 10 oranında 

artırılarak uygulanmasını oylarınıza  sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

Madde 7-Bütçe aşağıda verilen cetvellerden oluşur. 

1)  Bütçe Kararnamesi 

2)  Ödenek Cetveli(A) (Örnek–14) 

3)  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B)Cetveli (Örnek–15) 

4)  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek–16) 

5)  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir(C)Cetveli(Örnek–17) 

6)  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek–18) 

7)  Fonk. ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini 

Cetveli(Örnek–8) 

8)  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek–19) 

9)  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomi Sınıflandırılması(Örmek–20) 

10)  Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler(G)Cetveli (Örnek–21) 

11)  Memur Olmayanlara Verilecek Yolluklar Gösterir (H)Cetveli(Örnek–22) 

12)  İhdas Edilen Memur Kadrolarına Gösterir(K–2)Cetveli(Örnek–23) 

13)  İhdas Edilen Sürekli İŞÇİ Kadrolarını Gösterir(K–2)Cetveli(Örnek–24) 

14)  237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın alınacak Taşıtlar Gösterir(T- )Cetveli  

           (Örnek–25) 

15) Mevcut Taşıtları Gösterir(T–2)Cetveli(Örnek–26) 

16) Ayrıntılı harcama Programı/Örnek–27) 

17)  Finansman Programı Örnek–28) 

Madde 8- 

Madde 9- 

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. 
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                                                      Karar No       : 03.11.2021 

                                                       Karar No       : 77 

 

 

    2022 mali yılında  uygulanacak  su ücret tarifelerinin  mevcut tarife üzerinden % 10 

oranında artırılarak uygulanmasına   oybirliği  ile karar verildi. 

 

      

       Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                        Recai ÖZDEMİR                    Emine KURUOĞLU 

 

 

         Başkan arkadaşlar  gündemin 2.nci maddesi ile ilgili  2.nci konu 2022 mali yılında 

uygulanacak  imar harç ve tarifelerinin görüşülmesidir. Konu ile ilgili komisyonumuz  % 25 

oranında  artış yapılmasını uygun görmüş olup, kendisininde bunu desteklediğini söyledi. 

Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, üyelerden söz alan olmadı. Başkan 

arkadaşlar  2022 mali yılında  imar harç ve tarifelerinin  mevcut tarife üzerinden % 25 

oranında artırılarak uygulanmasını oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

                                                         

                                                      Karar No       : 03.11.2021 

                                                       Karar No       : 78 

 

          2022 mali yılında uygulanacak  imar harç ve tarifelerinin mevcut tarife üzerinden %25 

oranında artırılarak uygulanmasına  oybirliği ile karar verildi.  

    

 

        Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                        Recai ÖZDEMİR                    Emine KURUOĞLU 

 

 

      Başkan arkadaşlar  gündemin 2.nci maddesi ile ilgili  3.cü  konu 2022 mali yılında  

ilçemiz merkez ve mahallelerinde uygulanacak otopark ücret tarifesinin görüşülmesidir. Plan 

ve Bütçe Komisyonumuzun raporunda  görüldüğü üzere 1 adet otopark ücretinin   Musazade 

ve Boğaziçi Mahallerinde  4000TL, A. Hacılar Mahallesinde 3500 TL, Cumhuriyet 

Mahallesinde 3000TL , Yemişlik Mahallesi ,Kale Mahallesi ve Y. Hacılar Mahallesinde 2500 

TL olarak uygulanması öngörülmüştür. Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, 

üyelerden söz alan olmadı.  Başkan arkadaşlar 2022 mali yılında ilçemiz merkez ve 

mahallelerinde uygulanacak 1 adet otopark ücret tarifesinin Musazade ve Boğaziçi 

Mahallerinde  4000TL, A. Hacılar Mahallesinde 3500 TL, Cumhuriyet Mahallesinde 3000TL 

Yemişlik Mahallesi ,Kale Mahallesi ve Y. Hacılar Mahallesinde 2500 TL olarak uygulanması 

oylarınıza sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 
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                                                      Karar No       : 03.11.2021 

                                                       Karar No       : 79 

    

     2022 mali yılında ilçemiz merkez ve mahallelerinde uygulanacak 1 adet otopark ücret 

tarifesinin Musazade ve Boğaziçi Mahallerinde  4000TL, A. Hacılar Mahallesinde 3500 TL, 

Cumhuriyet Mahallesinde 3000TL Yemişlik Mahallesi ,Kale Mahallesi ve Y. Hacılar 

Mahallesinde 2500 TL olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.  

 

 

 

        Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                        Recai ÖZDEMİR                    Emine KURUOĞLU 

 

 

          Başkan arkadaşlar gündemin  3.ncü maddesi  mülkiyeti belediyeye ait olup, kirada olan 

gayrimenkullerin  kira artış oranının görüşülmesidir. Komisyonumuz  2022 mali yılında  kira 

ücretlerinin  2021 yılı UFE ( üretici fiyat endeksi)  oranında artırılmasını uygun görmüştür.  

Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi, Söz alan üyelerden Ender KOCAMAN  

belediye kiralarının düşük olduğunu, ciddi bir oranda artış uygulanarak yeniden düzenleme 

yapılmasının  daha doğru olacağını söyledi. Söz alan üyelerden Recai ÖZDEMİR  bu artış 

oranını desteklediğini,  ancak park ve çay bahçelerinin  bu kapsam dışında tutularak  daha 

ciddi oranda artış yapılmasını önerdi.  Başkan arkadaşlar  Recai ÖZDEMİR’in önerisi 

doğrultusunda  kirada olan  park ve çay bahçelerinin  kira artış oranının  bir sonraki meclis 

toplantısında  belirlenmek üzer  diğer  gayri menkullerimizin  kira artış oranının  2022 mali 

yılında  2021 UFE ( üretici fiyat endeksi) oranında artırılarak uygulanmasını oylarınıza 

sunuyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

     

                                                      Karar No       : 03.11.2021 

                                                       Karar No       : 80 

 

      Park ve çay bahçelerinin kira artış oranının bir sonraki meclis toplantısında belirlenmek 

üzere mülkiyeti belediyemize ait olup, kirada olan   diğer  gayrimenkullerimizin  kira artış 

oranının  2022 mali yılında  2021 UFE ( üretici fiyat endeksi) oranında artırılarak 

uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.  

                                                 

      

 

 

      Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                        Recai ÖZDEMİR                    Emine KURUOĞLU 
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     Başkan arkadaşlar gündemin 4.ncü maddesi  Musazade Mahallesi Ahmet Efendi Caddesi  

50 ada, 16 no’lu parselde istenen  imar plan değişikliği talebidir. Bu  talebin karşılanabilmesi 

için  15 no’lu parselin de  taahhütname vermesi gerekiyor. Bu taahhütnameler alındıktan 

sonra burada her iki parselde  blok nizam şeklinde  bina yapabileceklerdir. Bu nedenle  

komisyonumuzun  taahhütler alındıktan sonra değerlendirme yaparak raporunu hazırlaması 

daha doğru olacaktır dedi.   

       Başkan arkadaşlar  gündemin 5.nci maddesi  imarla ilgili dilekçelerin görüşülmesidir.  Bu 

konu ile ilgili ilk dilekçe  mülkiyeti  Nihal Deniz POYRAZ’a ait olup, mevcut imar  planında 

günübirlik tesis alanı olarak görünen Musazade Mahallesi 224 ada, 4 no’lu parselin  kamu 

yararı gözetilerek imar plan değişikliği  yapılması talebi olup, konunun değerlendirilmek 

üzere  imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul 

edildi. 

       Başkan arkadaşlar  gündemin 5.nci maddesi ile ilgili diğer konu Yaşar ABAY tarafından  

belediyemize verilen dilekçeye istinaden  Kavak Regülatörü Hes Santraline ait Sağlık Koruma 

Bandı mesafesinin belirlenmesi konusudur. Bu konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü  

29.09.2021 tarihli yazısında  kurum görüşünde, kurulacak tesisin  en yakın meskun mahale  

takriben mesafesinin 150 metre olmasını belirtmiştir. Konunun değerlendirilmek üzere imar 

komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

                Başkan arkadaşlar gündemin son maddesi kendisine ait önergenin olduğunu,    Kale 

Mahallesi Ortacalar yolu girişinden  Kale camisinin batısından geçen yol ve  Fen Lisesinin 

güneyindeki yoldan  Ortacalar yolu arasında kalan  Küçük Sanayi Sitesi Batısında olan 

alanların planlanması ile  Cumhuriyet Mahallesi Köy Hizmetlerinden  Kavak Köprüsüne 

kadar olan  alanın  Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlanması konusu olup, konunun imar 

komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul edildi. 

                                   

 

     

  Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir.  01.12.2021 Çarşamba 

günü saat 13.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 03.11.2021  

 

        

 

        Başkan                                               Katip                                            Katip 

Vasfi KURDOĞLU                        Recai ÖZDEMİR                    Emine KURUOĞLU 

 

 


