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25 07.08.2019 

Belediyemizin hizmet aracı olarak ihtiyacı olan bir adet binek otomobilin,  4930083621 
vergi nolu Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından belediyemize hibe  
edilecek olan 34 RB 4051 plakalı 2016 model Skoda Superb tipi otomobilin hibe 
kabulünün yapılarak karşılanmasına, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi (Ek 
cümle:3/7/2005-5393/85 md.) gereği meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.  

26 07.08.2019 

Belediyemize  ait Toyota Marka 2007 model 53 RT 200 plakalı otomobil ve Desoto 
çift kabin 1997 model 53 RT 200 plakalı hizmet aracının ve JCB marka 2006 model  
kanal kazıcı yükleyici iş makinesinin 10 yıldan fazla hizmet sureleri olup, sürekli 
arızalanarak masraf çıkarmakta ve hizmetlerimizde kullanılmaları ekonomik 
olmamaktadır. Bu itibarla  araçların hizmet dışı bırakılarak satılmasına, 237 sayılı 
Taşıt Kanununun 10. Maddesi (Ek cümle:3/7/2005-5393/85 md.) gereği meclisimiz 
tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 

27 07.08.2019 

Belediyemiz su şebekesine abone olup almış olduğu dijital sayacın firması kapanan 
veya sürekli arızalanan marka sayacı olan abonelerinizin sayaçlarının 
değiştirilmesinde bir sefere mahsus olmak üzere, abonelerimizin yeni sayaçla ilgili 
maddi külfetinin azaltılmasına yönelik olarak 200,00-TL. tutarında suyun abone 
kartlarına bedelsiz olarak yüklenmesine meclisimiz tarafından oy birliği ile karar 
verilmiştir.   

28 07.08.2019 

Küçükcami Mahallesi 311 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, uygulama İmar 
Planımızla ilgili 07.08.2019 tarih ve 4 sayılı İmar Komisyon Raporu doğrultusunda, 
gerekli plan tadilatının yapılmasına meclisimiz tarafından oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

29 07.08.2019 

Uygulama İmar Planımızla ilgili teklif tadilat planının 07.08.2019 tarih ve 5 sayılı İmar 
Komisyon Raporu doğrultusunda, 1/1000 ölçekli F45A3A3a ve F45A3A4B 
Paftalarında, 383200-383500 yatay ve 4539800-4540000 düşey koordinatları 
arasında kalan alan imar planımızda Toplu Konut Alanı olarak planlanmıştır. 
Planlama alanında imar yollarının ve imar adalarının yeniden düzenlenmesi, mevcut 
fonksiyonel kararlara ilaveten planlama alanında park alanı ve özel eğitim tesisi 
(okul+yurt+ibadet yeri), iki adet imar adası A-4 konut alanı planlaması şeklinde 
gerçekleştirilen plan tadilatının onanmasına, 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddesine 
istinaden meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 

30 07.08.2019 

İlçemizin en büyük amatör spor kulübü olan Güneysu Spor amatör bir spor kulübü olup 
ekonomik sıkıntı çekmektedir. Kulübümüzün ilçemizi ulusal ve uluslar arası platformda 
futbol, hentbol, halter vb. bir çok branşta temsil etmekte, ilçemizin tanıtımına, 
gençlerimizin spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına  katkı 
sağlamaktadır. Kulübümüzün içerisinde olduğu sıkıntının çözülmesine katkı sağlamak 
üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi (b) fıkrası " Değişik ikinci cümle: 
12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere 

spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve 
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve 
yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, 
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül 
verebilir. gereği ve yine aynı kanun maddesinin son paragrafındaki "  9473 (Ek fıkra: 
12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci 

fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi 
yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk 
eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için 
binde on ikisini geçemez." hüküm gereği ve 07.08.2019 tarih ve 2 sayılı Plan Bütçe 
komisyon raporu doğrultusunda 47.000,00-TL. nakdi yardımın belediyemiz 
bütçesinden yapılmasına, meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verildi. 

31 07.08.2019 

İlçemiz Ulucami Mahallesi sınırları içerisinde, tapuda; 115 ada 420, 180, 158, 160, 
161, 159, 226, 231, 232, 230, 229, 423, 227, 426, 256, 257, 34, 253, 249, 233, 252, 
351, ,251, 128, 162, 298, 297, 309, 125 ve 254 nolu parselleri kapsayan alan 
içerisinde yapı adası (konut+ ticaret), sanayi tesis alanı, akaryakıt istasyon alanı gibi 
imar adalarının kaldırılarak, rekreasyon alanı (millet bahçesi) olarak uygulama İmar 
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Planımızla ilgili tadilatın, 07.08.2019 tarih ve 6 sayılı İmar Komisyon Raporu 
doğrultusunda yapılmasına meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.   

32 07.08.2019 

İlçemiz Ulucami Mahallesi sınırları içerisinde, tapuda 115 ada 362, 145, 363, 374, 
124, 342, 305, 304, 303, 99, 97, 371, 370, 347, 346, 80, 369, 81, 82, 83, 94, 352, 
357, 452, 454 ve 453 nolu parselleri kapsayan alan içerisinde yapı adası (konut+ 
ticaret), eğitim tesis alanı, depo alanı ve yeşil alan gibi imar adalarının kaldırılarak 
"Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" olara uygulama İmar Planımızla ilgili tadilatın, 
07.08.2019 tarih ve 7 sayılı İmar Komisyon Raporu doğrultusunda yapılmasına 
meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir 
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