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Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019

Pazartesi günü saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi ile

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı

olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen

üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Belediye Kanunun ilgili Madde

hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V Mali Hizmetler Müd.V İmar ve şeh.Müd.V.

Gündem Dışı Maddelerinin Gündeme alınması 

BAŞKAN:Çoğunluk sağlanmıştır. Gündemimizde bulunan konuların görüşülüp karara bağlanmadan önce gündemimizde

bulunmayan fakat Başkanlık Divanına ulaşan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2019 tarih ve E.7491 sayılı kredi

talep edilmesi konulu yazısı, Zabıta Müdürlüğünün 02.12.2019 tarih ve E.7490 sayılı T Plaka hattın talebi yazısı, Yazı İşleri

Müdürlüğünün 02.12.2019 tarihli Meclis Başkan ve Üyelerinin Huzur Hakkı yazısı ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün

02.12.2019 tarih ve E.7461 sayılı İmar Planı Tadilatı Kale mahallesi 833 ada 11 ve 12 nolu parsellerin Gündem maddesi olarak

görüşülmesini görüş ve oylarınıza sunuyorum, dedi.   

MECLİS:Gündemimizde bulunmayan fakat Başkanlık Divanına ulaşan konuların gündeme alınarak gündem maddesi

olarak görüşülmesi ile ilgili yapılan görüşme ve oylama neticesinde;

KARAR

Gündemimizde bulunmayan fakat Başkanlık Divanına ulaşan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2019 tarih ve E.7491

sayılı kredi talep edilmesi konulu yazısı gündemimizin 30. maddesi olarak oybirliğiyle, Zabıta Müdürlüğünün 02.12.2019 tarih ve

E.7490 sayılı T Plaka hattın talebi yazısı gündemimizin 31. Maddesi olarak oybirliğiyle, Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.12.2019

tarihli Meclis Başkan ve Üyelerinin Huzur Hakkı yazısı gündemimizin 32. Maddesi olarak ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün

02.12.2019 tarih ve E.7461 sayılı İmar Planı Tadilatı Kale mahallesi 833 ada 11 ve 12 nolu parsel yazısı gündemimizin 33.

Maddesi olarak oybirliğiyle karar verildi. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.
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01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38.

Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi,

başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci

maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393

Sayılı Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü 

saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

   Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Dağkapı Mahallesi 103 ada 10 nolu parsel )

        BAŞKAN:Gündemimizin 2. maddesinde yer alan: Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale 

edilen, İlçemiz Dağkapı Mahallesi 103 ada 10 nolu parsel imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza 

sunuyorum, dedi.     

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/220

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 103 ada 10 nolu parsel

halihazırda yapılaşmış olup 5 katlı olduğu tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler

neticesinde şu görüşlere varıldı;

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 103 ada 10 nolu parsel imar planında kısmi ticari+konut alanı olarak B4

planlanmış olup 300 m2 dir. Öneri nazım ve uygulama imar planı ile kısmi ticari+konut alanı B5 olarak yeniden

planlanmıştır. 

b) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yoğunluk artışı olduğundan ve yol nizamını bozduğundan dolayı söz konusu

talebin komisyonumuzca uygun olmayacağı değerlendirilmiştir.

MECLİS:Gündemimizin 2. maddesinde yer alan: İlçemiz Dağkapı Mahallesi 103 ada 10 nolu parsel imar planı

tadilatının görüşülmesi aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Dağkapı Mahallesi 103 ada 10 nolu parselin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun

raporu ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile yoğunluk artışı olduğundan ve

yol nizamını bozduğundan dolayı imar planı tadilatı talebinin REDDİNE işaretle yapılan oylamada Belediye Meclisinin

02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 



KONU                  

   Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Konak mah 260 ada 3 nolu parsel )

BAŞKAN:Gündemimizin 3. maddesinde yer alan, Kasım 2019 Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Konak Mahallesi 260 ada 3 nolu parselin imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.   

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/221

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 260 ada 3 nolu parsel

halihazırda kısmen yapılaşmış olup yapı ve boş arazi tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı

incelemeler neticesinde şu görüşlere varıldı;

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 260 ada 3 nolu parsel imar planında park alanı ve yol olarak planlanmış olup

toplamda 7.758 m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile Günübirlik tesis alanı olarak planlanmıştır.

b) Yapılan incelemelerde söz konusu talep ile park alanının taşındığı yer gösterilmemiştir.

c) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan işlev değişikliğinin eşdeğer aynı bölgede taşınma işlemi

gerçekleşmediğinden dolayı komisyonumuzca uygun olmayacağı değerlendirilmiştir.

MECLİS:Gündemimizin 3. maddesinde yer alan: İlçemiz Konak Mahallesi 260 ada 3 nolu parselin imar planı

tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Konak Mahallesi 260 ada 3 nolu parselin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun raporu

ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, söz konusu talep ile park alanının taşındığı yer gösterilmediği ve öneri

uygulama ve nazım imar planı ile yapılan işlev değişikliğinin eşdeğer aynı bölgede taşınma işlemi gerçekleşmediğinden,

imar planı tadilatı talebinin REDDİNE işaretle yapılan oylamada Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda

oybirliğiyle karar verildi. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
338



KONU                  

Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

   Belediye Başkan V.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
339

İlçemiz Sur Mahallesi 698 ada 4 nolu parsel imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun raporu ve

görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, ilgili kurum olan Sağlık İl Müdürlüğünden olumlu görüşü olması ve ilgili alanda

sağlık tesis alanına ihtiyaç duyulmamasından dolayı söz konusu uygulama ve nazım imar plan tadilatlarının uygun

olacağı ve talebin KABULÜNE Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü 

saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Sur mah 698 ada 4 nolu parsel )

BAŞKAN:Gündemimizin 4. maddesinde yer alan ve Kasım 2019 meclis toplantısında imar komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Sur Mahallesi 698 ada 4 nolu parsel imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza sunuyorum,

dedi.  

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/222

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 698 ada 4 nolu parsel halihazırda

yapılaşmamış olup boş arazi tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler neticesinde şu

görüşlere varıldı;

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 698 ada 4 nolu parsel imar planında sağlık tesis alanı olarak planlanmış olup 3.413

m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile A4 kısmi ticari + konut alanı olarak yeniden planlanmıştır. 

b) Yapılan incelemelerde söz konusu alanın cephe aldığı 10 m lik yollardır. Sağlık alanının konut alanına dönüştürülmek

istenmesinden dolayı ilgili kurum olan sağlık il müdürlüğünden kurum görüşü istenmiştir. Ve uygun görüşün olduğu tespit

edilmiştir.

c) Bundan dolayı yapılmış incelemelerden yola çıkılarak ilgili kurumun görüşünün olmasından ve ilgili alanda sağlık tesis

alanına ihtiyaç duyulmamasından dolayı söz konusu uygulama ve nazım imar plan tadilatlarının komisyonumuzca uygun

olacağı değerlendirilmiştir. 

MECLİS:Gündemimizin 4. maddesinde yer alan, İlçemiz Sur Mahallesi 698 ada 4 nolu parsel imar planı tadilatının

görüşülmesi aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR



KONU                  

Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.   Belediye Başkan V.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

:İmar Planı tadilatı (Sur mah 424 ada 4.5,6,7,8 ve 9 nolu parseller )

BAŞKAN:Gündemimizin 5. maddesinde yer alan, Kasım 2019 Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen,

İlçemiz Sur Mahallesi 424 ada 4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.  

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/223

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,… İncelemeye alınan 424 ada 4,5,6,7,8,9 nolu parseller

yapılaşmamış durumda olup halihazır da boş arazi tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı

incelemeler neticesinde şu görüşlere varıldı;

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu toplam alan yaklaşık 3388 m2 olup eğitim tesis alanı olarak planlanmıştır. 

b) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile 424 adadaki eğitim tesis alanı kaldırılarak konut alanı A3 ve 10 m lik yollardan bir

tanesi kapatılmış ve diğer bir tanesi de daraltılarak yeniden planlanmıştır. 

c) Söz konusu alan için milli eğitim müdürlüğünden kaldırılması için uygun kurum görüşünün alındığı tespit edilmiştir.

d) Yapılan incelemelerde söz konusu değişiklik talebine karşı uygun kurum görüşünün alındığı ve yeni yapılmış okul

alanlarına yakın olmasından bu bölgede okul ihtiyacının olmamasından dolayı söz konusu nazım ve uygulama imar plan

değişikliğinin komisyonumuzca uygun olacağı değerlendirilmiştir.

MECLİS:Gündemimizin 5. maddesinde yer alan: İlçemiz Sur Mahallesi 424 ada 4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller imar planı

tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Sur Mahallesi 424 ada 4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun

raporu ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede; söz konusu toplam alanın 3.388 m2 olup eğitim tesis alanı olarak

planlandığı, öneri uygulama ve nazım imar planı ile 424 adadaki eğitim tesis alanı kaldırılarak konut alanı A3 ve 10 m lik

yollardan kuzey cephesi kapatılmış ve güney cephesi de daraltılarak yeniden planlanmıştır. Söz konusu alan için milli eğitim

müdürlüğünden kaldırılması için uygun kurum görüşünün alındığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde söz konusu

değişiklik talebine karşı uygun kurum görüşünün alındığı ve yeni yapılmış okul alanlarına yakın olmasından bu bölgede okul

ihtiyacının olmamasından dolayı söz konusu nazım ve uygulama imar plan değişikliğinin talebinin KABULÜNE Belediye

Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi ile

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı

olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen

encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Belediye Kanunun

ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
340



KONU                  

   Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Alibey mah 165 ada 17 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 6. maddesinde yer alan: Kasım 2019 Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Alibey Mahallesi 165 ada 17 nolu parselin imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.   

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/224

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 165 ada 17 nolu parsel

halihazır da yapılaşmamış olup boş arazi tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler

neticesinde şu görüşlere varıldı; 

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 165 ada 17 nolu parsel imar planında konut alanı B3 olarak planlanmış olup 1117

m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile kısmi ticari B5 olarak planlanmıştır.

b) Yapılan incelemelerde söz konusu talep ile yoğunluk artışı olduğu tespit edilmiştir.

c) Parselin cephe aldığı yol 12m dir.

d) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışı ile yoğunluk artışının olmasından dolayı söz konusu talebin

komisyonumuzca uygun olmayacağı değerlendirilmiştir

MECLİS:Gündemimizin 6. maddesinde yer alan: İlçemiz Alibey Mahallesi 165 ada 17 nolu parselin imar planı

tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Alibey Mahallesi 165 ada 17 nolu parselin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun raporu

ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışı ile yoğunluk artışının

olmasından dolayı söz konusu talebin uygun olmayacağından dolayı, imar planı tadilat talebinin REDDİNE, işaretle

yapılan oylamada Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2018.

KARAR NO

MECLİS KARARI
341



KONU                  

  Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Konak mah 1112 ada 1 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 7. maddesinde yer alan: Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Konak Mahallesi 1112 ada 1 nolu parselin imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.   

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/225

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,…. Nolu İncelemeye alınan 1112 ada 1 nolu parsel ve etrafı yapılaşmış

olup halihazır da 1-2 katlı yapıların olduğu tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler

neticesinde şu görüşlere varıldı;

a) Söz konusu alan imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlanmış olup öneri imar planında 1 nolu parsel ve

çevresinin konut alanına dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. 

b) Yapılan çalışmalarda söz konusu alanın kuru dere yatağına bitişik olması, 4 nolu parseldeki yapının parsel dışına

taşması ve risk oluşturması nedeni ile söz konusu talebin komisyonumuzca uygun olmayacağı değerlendirilmiştir.

MECLİS:Gündemimizin 7. maddesinde yer alan, Kasım 2019 Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Konak Mahallesi 1112 ada 1 nolu parselin imar planı tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar

alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Konak Mahallesi 1112 ada 1 nolu parselin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun

raporu ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, söz konusu alanın kuru dere yatağına bitişik olması, 4 nolu parseldeki

yapının parsel dışına taşması ve risk oluşturması nedeni ile imar planı tadilatı talebinin REDDİNE,işaretle yapılan

oylamada Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
342



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Cudi mah 1000 ada 8 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 8. maddesinde yer alan: Kasım 2019 Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Cudi Mahallesi 1000 ada 8 nolu parsel imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.  

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/226

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 1000 ada 8 nolu parsel halihazır

da yapılaşmış olup 5 katlı yapı tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler neticesinde şu

görüşlere varıldı; 

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 1000 ada 8 nolu parsel imar planında konut alanı kısmi A5 olarak planlanmış olup

696 m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yol düzenlemesi yapılarak yeniden planlanmıştır.

b) Parselin cephe aldığı yollar 12m dir.

c) Yapılan inceleme ile imar adası çizgisi yol tarafına çekilerek yola giren yapı kısmının kurtarıldığı tespit edilmiştir.

d) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan köşe başı düzeltmesinin herhangi bir kamusal alan daraltmasına

neden olmamasından dolayı söz konusu talebin komisyonumuzca uygun olacağı görüşündeyiz.

MECLİS:Gündemimizin 8. maddesinde yer alan: İlçemiz Cudi Mahallesi 1000 ada 8 nolu parsel imar planı

tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Cudi Mahallesi 1000 ada 8 nolu parsel imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun raporu

ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, parselin cephe aldığı yolların 12 m olması, imar adası çizgisi yol tarafına

çekilerek yola giren yapı kısmının kurtarıldığı tespit edilmiş olması ve öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan

köşe başı düzeltmesinin herhangi bir kamusal alan daraltmasına neden olmamasından dolayı söz konusu talebin uygun

olacağından imar plan tadilatının KABULÜNE, Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar

verildi.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38.

Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi,

başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci

maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393

Sayılı Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü 

saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
343



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Şah mah 864 ada 7 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 9. maddesinde yer alan: Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Şah Mahallesi 864 ada 7 nolu parsel imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza sunuyorum,

dedi.  

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/227

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 864 ada 7 nolu parsel halihazır

da yapılaşmış olup 5 katlı yapı tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler neticesinde şu

görüşlere varıldı; 

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 864 ada 7 nolu parsel imar planında konut alanı B4 olarak planlanmış olup 222 m2

dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile kısmi ticari B5 olarak planlanmıştır.

b) Yapılan incelemelerde aynı yolun karşısındaki adaların 5 kat olarak planlanmış olduğu tespit edildi.

c) Parselin cephe aldığı yol 10m dir.

d) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışının yol nizamı boyunca aynı olmasından, halihazır ile

uyuşmasından ve yol boyu yapılaşmanın 5 kat olarak planlanmasından dolayı söz konusu talebin komisyonumuzca

uygun olacağı değerlendirilmiştir.

MECLİS:Gündemimizin 9. maddesinde yer alan: İlçemiz Şah Mahallesi 864 ada 7 nolu parsel imar planı tadilatının

görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Şah Mahallesi 864 ada 7 nolu parsel imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun raporu ve

görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışının yol nizamı boyunca

aynı olmasından, halihazır ile uyuşmasından ve yol boyu yapılaşmanın 5 kat olarak planlanmasından dolayı imar planı

tadilatının KABULÜNE, Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
344



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Dağkapı mah 101 ada 31 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 10. maddesinde yer alan: Kasım 2019 Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Dağkapı Mahallesi 101 ada 31 nolu parselin imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.   

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/228

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 101 ada 31 nolu parsel

halihazır da yapılaşmış olup 6 katlı yapı tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler

neticesinde şu görüşlere varıldı; 

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 101 ada 31 nolu parsel imar planında konut alanı B6 ve B5 olarak planlanmış olup

yaklaşık 630 m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile ada kenar çizgisi hattı değiştirilerek parselin tamamı aynı

kat sayısı olan B6 olarak planlanmıştır.

b) Yapılan incelemelerde söz konusu talep ile yoğunluk artışı olduğu olduğu tespit edilmiştir.

c) Parselin cephe aldığı yol memuzin bulvarı ve 8 m lik yollardır.

d) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan ada kenar çizgisinin yeniden düzenlemesi parselin bütünlüğünü

koruyacağından ancak yoğunluk artışından dolayı söz konusu talebin komisyonumuzca uygun olmayacağı

görüşündeyiz. 

MECLİS:Gündemimizin 10. maddesinde yer alan: İlçemiz Dağkapı Mahallesi 101 ada 31 nolu parselin imar planı

tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Dağkapı Mahallesi 101 ada 31 nolu parselin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun

raporu ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan ada kenar çizgisinin

yeniden düzenlemesi parselin bütünlüğünü koruyacağını ancak yoğunluk artışına da sebep olacağından imar planı

tadilatı talebinin REDDİNE, işaretle yapılan oylamada Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle

karar verildi. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
345



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Nur mah 741 ada 3 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 11. maddesinde yer alan: Kasım 2019 Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Nur Mahallesi 741 ada 3 nolu parsel imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza sunuyorum,

dedi.  

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/229

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 741 ada 3 nolu parsel halihazır

da kısmen yapılaşmış olup yapı ve boş arazi tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler

neticesinde şu görüşlere varıldı;

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 741 ada 3 nolu parsel imar planında park alanı ve yol olarak planlanmış olup

toplamda 841 m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile konut alanı A2 olarak planlanmıştır.

b) Yapılan incelemelerde söz konusu talep ile park alanının taşındığı yer (nur mah. 763/1) önerilmiştir.

c) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan işlev değişikliğinin eşdeğer aynı bölgede taşınma işlemi

gerçekleştiğinden dolayı komisyonumuzca uygun olacağı değerlendirilmiştir.

MECLİS:Gündemimizin 11. maddesinde yer alan: İlçemiz Nur Mahallesi 741 ada 3 nolu parsel imar planı

tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Nur Mahallesi 741 ada 3 nolu parsel imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun raporu ve

görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile konut alanı A2 olarak planlanmıştır. Söz

konusu talep ile park alanının taşındığı yer Nur Mah. 763 ada 1 nolu parsel önerilmiştir. Öneri uygulama ve nazım imar

planı ile yapılan işlev değişikliğinin eşdeğer aynı bölgede taşınma işlemi gerçekleştiğinden, imar planı tadilatının

KABULÜNE Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
346



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Cudi mah 1077 ada 11 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 12. maddesinde yer alan: Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Cudi Mahallesi 1077 ada 11 nolu parselin imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.   

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/230

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 1077 ada 11 nolu parsel

halihazır da yapılaşmış olup tek katlı eski yapı tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler

neticesinde şu görüşlere varıldı; 

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 1077 ada 11 nolu parsel imar planında yol olarak planlanmış olup 161 m2 dir. Öneri

uygulama ve nazım imar planı ile yol kapatılarak konut alanına dönüştürülmüştür. 

b) Parselin cephe aldığı yol 10m dir.

c) Yapılan inceleme ile imar yolu kapatılarak konut alanı planlanmış olup yoğunluk artışı tespit edilmiştir.

d) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan yol kapatmanın öneri eş değer alan önerilmemesinden dolayı söz

konusu talebin komisyonumuzca uygun olmayacağı görüşündeyiz.

MECLİS:Gündemimizin 12. maddesinde yer alan: İlçemiz Cudi Mahallesi 1077 ada 11 nolu parselin imar planı

tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Cudi Mahallesi 1077 ada 11 nolu parselin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun

raporu ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, yapılan inceleme ile imar yolu kapatılarak konut alanı planlanmış olup

yoğunluk artışı tespit edilmiştir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan yol kapatmanın öneri eş değer alan

önerilmemesinden dolayı imar planı tadilat talebinin REDDİNE, işaretle yapılan oylamada Belediye Meclisinin

02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
347



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Alibey mah 385 ada 12 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 13. maddesinde yer alan: Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Alibey Mahallesi 385 ada 12 nolu parselin imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.   

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/231

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 385 ada 12 nolu parsel

halihazır da yapılaşmış olup 3 katlı yapı tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler

neticesinde şu görüşlere varıldı; 

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 385 ada 12 nolu parsel imar planında kısmi ticari +konut alanı B3 olarak planlanmış

olup 325 m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile kısmi ticari B5 olarak planlanmıştır.

b) Yapılan incelemelerde söz konusu talep ile yoğunluk artışı olduğu tespit edilmiştir.

c) Parselin cephe aldığı yol 12m dir.

d) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışının mevcut yol güzergah nizamının da bozulduğu ve

yoğunluk artışının olmasından dolayı komisyonumuzca uygun olmayacağı görüşündeyiz.

MECLİS:Gündemimizin 13. maddesinde yer alan: İlçemiz Alibey Mahallesi 385 ada 12 nolu parselin imar planı

tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Alibey Mahallesi 385 ada 12 nolu parselin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun

raporu ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışının mevcut yol

güzergah nizamının da bozulduğu ve yoğunluk artışına sebep olacağından dolayı, imar planı tadilat talebinin REDDİNE, 

işaretle yapılan oylamada Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
348



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Şah mah 908 ada 5 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 14. maddesinde yer alan: Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Şah Mahallesi 908 ada 5 nolu parselin imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.   

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/232

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 908 ada 5 nolu parsel halihazır

da yapılaşmış olup 5 katlı yapı tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler neticesinde şu

görüşlere varıldı; 

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 908 ada 5 nolu parsel imar planında konut alanı B4 olarak planlanmış olup yaklaşık

300 m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile kısmi ticari B5 olarak planlanmıştır.

b) Yapılan incelemelerde söz konusu talep ile yoğunluk artışı olduğu tespit edilmiştir.

c) Parselin cephe aldığı yol 10m dir.

d) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışının mevcut yol güzergah nizamının da bozulduğu ancak

mevcut durumda de yapılaşmanın 5 kat kısmi ticari olarak yapılmasından ve genel bir çalışmanın olması gerektiğinden

dolayı söz konusu talebin komisyonumuzca uygun olmayacağı görüşündeyiz. 

MECLİS:Gündemimizin 14. maddesinde yer alan, İlçemiz Şah Mahallesi 908 ada 5 nolu parselin imar planı

tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Şah Mahallesi 908 ada 5 nolu parselin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun raporu

ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışının mevcut yol

güzergah nizamını bozacağı ve genel bir çalışmanın olması gerektiğinden dolayı, imar planı tadilat talebinin REDDİNE, 

işaretle yapılan oylamada Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
349



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Şah mah 907 ada 2 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 15. maddesinde yer alan: Kasım 2019 Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Şah Mahallesi 907 ada 2 nolu parselin imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.   

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/233

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 907 ada 2 nolu parsel halihazır

da yapılaşmış olup 5 katlı yapı tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler neticesinde şu

görüşlere varıldı; 

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 907 ada 2 nolu parsel imar planında konut alanı B4 olarak planlanmış olup 506 m2

dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile kısmi ticari B5 olarak planlanmıştır.

b) Parselin cephe aldığı yol 10m dir.

c) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışının mevcut yol güzergah nizamının bozulmasından dolayı

söz konusu talebin komisyonumuzca uygun olmayacağı görüşündeyiz.

MECLİS:Gündemimizin 15. maddesinde yer alan, İlçemiz Şah Mahallesi 907 ada 2 nolu parselin imar planı

tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Şah Mahallesi 907 ada 2 nolu parselin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun raporu

ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artış talebinin mevcut yol

güzergah nizamını bozacağından dolayı, imar planı tadilat talebinin REDDİNE,işaretle yapılan oylamada Belediye

Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
350



KONU                  

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Dicle mah 614 ada 37 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 16. maddesinde yer alan: Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Dicle Mahallesi 614 ada 37 nolu parselin imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.   

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/234

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 634 ada 22 nolu parsel halihazır

da yapılaşmış olup inşaat halinde yapı tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler

neticesinde şu görüşlere varıldı; 

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 614 ada 37 nolu parsel imar planında konut alanı B2 olarak planlanmış olup 308

m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile kısmi ticari B3 olarak planlanmıştır.

b) Yapılan incelemelerde söz konusu talep ile yoğunluk artışı olduğu tespit edilmiştir.

c) Parselin cephe aldığı yol 6m olup aynı güzergahta 5 kat yapılmış parseller bulunmaktadır.

d) Arazi incelemesinde söz konusu parsel üzerinde 6 katlı yapı inşaa edildiği tespit edildi.

e) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışının yoğunluk artışına ve halihazırdaki inşaat ile

uyuşmadığından dolayı söz konusu talebin komisyonumuzca uygun olmayacağı görüşündeyiz.

MECLİS:Gündemimizin 16. maddesinde yer alan, İlçemiz Dicle Mahallesi 614 ada 37 nolu parselin imar planı

tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır. 

KARAR
İlçemiz Dicle Mahallesi 614 ada 37 nolu parselin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun raporu

ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışının yoğunluk artışına

sebep olacağından ve halihazırdaki inşaat ile uyuşmadığından dolayı, imar planı tadilat talebinin REDDİNE, işaretle

yapılan oylamada Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
351



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Nur mah 317 ada 7 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 17. maddesinde yer alan: Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Nur Mahallesi 317 ada 7 nolu parselin imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.   

      RAPOR NO: İMAR KOM: 2019/235

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 317 ada 17 nolu parsel

halihazır da yapılaşmamış olup boş arazi tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler

neticesinde şu görüşlere varıldı; 

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 317 ada 17 nolu parsel imar planında kısmen yol olarak planlanmış olup 525 m2

dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yol kapatılarak çıkmaz sokak oluşturulmuş olup konut alanına

dönüştürülmüştür. 

b) Parselin cephe aldığı yol 7m dir.

c) Toplam parsel alanından 200 m2 yol olarak planlanmış.

d) Yapılan inceleme ile imar yolu kapatılarak konut alanı planlanmış olup yoğunluk artışı tespit edilmiştir.

e) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan yol kapatmanın öneri eş değer alan önerilmemesinden ve çıkmaz

sokak oluşturulduğundan dolayı söz konusu talebin komisyonumuzca uygun olmayacağı görüşündeyiz.

MECLİS:Gündemimizin 18. maddesinde yer alan, Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Konak Mahallesi 254 ada 112 nolu parsel imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.  

KARAR
İlçemiz Nur Mahallesi 317 ada 7 nolu parselin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun raporu

ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan yol kapatmanın öneri eş değer

alan önerilmemesinden ve çıkmaz sokak oluşturulduğundan dolayı, imar planı tadilat talebinin REDDİNE, işaretle

yapılan oylamada Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
352



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Konak mah 254 ada 112 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 18. maddesinde yer alan, Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Konak Mahallesi 254 ada 112 nolu parsel imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.  

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/236

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 254 ada 112 nolu parsel

halihazır da yapılaşmış olup akaryakıt istasyonu tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı

incelemeler neticesinde şu görüşlere varıldı;

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 254 ada 112 nolu parsel imar planında ticari alan olarak planlanmış olup yaklaşık

3800 m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile akaryakıt-lpg istasyonu olarak planlanmıştır.

b) Yapılan incelemelerde söz konusu talep ile var olan akaryakıt istasyonu mevcutta tespit edilmiştir.

c) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan işlev değişikliğinin akaryakıt istasyonunun olması ve işletmesinin de

eski tarihli olmasından dolayı komisyonumuzca uygun olacağı değerlendirilmiştir.

MECLİS:Gündemimizin 18. maddesinde yer alan: İlçemiz Konak Mahallesi 254 ada 112 nolu parsel imar planı

tadilatının görüşülmesi sonucunda aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Konak Mahallesi 254 ada 112 nolu parsel imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun

raporu ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan işlev değişikliğinin

akaryakıt istasyonunun olması ve işletmesinin 12.04.2005 tarih ve 7 sıra numaralı işyeri açma ve çalışma ruhsatının

olmasından dolayı talebinin KABULÜNE, Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
353



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Konak mah 2260 ada 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 105 ve 106 nolu parseller)

BAŞKAN:Gündemimizin 19. maddesinde yer alan: Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Konak Mahallesi 260 ada 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 105 ve 106 nolu parsellerin imar planı

tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza sunuyorum, dedi.   

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/237

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 260 ada 49, 50, 51, 56, 57, 58,

59, 60, 61, 62, 105, 106 nolu parseller halihazır da yapılaşmış olup tek katlı yapılar tespit edildi. Yerinde ve dosyalar

üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler neticesinde şu görüşlere varıldı; 

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 260 ada 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 105, 106 nolu parseller imar

planında ticari alan B6 ve yapı yaklaşma 10m olarak planlanmış olup yaklaşık 1600 m2 dir. Öneri uygulama ve nazım

imar planı ile kısmi ticari B8 ve 10 m lik yapı yaklaşma mesafesi kaldırılarak yeniden planlanmıştır.

b) Yapılan incelemelerde söz konusu talep ile yoğunluk artışı olduğu tespit edilmiştir.

c) Parselin cephe aldığı yol Silopi yoludur. 

d) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışı ve yapı yaklaşma mesafesinin ortadan kaldırılması mevcut

yol güzergah nizamını da bozacağından dolayı söz konusu talebin komisyonumuzca uygun olmayacağı görüşündeyiz. 

MECLİS:Gündemimizin 19. maddesinde yer alan, İlçemiz Konak Mahallesi 260 ada 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60,

61, 62, 105 ve 106 nolu parsellerin imar planı tadilatının görüşülmesi aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Konak Mahallesi 260 ada 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 105 ve 106 nolu parsellerin imar plan

tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun raporu ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve

nazım imar planı ile yapılan kat artışı ve yapı yaklaşma mesafesinin ortadan kaldırılması mevcut yol güzergah nizamını

da bozacağından dolayı, imar planı tadilat talebinin REDDİNE, işaretle yapılan oylamada Belediye Meclisinin

02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
354



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Dicle mah 634 ada 22 nolu parsel)

BAŞKAN:Gündemimizin 20. maddesinde yer alan: Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Dicle Mahallesi 634 ada 22 nolu parselin imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.   

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/238

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE : PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 634 ada 22 nolu parsel halihazır

da yapılaşmış olup inşaat halinde yapı tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler

neticesinde şu görüşlere varıldı; 

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 634 ada 22 nolu parsel imar planında konut alanı A4 olarak planlanmış olup 808

m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile kısmi ticari A5 olarak planlanmıştır.

b) Yapılan incelemelerde söz konusu talep ile yoğunluk artışı olduğu tespit edilmiştir.

c) Parselin cephe aldığı yol 12m olup aynı güzergahta 5 kat almış parseller bulunmaktadır.

d) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat artışının yoğunluk artışına neden olmasından dolayı söz konusu

talebin komisyonumuzca uygun olmayacağı görüşündeyiz.

MECLİS:Gündemimizin 20. maddesinde yer alan: İlçemiz Dicle Mahallesi 634 ada 22 nolu parselin imar planı

tadilatının görüşülmesi aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Konak Dicle Mahallesi 634 ada 22 nolu parselin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar

Komisyonunun raporu ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan kat

artışının yoğunluk artışına neden olmasından dolayı söz konusu imar planı tadilat talebinin REDDİNE, işaretle yapılan

oylamada Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
355



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Sur mah 205 ada 23 ve 24 nolu parseller)

BAŞKAN:Gündemimizin 21. maddesinde yer alan: Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale

edilen, İlçemiz Sur Mahallesi 205 ada 23 ve 24 nolu parsellerin imar planı tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.  

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/239

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 205 ada 23,24 nolu parseller

halihazır da yapılaşmış olup tek katlı eski yapı tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler

neticesinde şu görüşlere varıldı;

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 205 ada 23,24 nolu parseller imar planında konut alanı olarak planlanmış olup 420

m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yol kaydırılarak konut alanına dönüştürülmüştür. Ve konut alanı da yol

olarak planlanmış 

b) Parselin cephe aldığı yol 7m dir.

c) Yapılan inceleme ile imar yolu kaydırıldığından herhangi bir hak mahrumiyetine neden olmamıştır. 

d) Öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan yol kaydırmanın mülkiyet sorununu çözeceğinden ve ciddi bir yol

kayması oluşturmadığından dolayı söz konusu talebin komisyonumuzca uygun olacağı görüşündeyiz.

MECLİS:Gündemimizin 21. maddesinde yer alan: İlçemiz Sur Mahallesi 205 ada 23 ve 24 nolu parsellerin imar

planı tadilatının görüşülmesi aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Sur Mahallesi 205 ada 23 ve 24 nolu parsellerin imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar

Komisyonunun raporu ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede, öneri uygulama ve nazım imar planı ile yapılan yol

kaydırmanın mülkiyet sorununu çözeceğinden ve ciddi bir yol kayması oluşturmadığından dolayı, imar planı tadilat

talebinin KABULÜNE, Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
356



KONU                  

Konak Mahallesi 244 ada 9 nolu parsel (1348,04 m²), 260 ada 103 nolu parsel (412,50 m²) ve 242 ada 9 nolu parselde

(251,09 m²) bulunan taşınmazlarımızın bitişiğindeki arsa veya bina sahibine satışının uygun olduğuna ve Belediye

Encümenine yetki verilmesine yapılan işaretle oylamada Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü toplantısında oybirliğiyle karar

verildi.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
357

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesinde “Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu

kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil

inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul

sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul

sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin

eder."  hükümleri gereği;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019 Pazartesi günü saat

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi ile

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı

olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen

üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Kanunun 18. Madde hükümleri

çerçevesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

:Parsel Satışı ( Konak mah 244 ada 9 nolu parsel 260 ada 103 nolu parsel 242 ada 9 nolu parsel )

BAŞKAN:Gündemimizin 22. maddesinde yer alan, Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen,

mülkiyeti belediyemize ait Konak Mahallesi 244 ada 9 nolu parsel (1348,04 m²), 260 ada 103 nolu parsel (412,50 m²) ve 242

ada 9 nolu parselde (251,09 m²) bulunan taşınmazlarımızın satışı talebinin görüşülmesini görüş ve oylarınıza sunuyorum,

dedi.   

MECLİS: Gündemimizin 22. maddesinde yer alan ve Kasım 2019 meclis toplantısında imar komisyonuna havale edilen

dosya ile ilgili imar komisyonunun raporu okundu. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görüşü alındı. İlgili rapor ve

görüş dosyaya eklendi. Yapılan görüşmeler neticesinde, Konak Mahallesi 244 ada 9 nolu parsel (1348,04 m²), 260 ada 103

nolu parsel (412,50 m²) ve 242 ada 9 nolu parselde (251,09 m²) bulunan taşınmazlarımızın satışına ilişkin aşağıdaki karar

alınmıştır.

KARAR

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) fıkrasında “Taşınmaz mal alımına,

satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç

duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar

üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” ve aynı Kanun ’un “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları ” başlıklı 15 ’inci

maddesinin (h) bendinde; “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan

sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek,

bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. ”

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

   



KONU                  

   

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:Parsel Satışı ( Nur mah 640 ada 6 nolu parsel )

BAŞKAN:Gündemimizin 23. maddesinde yer alan, Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen,

Nur Mahallesi 640 ada 6 nolu parseldeki (230,20 m²) taşınmazda bulunan hissemizin (57,34 m²) satışına ilişkin önerinin

görüşülmesini görüş ve oylarınıza sunuyorum, dedi.   

MECLİS: Gündemimizin 23. maddesinde yer alan ve Kasım 2019 meclis toplantısında imar komisyonuna havale edilen

dosya ile ilgili imar komisyonunun raporu okundu. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görüşü alındı. İlgili rapor ve

görüş dosyaya eklendi. Yapılan görüşmeler neticesinde, Nur Mahallesi 640 ada 6 nolu parseldeki taşınmazda (230,20 m²)

bulunan hissemizin (57,34 m²) satışına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) fıkrasında “Taşınmaz mal alımına,

satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması

hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî

hak tesisine karar vermek.” ve aynı Kanun ’un “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları ” başlıklı 15 ’inci maddesinin (h) bendinde;

“Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz

almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak

tesis etmek. ”

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi “Madde 17 – Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki

sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan

müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul

sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul

sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder."

hükümleri gereği;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nur Mahallesi 640 ada 6 nolu parseldeki taşınmazda (230,20 m²) bulunan hissemizin (57,34 m²) satış talebinde bulunan

hissedarımıza satışının uygun olduğuna ve Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan işaretle oylamada Belediye

Meclisinin 08.10.2019 günlü toplantısında oybirliğiyle karar verildi.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi ile

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı

olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen

üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Kanunun 18. Madde hükümleri

çerçevesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019 Pazartesi günü saat

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
358



KONU                  

   

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:Parsel Satışı ( Nur mah 640 ada 6 nolu parsel )

BAŞKAN:Gündemimizin 24. maddesinde yer alan, Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen,

Nur Mahallesi 306 ada 5 nolu parseldeki (259,25 m²) taşınmazda bulunan hissemizin (41,27 m²) satışına ilişkin görüşülmesini

görüş ve oylarınıza sunuyorum, dedi.   

MECLİS: Gündemimizin 24. maddesinde yer alan ve Kasım 2019 meclis toplantısında imar komisyonuna havale edilen

dosya ile ilgili imar komisyonunun raporu okundu. İlgili rapor dosyaya eklendi. Yapılan görüşmeler neticesinde, Nur Mahallesi

306 ada 5 nolu parseldeki taşınmazda (259,25 m²) bulunan hissemizin (41,27 m²) satışına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

Nur Mahallesi 306 ada 5 nolu parseldeki taşınmazda (259,25 m²) bulunan hissemizin (41,27 m²) satış talebinde bulunan

hissedarımıza satışının imar komisyonu raporunda da belirtilen “…söz konusu yolun genişlemesi açısından sokağa bakan

kısmın belediyemizce ifrazının yapılmasının uygun olacağı ve bu nedenle satışının yapılması halinde yolun daralmasına

sebep olacağından satışının uygun olmayacağı..” gerekçesiyle talebinin REDDİNE işaretle yapılan oylamada Belediye

Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi ile

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı

olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen

üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Kanunun 18. Madde hükümleri

çerçevesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019 Pazartesi günü saat

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
359



KONU                  

   

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi “Madde 17 – Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki

sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan

müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul

sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul

sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder."

hükümleri gereği;

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

Sur Mahallesi 184 ada 14 nolu parseldeki taşınmazda (535,87 m²) bulunan hissemizin (275,98 m²) satış talebinde bulunan

hissedarımıza satışının uygun olduğuna ve Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan işaretle oylamada Belediye Meclisinin

02.12.2019 günlü toplantısında oybirliğiyle karar verildi.

:Parsel Satışı ( Sur mah 184 ada 14 nolu parsel )

BAŞKAN:Gündemimizin 25. maddesinde yer alan, Kasım 2019 Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Sur

Mahallesi 184 ada 14 nolu parseldeki (535,87 m²) taşınmazda bulunan hissemizin (275,98 m²) satışına ilişkin görüşülmesini

görüş ve oylarınıza sunuyorum, dedi.   

MECLİS: Gündemimizin 25. maddesinde yer alan ve Kasım 2019 meclis toplantısında imar komisyonuna havale edilen

dosya ile ilgili imar komisyonunun raporu okundu. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görüşü alındı. İlgili rapor ve

görüş dosyaya eklendi. Yapılan görüşmeler neticesinde, Sur Mahallesi 184 ada 14 nolu parseldeki taşınmazda (535,87 m²)

bulunan hissemizin (275,98 m²) satışına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) fıkrasında “Taşınmaz mal alımına,

satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması

hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî

hak tesisine karar vermek.” ve aynı Kanun ’un “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları ” başlıklı 15 ’inci maddesinin (h) bendinde;

“Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak,

kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

”

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi ile 5393

Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça

toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri

tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Kanunun 18. Madde hükümleri çerçevesinde

aşağıdaki kararlar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019 Pazartesi günü saat 14:00’te

Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
360



KONU                  

   

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:Parsel Satışı ( Konak mah 260 ada 116 nolu parsel )

BAŞKAN:Gündemimizin 26. maddesinde yer alan, Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen,

mülkiyeti belediyemize ait Konak Mahallesi 260 ada 116 nolu parselde bulunan taşınmazımızın (1.130,86 m²) satışına ilişkin

önerinin görüşülmesini görüş ve oylarınıza sunuyorum, dedi.   

MECLİS: Gündemimizin 26. maddesinde yer alan ve Kasım 2019 meclis toplantısında imar komisyonuna havale edilen

dosya ile ilgili imar komisyonunun raporu okundu. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görüşü alındı. İlgili rapor ve görüş

dosyaya eklendi. Yapılan görüşmeler neticesinde, Konak Mahallesi 260 ada 116 nolu parselde bulunan taşınmazımızın (1.130,86

m²) satışına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) fıkrasında “Taşınmaz mal alımına,

satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması

hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî

hak tesisine karar vermek.” ve aynı Kanun ’un “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları ” başlıklı 15 ’inci maddesinin (h) bendinde;

“Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak,

kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. ”

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi “Madde 17 – Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki

sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil

inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin

yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir

edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder." hükümleri

gereği;

Konak Mahallesi 260 ada 116 nolu parselde bulunan taşınmazımızın (1.130,86 m²) bitişiğindeki arsa veya bina sahibine

satışının uygun olduğuna ve Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan işaretle oylamada Belediye Meclisinin 02.12.2019

günlü toplantısında oybirliğiyle karar verildi.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi ile 5393

Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça

toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri

tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Kanunun 18. Madde hükümleri çerçevesinde

aşağıdaki kararlar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019 Pazartesi günü saat 14:00’te

Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
361



KONU                  

   

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:Parsel Satışı ( Dicle mah 619 ada 12 nolu parsel )

BAŞKAN:Gündemimizin 27. maddesinde yer alan, Kasım 2019 meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen,

mülkiyeti belediyemize ait Dicle Mahallesi 619 ada 12 nolu parselde bulunan taşınmazımızın (428,16 m²) satışına ilişkin

görüşülmesini görüş ve oylarınıza sunuyorum, dedi.   

MECLİS: Gündemimizin 27. maddesinde yer alan ve Kasım 2019 meclis toplantısında imar komisyonuna havale edilen

dosya ile ilgili imar komisyonunun raporu okundu. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görüşü alındı. İlgili rapor ve

görüş dosyaya eklendi. Yapılan görüşmeler neticesinde, Dicle Mahallesi 619 ada 12 nolu parselde bulunan taşınmazımızın

(428,16 m²) satışına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) fıkrasında “Taşınmaz mal alımına,

satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç

duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar

üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” ve aynı Kanun ’un “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları ” başlıklı 15 ’inci

maddesinin (h) bendinde; “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan

sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek,

bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. ”

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi “Madde 17 – Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki

sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan

müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul

sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul

sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin

eder."  hükümleri gereği;

Dicle Mahallesi 619 ada 12 nolu parselde bulunan taşınmazımızın (428,16 m²) bitişiğindeki arsa veya bina sahibine

satışının uygun olduğuna ve Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan işaretle oylamada Belediye Meclisinin

02.12.2019 günlü toplantısında oybirliğiyle karar verildi.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi ile

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı

olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen

üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Kanunun 18. Madde hükümleri

çerçevesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019 Pazartesi günü saat

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
362



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:2020 Yılı Ücret Tarifesenin Görüşülmesi 

BAŞKAN:Gündemimizde bulunan 2020 yılı Ücret Tarifesinin görüşülmesine ilişkin teklifi görüş ve oylarınıza

sunuyorum, dedi.   

      KOMİSYON İNCELEMESİ PBK :2019/1

Komisyonumuza havale edilen dosyanın incelenmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.

Maddesinin (b) fıkrası, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Vergi ve harçlar dışında kalan ve Belediye tarafından

talep üzerine verdiği hizmetleri için 2020 Yılında uygulanacak Ücret Tarifeleri Taslağı İlçemizin sosyal ve ekonomik

durumu göz önüne alınarak kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. 

MECLİS:Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşleri ışığında 2020 yılı Ücret tarifesi taslağı madde madde okunarak

oylamaya geçildi. 

KARAR
5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) fıkrası, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Vergi ve

harçlar dışında kalan ve Belediye tarafından talep üzerine verilen hizmetler için 2020 Yılında uygulanacak ücret tarifesi

için; Plan Bütçe Komisyonunun yaptığı inceleme ve araştırma neticesinde yapılan değişikliklerle ve komisyondan geldiği

şekliyle KABULÜNE, işaretle yapılan oylamada Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü toplantısında oybirliğiyle karar

verildi.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı

Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
363



KONU                  

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı Değişiklik Talebinin İmar Komisyonuna Havale Edilmesi

BAŞKAN:Gündemimizin 29. maddesinde yer alan: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 01.12.2019 tarih ve E.7442 sayılı

yazı ile 22 maddelik imar planı değişlik talebinin imar komisyonuna havale edilmesini görüş ve oylarınıza sunuyorum. Dedi, 

MECLİS:Gündemimizin 29. maddesi üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce

01.12.2019 tarih ve E.7442 sayılı yazı ile 22 maddelik imar plan değişiklik talebi ile ilgili aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

Gündemimizin 29. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 01.12.2019 tarih ve E.7442 sayılı yazı ile 22

maddelik imar plan değişiklik talebinin İmar komisyonuna havale edilmesinin KABULÜNE, Belediye Meclisinin 02.12.2019

günlü toplantısında oy birliğiyle karar verildi.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi ile

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı

olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen

encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Belediye Kanunun

ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü saat 

14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
364



KONU                  

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
365

Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019

Pazartesi günü saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi ile

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı

olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen

üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Belediye Kanunun ilgili Madde

hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V Mali Hizmetler Müd.V İmar ve şeh.Müd.V.

Cizre Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Yapım İşinde Kullanılmak Üzere Kredi Kullanılması 

BAŞKAN:Gündemimizin 30. maddesinde yer alan: Belediyemiz bütçe imkânlarının yetersizliği nedeniyle, Cizre Belediye

Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılmasına ilişkin istemi görüş

ve oylarınıza sunuyorum. Dedi,

MECLİS:Gündemimizin 30. maddesi üzerinde yapılan görüşmeler ve oylama neticesinde: Cizre Belediye Hizmet Binası ve

Kültür Merkezi Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılmasına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

“Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Yapımı İşinde” kullanılmak üzere Kamu Bankalarından 20.000.000.-

(Yirmimilyon) TL Nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim,

harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve

Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın

tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin

karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller

Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine,

İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile

ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye,

Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari

işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü

değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye

konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkan V. Davut SİNANOĞLU’un yetkilendirilmesinin KABULÜNE, işaretle

yapılan oylama neticesinde Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verilmiştir.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

   



KONU                  

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
366

Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019

Pazartesi günü saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi ile 5393

Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça

toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri

tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Belediye Kanunun ilgili Madde hükümleri

çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V Mali Hizmetler Müd.V İmar ve şeh.Müd.V.

T Plaka Hat Talebi 2 adet (Hastene Taksi Durağı)

BAŞKAN:Gündemimizin 31. maddesinde yer alan ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 02/12/2019 tarih ve E.7490 sayılı

yazıları ile Yeni Hastane Durağı Belediyemizce tahsis edilen 5 (beş) adet T Plakalı hattın, iş yoğunluğu sebebiyle yetersiz olduğu

belirtmiş olup, 2 (iki) adet daha T Plaka hat talebine ilişkin T Plakalı Ticari Taksi İşletme ve Taksi Durak Yönetmeliği’nin 33.

Maddesi “Çalışacak araçların tespiti; Cizre Belediye Meclisince oluşturulan komisyon tarafından belirlenecektir. En az 3 (üç) en

fazla 10 (on) kapasiteli olacaktır. Durak alanında bulunması gereken en az ve en fazla araç sayı sınırı özel hal ve durumlarda

meclisin kararıyla arttırılması veya azaltılması yapılabilir” hükmü ile talebin gerçekleştirilme yetkisi meclisimize verilmiştir.   

MECLİS:Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 02/12/2019 tarih ve E.7490 sayılı yazıları ile Yeni Hastane Durağı Belediyemizce

tahsis edilen 5 (beş) adet T Plakalı hattın, iş yoğunluğu sebebiyle yetersiz olduğu belirtmiş olup, 2 (iki) adet daha T Plaka hat

talebine ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 02/12/2019 tarih ve E.7490 sayılı yazıları ile Yeni Hastane Durağı Belediyemizce tahsis

edilen 5 (beş) adet T Plakalı hattın, iş yoğunluğu sebebiyle yetersiz olduğu belirtmiş olup, 2 (iki) adet daha T Plaka hat talepleri ile

ilgili araştırma ve incelemeler yapmak ve raporlarını OCAK 2019 meclisine sunmak üzere meclisimiz Trafik Komisyonuna havale

edilmesinin KABULÜNE, Belediye Meclisinin 02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

   



KONU                  

İmar ve şeh.Müd.V.

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2019.

KARAR NO

MECLİS KARARI
367

5393 sayılı Belediye Kanununun 32 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden meclis başkan ve üyelerine, 2019 yılında

meclis ve komisyon toplantılarına katılacakları her gün için 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına 2019 yılında ödenecek

olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesinin KABULÜNE, Belediye Meclisinin

02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019

Pazartesi günü saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi ile

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı

olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen

üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Belediye Kanunun ilgili Madde

hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V Mali Hizmetler Müd.V

: Meclis Başkan ve Üyelerinin Huzur Hakkı 

BAŞKAN:Gündemimizin 32. maddesinde yer alan: Meclis Başkan ve Meclis üyelerinin Huzur haklarının belirlenmesini

görüş ve oylarınıza sunuyorum, dedi. 

MECLİS:Gündemimizin 32. maddesi üzerinde yapılan görüşmeler ve oylama neticesinde: 5393 Sayılı Belediyeler

Kanununun 32. maddesi gereği Meclis Başkanı ve Üyelerine Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına

katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespitine ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 32. maddesi “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları

her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini

geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25

inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı

ödenemez.” Hükmü yer almaktadır.

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

   



KONU                  

T.C. KARAR TARİHİ

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
02.12.2018.

KARAR NO

MECLİS KARARI
368

01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 674 Sayılı KHK’nın 38. Maddesi

ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen ek fıkra “Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın

çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede

belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür. ” Hükmü uyarınca, toplanan Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Belediye

Kanunun ilgili Madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki karar alınmıştır.     

Belediye Meclisini Teşkil 

edenlerin adı soyadı

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR

Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve şeh.Müd.V.

           Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 21. ve 22. maddeleri uyarınca gündemdeki konuları görüşmek üzere, 02.12.2019  Pazartesi günü 

saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda  toplandı.

 Belediye Başkan V. Yazı İşleri Müd.V. Mali Hizmetler Müd.V. İmar ve Şehircilik Müd.V.

:İmar Planı tadilatı (Kale mah 833 ada 11 ve 12 nolu parseller)

BAŞKAN:Gündemimizin 33. maddesinde yer alan: İlçemiz Kale Mahallesi 833 ada 11 ve 12 nolu parsel imar planı

tadilatının görüşülmesini görüş ve oylarınıza sunuyorum, dedi.  

      RAPOR NO: İMAR KOM.: 2019/340

KOMİSYON GÖRÜŞÜ VE PİN:UİP-301,… ve PİN:NİP-586,…. İncelemeye alınan 833 ada 11-12 nolu parseller

halihazır da yapılaşmamış olup boş arazi tespit edildi. Yerinde ve dosyalar üzerinde incelemeler yapıldı incelemeler

neticesinde şu görüşlere varıldı;

a) Yapılan çalışmalarda söz konusu 833 ada 11-12 nolu parsel imar planında belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak

planlanmış olup yaklaşık 10856 m2 dir. Öneri uygulama ve nazım imar planı ile resmi kurum alanı (adliye) olarak

planlanmıştır.

b) Yapılan incelemelerde söz konusu alanın merkezde olduğu ve BHA olarak planlandığı ancak kent için bu bölgede

adalet sarayı için ihtiyaç doğmuştur. Herhangi bir yoğunluk artışının olmadığı ve Diyarbakır Koruma Kurulu görüşünün

beklenilmesinden dolayı imar değişiklik talebinin komisyonumuzca ileriki meclis toplantısında görüşülmesi uygun olacağı

değerlendirilmiştir.

MECLİS:Gündemimizin 33. maddesinde yer alan: İlçemiz Kale Mahallesi 833 ada 11 ve 12 nolu parsel imar planı

tadilatının görüşülmesi aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR
İlçemiz Kale Mahallesi 833 ada 11 ve 12 nolu parsel imar plan tadilatına ilişkin Belediyemiz İmar Komisyonunun

raporu ve görüşü eşliğinde yapılan müzakerede Yapılan incelemelerde söz konusu alanın merkezde olduğu ve BHA

olarak planlandığı ancak kent için bu bölgede adalet sarayı için ihtiyaç doğmuştur. Herhangi bir yoğunluk artışının olmadığı

ancak bir kısmının Cizre Surlarının koruma bandında kalmasından Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulu

görüşünün istenilmesinin gerektiği için imar değişiklik talebinin REDDİNE,işaretle yapılan oylamada Belediye Meclisinin

02.12.2019 günlü oturumunda oybirliğiyle karar verildi.  

Davut SİNANOĞLU Suat ÖZER Mehmet Nurullah ECE Mustafa DAMAR 


