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Belediye Meclisi 5393 sayrh Kanunun 20. Maddesi gereli
$UBAT ayr ola[an toplantrsrnr
M'a2'2021gtinhi l.birleqiminde yaprlan yoklamada 15 iiyeden 10,u
hazrr bulundu[u 5 iiyenin
ise (Yunus KAYA, Muammer YrLDrz, Abdurrahmun iuGA, oti"i
io$KtrN ve Mehmet
DAGL) mazetetlerinden dolayr kahlamadrfr tespit edildi. Meclis Baqkanr
Okkeq KAVAK
tarafindan katrlamayan tiyelerin mazeretleri oytamaya sunuldu.
Katrhmci iiyelerin oy birlifii ile

ma;zeretler kabul edilerek oturum agrldr.

Meclis Baqkanr okteg KAVAK giindem konulanna gegmeden 6nce,
corona-I9 pandemi
stirecinde bulunmamrz nedeniyle toplantrda maske kullanrmr,
sosyal mesafe kurallanna uyulmasr
ve l'ratrhmlanndan dolayr meclis tiyelerine tegekkilr etti.
04'01'2021 tarihli OCAK ayr Meclis Zabl ve Karar Ozetleri Meclis
Katibince okundu,
macldi hata olmadr[r goriildti. oya sunuldu, yaprlan agrk oylama
sonucu lehte ve aleyhte soz
almak isteyen olmadrfirndan meclise katrlan tiyeteiin oy birlifii ile
kabul edildi.
GUndemin 96rtigmelerine gegildi.

Giindemin 1' Maddesi: ipekyolu Kalkrnma Ajansr ile Belediyemiz arasrnda ytirtitiilen .,Nurdafr
Biberine De[er Katan Kadtnlar" projesi kapsamrnda Belediyemiz tarafindan
2gg.000
(iki'ytizseksensekizbin)-Tl eq finansman cjdenek destegi verilmesi
hakkrndaki plan ve Btitge

Konnisyon karannrn gciniqrilmesi neticesinde;

Tetkik edilmek tizere Plan ve Biige Komisyonuna sevk edilen gtindeme esas konu
haklrrndaki 14.01.2021 tarihli 2o2uor sayrh Komisyon karannda;
"ipekyolu Kalkrnma Ajansr ile Belediyemiz arasrnda yiirriti.ilen "Nurdafr Biberine De[er

Katan Kadtnlar" projesi kapsamtnda projeye katkr amacryla 288.000 (ikiyrizseksensekizbin)-TL"eg
finansman cidenek deste[i verilmesine Komisyona katrlan iiyelerin oy uiiigi
ile karar verilmiqtir.,,

denildiIinden;
Komisyon karanntn aynen kabul edilmesine meclise katrlan tiyelerin oy
verildi.

birlifi ile karar

Giindemin 2. Maddesi: Nurdafir ilgesi Gozltihtiytik Mahallesi N37c-l1b-3c, N37c-l lb-3b,
N37c72a-4a, N37c-l2a-4d imar paftalanndahazrlanan 1/1000 cilgekli uygulama
imar planr defiigikligi
hakhndaki imar ve Bayrndrrhk Komisyon karannrn gortgtilmesi neiilesinde;
Tetkik edilmek izere imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna sevk edilen giindeme esas konu
hakkrndaki 14.01.2021 tarihli 202llor sayrh Komisyon kararrnda;
"ilgemiz Gozliihtiyrik Mahallesi N37c-llb-3c, N37c-11b-3b, N37c-12a-4a, N37c-1 2a-4d,
imar paftalarr planlama alanrnda mevcut fiziki ve dogal gevreye uygun qekilde uygulamada
ya$anan problemlerin ontine gegebilmek igin "Mekansal Planlar Yaprm Yonetmeli[i"
g<isterim
tekni[ine uygun olarak imar adalart ve imar yollannrn yeniden dtizenlenmesi amacrylahaztlanan
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l/1000 olgekli uygulama imar plan de[iqiklifiinin Komisyonumuzca uygun goruldrifirine
katrlan
tiyr:lerin oybirlifii ile karar verildi.', denildi[inden;
Komisyon karartrun aynen kabultine meclise katrlan iiyelerin oy

birli[i ile karar verildi.

Gtitndemin 3. Maddesi: Belediyemiz kullanrmrnda bulunan Mezbahanenin kiralama
iqlemi igin

Beilediye Baqkanrna yetki verilmesi hususunun goriiqtilmesi neticesinde;

Belediyemiz

kullanrmrnda Gaziantep yolu tizerinde bulunan, ilgemiz Kurudere-l
Ma.hallesi 235 parsel numarada kayrth taqrnmazrn 5393 Sayrh Belediye Kanunun g/e
l
maddesi
katrrsamtndaki kiralama iglemi hususunun tetkiki igin, adr gegen Kanunun 24. maddesi gereli plan
ve Btitge Komisyonuna sevk edilmesine katrhmcr tiyelerin oy birli[i ile karar verildi.
Giindemin 4. Maddesi: Nurdafr ilgesi Bademli Mahallesi 140 ada 19 parsel nolu tagrnmaza ait
Akaryakrt ve Servis istasyonu alantna LPG ibaresi eklenmesi ile ilgili olarak hazy;lanan 1/1000
olg,:kli uygulama imar plan defiiqikli$ hususunun goriigiilmesi neticesinde;
Giindemi tegkil eden hususun tetkiki igin, 5393 Sayrh Belediye Kanunun 24. maddesi
gere[i imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna sevk edilmesine katrhmcr iiyelerin oy birli[i ile karar
verildi
Gtindemde baqka konu olmadrfirndan; Belediye Meclisimizin saat 15:30'da 2.birleqim
toplantrsr yaprlmasrna oybirligi ile karar verilerek l.birleqim sona ermiqtir.
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Belediye Meclisi 5393 sayrh Kanunun 20. Maddesi
geregi $UBAT ayr olalan toplantrsrnr
0l]122021 gtinlii 2'bir-legiminde yaprlan yoklamada 15
iiyeden ll,u hazrtulundufiu 5 iiyenin
ise (Yunus KAYA, Muammer irroz,"auar..uh.un
iue;,-or*"i coiK[rN ve Mehmet
DAGL) mazeretlerinden dolayr katrlamadrgr tespit edildi.
Meclis Baqkanr Okkeq KAVAK
tarafindan katrlamayan tiyelerin mazeretleri "oytulxuyu
sunutau. Katrhmcr tiyelerin oy birlifii ile
mazteretler kabul
edilerek oturum agrldr.
Giindemin gcirtiqmelerine gegildi.

Giindemin 1. Maddesi: Belediyemiz kullanrmrnda bulunan
Mezbahanenin kiralama iqlemi igin
Bek:diye Bagkanrna yetki verilmesi hakkrnda plan
ve Btitge Komisyon karannrn gdrtiqtilmesi

netir;esinde:

Tetkik edilmek izere Plan ve Biitge Komisyonuna sevk edilen
gi.indeme esas konu
hakkrndaki 01.02.202r tarihli 2021I02 sayrh komisyon
kara,nda;
"Belediyemiz kullanrmrnda Gaziantep yot, iizerinde bulunan,
ilgemiz Kurudere-1
Matrallesi 235 parsel numarada kayrth tagrnmazrn 5393
Sayrh Belediye Kanunun lg/e maddesi
kapsramrndaki

kiralama iqleminin 2886 Sayrh Devlet ihale Kanunu ilgili maddelerine
gore ihale
edilerek l0 (on) yrl.stireli kiraya verilme ile ilgili ig ve iqlemleri
yr-iriitmek tizere Belediye
Baql'rantna yetki verilmesine Komisyona katrlan
iy"t.ii, oy birligi ile karar verildi.,, peklinde

karar ahndr[rndan;
edilcli.

Komisyon karanntn aynen kabul e<lilmesine Meclise katrlan
iiyelerin oy birligi ile kabul

Giindemde bagka konu olmadrfitndan, Mart ayr Meclis toplantrsrnrn
01.03.2021 tarihinde
saat 14:00'da yaptlmastna oybirligi ile karar ve.ilerek; Belediye
Meclisimizin 2 birlegimli

toplaLntrsr sona erdi.
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