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Birleşim 1. Oturumunu yapmak üzere Olağan olarak Meclis Başkanı Mustafa YALÇIN Başkanlığında 

toplandı. 

Meclis Üyeleri: Emine TİMUÇİN, Zafer PAMUK, Musa SOYKARCI, Ragıp DOST, Orhan 

SAY, Hami TÜRKYAR, İbrahim ATA, Ümit DİLCİ, Yüksel SUNGUR, Selçuk ÇAĞAN, Kerem 

ÖZDEN, Çağrı DAŞAN, Ömer UĞURLU, Alaaddin CANIPEK, Müjdat YILMAZ, Aytaç 

KIRMIZITAŞ, Murat İLHAN, Duygu İNCE, Suat ERDOĞAN, Hasan ÖZSOY, Adnan ÖZER, Ahmet 

YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Mustafa ÖZAŞIR, Ufuk GÖKDEMİR, Menduh BEKTEMİR, Berrin 

ÖZEN, Gürsel KISIR ve Paşa ÖNAL’ın meclis salonunda oldukları tespit edildi. 

Meclis oturumu, çoğunluğun sağlandığı görülerek Meclis Başkanının iyi dilek ve temennileri 

ile açıldı. 

Meclis Üyesi Cumhur YILDIZ’ın izinli sayılması oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

Bir önceki meclis toplantı tutanağının okunmuş sayılması oya sunuldu. Oy birliği ile kabul 

edildi. 

3 adet ek gündemin meclis gündemine alınması oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

G Ü N D E M   : 

 

1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

2. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

3. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

4. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

5. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

6. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

7. Plan ve Proje Müdürlüğü – Tahsis 

8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü – 1029 Ada 4 Numaralı Parsel 

9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları 

 

EK G Ü N D E M   : 

 

10. Temizlik İşleri Müdürlüğü – Kamuya Tahsis Hakkında 

11. Sözlü Öneri – Parka İsim Verilmesi Hakkında 

12. Sözlü Öneri – Parka İsim Verilmesi Hakkında 

 

 

 

 

 

 



Karar No: 161 

Meclis gündeminin 1. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.10.2020 

tarihli ve 42 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 05.10.2020 tarihli ve 148 sayılı kararı ile 

komisyonumuza havale edilen, Talas ilçesi, Yukarı Talas Mahallesi 2003 ada, 1 numaralı parselin 

bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.25, Kaks:0.50 Ayrık Nizam 2 

kat yapı nizamlı konut alanı ve yol olarak planlı olup, söz konusu taşınmazın yolda kalan kısmının konut 

alanına dahil edilerek yeniden planlanması talep edilmiştir. Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliği yapılması talebi, UİP-38316824 plan işlem numarası ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. 

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde bahsi geçen imar planı değişikliği talebi alanın çevresi 

ile birlikte incelenmiş olup, Talas ilçesi Yukarı Talas Mahallesi 2003 ada 1 numaralı parselin isabet 

ettiği imar adası sınırlarının parsel sınırlarına göre düzenlenmesi şeklinde imar plan değişikliğinin 

yapılması durumunda, 2003 ada 1 numaralı parselin güneyinde bulunan sürekliliği bulunan 12 metrelik 

yolun, parçacıl şekilde daralacağı, yolun genişletilmesinin ve güzergâhının bozulmaması için çevresiyle 

birlikte ele alınarak çözüm üretilmesi gerekmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda çevre parseller 

de ilgili değişiklikten etkilenecektir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31. Maddesindeki “İmar 

planı teklifleri, planın kapsadığı alanın maliki veya maliklerinin yasal vekilleri tarafından sunulabilir. 

Planlanan alan içinde maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan 

yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların ilgili idarece belgelendirilmesi ve planlanan alanın %20’sini 

aşmaması şartı aranır.” 26. maddesinde; (1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, 

bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve 

nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” denilmektedir. 

Söz konusu plan değişikliği talebi yukarıdaki yönetmelik hükümleri gereğince diğer parsel 

maliklerinin muvakkatlerinin alınmaması ve parçacıl yaklaşımından dolayı şehircilik ilkeleri planlama 

esaslarıyla örtüşmemesi sebebiyle uygun mütalaa edilmediği yönündeki plan müellifi görüşüne ve 

tadilat taleplerinin Reşadiye-Erciyes-Zincidere-Akçakaya Mahallelerinde revizyon çalışmalarında 

değerlendirileceğinden talebin reddinin uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 162 

Meclis gündeminin 2. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.10.2020 

tarihli ve 43 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 05.10.2020 tarihli ve 151 sayılı kararı ile 

komisyonumuza havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.Maddesi kapsamında, Talas 

Belediyesi Meclisinin 07.09.2015 tarihli ve 178 sayılı kararı ile kabul edilen, Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi’nin 14.12.2015 tarihli ve 1049 sayılı kararı ile onaylanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

teklifi, 26.09.2016 tarihli ve 2016/9284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Proje Alanı” olarak ilan edilen bölgede bulunan ve Kayseri İli, Talas İlçesi, Harman ve Mevlana 

Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan taşınmazlara ilişkin proje gereklerine göre yapılacak işlemlerin 

ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “Kayseri İli, 

Talas İlçesi, Harman ve Mevlana Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama 

Esasları”nın görüşülmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. 

Yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde “Kayseri İli, Talas İlçesi, Harman ve Mevlana 

Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları”nın kabulünün uygun olacağı 

görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 



Karar No: 163 

Meclis gündeminin 3. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.10.2020 

tarihli ve 44 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 05.10.2020 tarihli ve 152 sayılı kararı ile 

komisyonumuza havale edilen, Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 

1/1000 ölçekli uygulama imar planında mülkiyeti Belediyemize ait olan park alanında kalan alanda 

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından artan enerji ihtiyacının düzenli ve kesintisiz 

karşılanabilmesi için yazı ekinde koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilebilmesi için 

uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği yapılması talebi, UİP-38109108 plan işlem numarası ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır.  

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde 1/1000 ölçekli K-35-D-06-B-2-C uygulama imar planı 

paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 

alanda, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin yazısında park alanı olarak planlı alanda, Bahçelievler 

Mahallesinin enerji ihtiyacının daha düzenli ve kesintisiz karşılanabilmesi adına, verilen koordinatlar 

doğrultusunda 5.5 m x 3 m ebatlarında trafo alanı planlanmış, planlanan trafo alanının doğusunda 

bulunan faal ömrünü tamamlamış fiili trafonun bulunduğu, trafo alanı olarak planlı alan ise park alanı 

olarak planlanarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmiştir.  

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisinin kabulünün uygun olacağı 

görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 164 

Meclis gündeminin 4. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.10.2020 

tarihli ve 45 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 05.10.2020 tarihli ve 153 sayılı kararı ile 

komisyonumuza havale edilen,  Talas ilçesi, Yukarı Talas Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 

1/1000 ölçekli uygulama imar “planında Ayrık nizam 2 kat, 0.12 TAKS, 0.24 KAKS, minimum 1000 

m2 yapılaşma şartlı konut alanı, park ve yol olarak planlı 1354 parsel numaralı taşınmazın; Ayrık nizam 

2 kat, 0.12 TAKS, 0.24 KAKS, minimum 1000 m2 yapılaşma şartlı konut alanı olarak planlı olan 825 

ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasında  kalan kısmının çıkartılması şeklinde 

uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği yapılması talebi, UİP-38561197 plan işlem numarası ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır.  

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde bahsi geçen imar planı değişikliği talebi alanın çevresi 

ile birlikte incelenmiş olup, değişikliğin yapılması durumunda, 1354 numaralı parsele isabet eden konut 

alanı azalarak parselde hak kaybı oluşacağı ve 825 ada 5 parselin kuzeyinde bulunan 1301 parselin, imar 

adasında ki yapılaşma şartlarına göre imar parseli oluşturamayacağı görülmektedir. Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliğinin 31. Maddesindeki “ İmar planı teklifleri, planın kapsadığı alanın maliki veya 

maliklerinin yasal vekilleri tarafından sunulabilir. Planlanan alan içinde maliklerine ulaşılamayan, 

malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların ilgili idarece 

belgelendirilmesi ve planlanan alanın %20’sini aşmaması şartı aranır.” hükmü gereği, 1354 numaralı 

parsel maliklerinin de hak kaybı olacağından muvafakatlerinin alınması gerekmektedir. Ayrıca imar 

adasında bulunan diğer parsellerin de uygulama aşamasında olumsuz etkileneceği görülmektedir.  

Söz konusu plan değişikliği talebi yukarıdaki yönetmelik hükümleri gereğince diğer parsel 

maliklerinin muvakkatlerinin alınmaması ve şehircilik ilkeleri planlama esaslarıyla örtüşmemesi 

sebebiyle talebin uygun mütalaa edilmediği yönündeki plan müellifi görüşüne istinaden talebin reddinin 

uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 



Karar No: 165 

Meclis gündeminin 5. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.10.2020 

tarihli ve 46 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 05.10.2020 tarihli ve 154 sayılı kararı ile 

komisyonumuza havale edilen,  Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 

1/1000 ölçekli uygulama imar planında kütle konut parseli olarak planlı olan 526 ada, 1 parsel numaralı 

taşınmazın  doğusundaki park alanının konut bahçesine; batısındaki konut bahçesindeki mevcut park 

alanın da imar planına işlenmesi şeklinde uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz 

konusu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, UİP-38410180 plan 

işlem numarası ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır.  

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde 1/1000 ölçekli K-35-D-02-D-3-C  uygulama imar planı 

paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 

alanda, 526 ada 1 numaralı parselin doğu bölümünde bulunan, park alanı olarak planlı alan, fiili duruma 

uygun olarak konut bahçesi alanı olarak, 880 ada, 1 parselin güneydoğusunda bulunan park alanı olarak 

planlı alanın topoğrafyaya uygun olarak yeniden düzenlenmesiyle konut bahçesi olarak planlanmıştır. 

İmar planında bu alanlardan kaldırılan park alanları yerine, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 

26. Maddesine istinaden, kaldırılan park alanlarını karşılayacak şekilde 526 ada 1 parsellin batı 

bölümünde park alanı olacak şekilde planlanmıştır.  

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisinin kabulünün uygun olacağı 

görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 166 

Meclis gündeminin 6. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.10.2020 

tarihli ve 47 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 05.10.2020 tarihli ve 155 sayılı kararı ile 

komisyonumuza havale edilen,   Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 

1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalan ve mevcutta yol olarak kullanılan Leylek 

Sokak güzergahı, 105 ada, 9, 10, 11 parsel numaralı taşınmazlardan geçmekte olduğundan; fillen 

yıllardır kullanılan ve teknik altyapı hatlarının geçmiş olduğu sokağın imar planında yol olarak 

planlanması şeklinde uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu alanda 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, UİP-38030661 plan işlem numarası ile İmar 

ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır.  

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde 1/1000 ölçekli K35-D-09-B-1-C ve K35-D-09-B-2-D 

uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama 

sınırı içerisine alınan alanda, 105 ada 9, 10, 11 parseller ile 2466 parsellerin arasından geçmekte olan ve 

bu parsellerin servis aldığı, fiili teknik altyapı hatlarının geçtiği yol, fiili duruma göre alım yapılan 

koordinatlara uygun olacak şekilde 7 metre olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmiştir. 

Diğer yol bağlantıları yeni yol güzergâhına göre düzenlenmiştir. Söz konusu alanda fiili duruma uygun 

olarak imar planında 7 metre yol planlanmasıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişiklik önerisinin kabulünün uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 167 

Meclis gündeminin 7. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.10.2020 tarihli ve 

11164 sayılı yazılarında; Talas İlçesi, Talas Mahallesi 1894 ada, 1 numaralı parselde bulunan mülkiyeti 

belediyemize ait taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığına 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 maddesinin 

(e) bendi gereği yine aynı Kanun'un 75. maddesinin (d) bendine göre 25 yıl süre ile tahsis edilmesi oya 

sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 



 

Karar No: 168 

Meclis gündeminin 8. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.10.2020 tarihli 

ve 11166 sayılı yazılarında; Mülkiyeti Belediyemize ait ve imar planında "Lise Alanı" alanı olarak 

ayrılan İlimiz, Talas İlçesi, Talas mahallesinde bulunan 1029 Ada 4 Parsel no.lu 1.351,76 m² yüz 

ölçümlü taşınmaz 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Geçici 8’inci 

maddesine istinaden vergi borcumuza mahsuben Hazinece satın alınması için önerilmiştir. 

Talebimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13.10.2020 tarihli ve 215762 sayılı Oluru ile 

1.013.820,00 TL bedelle Hazinece satın alınması uygun görülmüş olup tapu devri ile vergi borcumuz 

terkin edilecektir. 

Söz konusu taşınmaz Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarihli ve 97 sayılı kararı ile Milli 

Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmiş olup tapu kayıtlarında 28.06.2019 tarih ve 7608 yevmiye 

numaralı kayıt ile kamu yararına tahsislidir. 

Taşınmazın tapu devri için Encümene yetki verilmesi ve taşınmaz üzerindeki kamu yararı 

şerhinin kaldırılması talebinin görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; Meclis Başkanı Mustafa YALÇIN’ın sözlü 

önerisi üzerine konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesi oya sunuldu. Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. İşari olarak yapılan 

oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 169 

Meclis gündeminin 9. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2020 tarihli 

ve 11242 sayılı yazılarında; Talas Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarında yer 

alan “Kat Yükseklikleri; B.4.2 planlama alanı dâhilinde her türlü kullanımda maksimum bodrum kat 

yüksekliği 4.25 m’dir.” hükmün uygulamalarda yaşanan ve yaşanabilecek sorunlara yol açması 

sebebiyle söz konusu maddenin kaldırılması ve uygulamaların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 

hükümlerine göre  yapılması hususunun değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 170 

Meclis gündeminin 10. maddesinde yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğünün 30.10.2020 tarihli 

ve 11376 sayılı yazılarında; Talas Belediye Başkanlığının İlçenin temizlik işlerinde kullanılması için 

"38 AAG 908" plakalı "NNANPR6BH02000389" şasi numaralı 2020 model Isuzu marka 4X2 şasi 

üzerine 3,5 m3 yol süpürme aracı ve "38 AEF 120" plakalı "W1T96300310466292" şasi numaralı 2020 

model Mercedes Benz Actros marka 1892 L/4X2/4300 Euro 6 şasi üzerine 13+1,5 m3 hidrolik 

sıkıştırmalı çöp kamyonun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile 

Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Belediyemize 

hibe edilmek sureti ile Devlet Malzeme Ofisi üzerinden temini yapılmıştır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinde "...Belediyenin proje karşılığı borçlanma yolu 

ile elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerini fiilen kullanılan malları ile belediye 

tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez." denildiğinden yukarıda plaka ve 

şasi numaraları belirtilen araçların Kamuya tahsis edilmesinin kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan 

oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 



Karar No: 171 

Meclis gündeminin 11. maddesinde yer alan ve sözlü öneri veren Meclis Başkanı Mustafa 

YALÇIN, İlçemiz Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi, Halil Bayraktar Camisi arkasında bulunan 

kayalık alan üzerinde yapımı tamamlanan parka ''Sağlık Çalışanları Parkı'' ismi; Mevlana Mahallesi, 

Sayer Caddesi üzerine Dominos Pizza hizasına 100-150 metre uzaklıktaki parka ''Azerbaycan Kardeşlik 

Parkı'' isminin verilmesi talebinin gündeme alınmasını önerdiler. Başka öneri olmadığından oylamaya 

geçildi. İşari olarak yapılan oylama neticesinde konunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; Meclis Başkanı Mustafa YALÇIN’ın sözlü 

önerisi üzerine, İlçemiz Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi, Halil Bayraktar Camisi arkasında bulunan 

kayalık alan üzerinde yapımı tamamlanan parka ''Sağlık Çalışanları Parkı'' ismi ve Mevlana Mahallesi, 

Sayer Caddesi üzerine Dominos Pizza hizasına 100-150 metre uzaklıktaki parka ''Azerbaycan Kardeşlik 

Parkı'' isminin verilmesinin kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 

kabul edildi. 

 

Karar No: 172 

Meclis gündeminin 12. maddesinde yer alan ve sözlü öneri veren Meclis Başkanı Mustafa 

YALÇIN, İlçemizin muhtelifler yerlerinde yapımı tamamlanan ve isim verilmeyen parklara isim 

verilmesi talebinin gündeme alınmasını önerdiler. Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. İşari 

olarak yapılan oylama neticesinde konunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; konunun incelenmek üzere Çevre, Kültür ve 

Turizm Komisyonuna havalesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul 

edildi. 

 

 

 

 

Mustafa YALÇIN Suat ERDOĞAN Murat İLHAN 

Meclis Başkanı  Meclis Katibi Meclis Katibi 

 

 


