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Belediye Meclisi 01.08.2022 Pazartesi günü saat 16.00’da 2022 Dönemi 8. Toplantı 1. Birleşim 1. 

Oturumunu yapmak üzere Olağan olarak Meclis Başkanı Mustafa YALÇIN Başkanlığında toplandı. 

Meclis Üyeleri: Emine TİMUÇİN, Musa SOYKARCI, Ragıp DOST, Hami TÜRKYAR, İbrahim 

ATA, Murat İLHAN, Yüksel SUNGUR, Cumhur YILDIZ, Selçuk ÇAĞAN, Zafer PAMUK, Orhan SAY, 

Ümit DİLCİ, Çağrı DAŞAN, Kerem ÖZDEN, Ömer UĞURLU, Alaaddin CANIPEK, Aytaç KIRMIZITAŞ, 

Suat ERDOĞAN, Hasan ÖZSOY, Ahmet YÖRENÇ, Mustafa ÇALIKSOY, Halil GÜLTEKİN, Mustafa 

ÖZAŞIR, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN, Ufuk GÖKDEMİR, Paşa ÖNAL, Gürsel KISIR’ın meclis 

salonunda oldukları tespit edildi. 

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

açıldı. 

Meclis Üyesi: Müjdat YILMAZ, Duygu İNCE ve Adnan ÖZER’in izinli sayılması oya sunuldu. İşari 

olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.  

Bir önceki meclis toplantı tutanağının okunmuş sayılması ve onaylanması oya sunuldu. İşari olarak 

yapılan oylama neticesinde Oy birliği ile kabul edildi. 

 

G Ü N D E M   : 

 

1. Zabıta Müdürlüğü – Zabıta Fazla Çalışma Ücreti 

2. Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmelik 

3. Yazı İşleri Müdürlüğü – Stada İsim Verilmesi Hakkında 

4. Plan ve Proje Müdürlüğü – Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkında 

5. Plan ve Proje Müdürlüğü – İmar Planı Değişikliği Hakkında 

6. Plan ve Proje Müdürlüğü – İmar Planı Değişikliği Hakkında 

7. Plan ve Proje Müdürlüğü – İmar Planı Değişikliği Hakkında 

8. Plan ve Proje Müdürlüğü – Taşınmaz Satışı İçin Encümene Yetki  

9. Plan ve Proje Müdürlüğü – Şartlı Bağış 

10. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

11. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

12. Çevre Kültür Turizm Komisyonu Raporu – Çevre Kültür Turizm Komisyonu Raporu 

 

Karar No: 115 

Meclis gündeminin 1. maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğünün 27.07.2022 tarihli ve 25488 sayılı 

yazılarında: 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı 

Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesinin 4. fıkrasında2022 yıllı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanununda "Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren; 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H), (K) ve (M) işaretli cetveller bu Kanunun ekinde yer aldığı 

şekliyle uygulanır." ifadeleri yer almaktadır. 

Bununla birlikte; mezkur Kanun'un ekinde yer alan K-Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti 

başlık ve 1. maddesinde "Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda 

(iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine 

bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye himmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel 

hariç), belediye meclisi karan ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak 



bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu 

1.000.001’den fazla olanlar için 1.080,00 TL’yi geçemez. Bu hükümlerin uygulanmasında Büyükşehir 

sınırları içerisindeki Belediyeler, içinde bulundukları Büyükşehir nüfusuna tabidir." ifadeleri yer almaktadır. 

Ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri; 

a-) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi 

süresince, 

b-) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, 

c-)Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, 

ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir. 

Zabıta personelimiz; cumartesi, pazar günleri ve Resmi, Dini Bayramlarda tatil olan günlerde ve 

doğal afet gibi olağanüstü durumlarda hizmetleri aksatmamak ve halkımızın yanında olmak, halkımızın 

sağlığı ve huzuru için görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret göstermektedir. 

Bu nedenlerle 1.080,00 TL mesai ücretinin mezkûr Kanun'un yürürlük tarihinden itibaren Zabıta 

Personellerimize ödenebilmesi hususunun karara bağlanabilmesi talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesinin 4. 

fıkrasında2022 yıllı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun'un ekinde yer alan K-Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla 

Çalışma Ücreti başlık ve 1. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden 1.080,00 TL mesai ücretinin mezkûr 

Kanun'un yürürlük tarihinden itibaren Zabıta Personellerimize ödenmesinin kabulü oya sunuldu. İşari olarak 

yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 116 

Meclis gündeminin 2. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.07.2022 tarihli ve 

25505 sayılı yazılarında: 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca 

Belediyemizde yeni ihdas edilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Görev ve Çalışma 

Yönetmeliği oluşturulmuş, buna bağlı olarak da Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma 

Yönetmeliği'nin güncellenmesi gerekmiş ayrıca Talas Belediyesi Sınırları İçerisinde Atık Toplayıcıları İçin 

Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Talas Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 

hazırlanmıştır. 

Belediyemiz birimlerinin görev ve çalışmalarıyla ilgili mevzuatı gereğince hazırlanan ekteki esas ve 

yönetmeliklerin 5393 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinin (m) fıkrası gereğince değerlendirilmesi talebinin 

görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: ilgili mevzuatı gereğince hazırlanan ekteki esas ve yönetmeliklerin 

5393 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinin (m) fıkrası gereğince kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan 

oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 117 

Meclis gündeminin 3. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.07.2022 tarihli ve 25570 

sayılı yazılarında: Kepez Mahallesi Muhtarı Bilal DEREBAŞI ilgi dilekçesinde Kepez Mahallesi'nde yer alan 

Kepez Futbol Stadyumuna trafik kazası sonucu yaşamını yitiren merhum futbolcu Cuma ULUÇAY isminin 

verilmesini talep etmektedir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendinde "Meydan, cadde, sokak, park, tesis 

ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve 

değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek." denildiğinden 

ve aynı Kanun'un 81 maddesinde "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi 

tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt 

çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun 

kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer." denilmektedir. 

Söz konusu talebin görüşülmesi. 



Yapılan görüşmeler neticesinde: konunun incelenmek üzere Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonuna 

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

 

Karar No: 118 

Meclis gündeminin 4. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 21.07.2022 tarihli ve 25172 

sayılı yazılarında: Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete ait, 27 ada, 288 

ve 289 parsel numaralı, toplam 3834.05m2 yüzölçümlü taşınmazlar, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planında E=2.25, Yençok=50.50 metre konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazların ada ayrım 

çizgisinin kaldırılarak yeniden planlanması talep edilmektedir. Talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

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

 

Karar No: 119 

Meclis gündeminin 5. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.07.2022 tarihli ve 25400 

sayılı yazılarında: Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Belediyemize ait, 

1.555 m2 yüzölçümlü, 1902 ada 3 parsel numaralı taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.20, 

Yençok=12.50 metre, sosyal tesis alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda, okul ihtiyacının karşılanması 

adına, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 11.04.2022 tarihli ve E-96054690-755.01-47615836 sayılı 

talebi doğrultusunda anaokulu olarak planlanması istenilmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 

16.05.2022 tarihli, 148 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında anaokulu olarak 

planlanan alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması talep edilmektedir. Söz konusu 

talebe ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

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

 

Karar No: 120 

Meclis gündeminin 6. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.07.2022 tarihli ve 25401 

sayılı yazılarında: Talas ilçesi, Kamber Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 

6.800 m2 yüzölçümlü, 1068 parsel numaralı taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.20, 

Yençok=6.50 metre, akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlı olup 18.02.2022 tarihinde 

ruhsatlandırılmıştır. Söz konusu alanın güncel mevzuata uygun hale getirilmesi talebine istinaden Kayseri 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2022 tarihli, 149 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon 

nazım imar planı değişikliği yapılmış olup alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması 

talep edilmektedir. Söz konusu talebe ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 

talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

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

 

Karar No: 121 

Meclis gündeminin 7. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.07.2022 tarihli ve 25507 

sayılı yazılarında: Belediyemizin 20.04.2015 tarihli  “Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 

1/1000 Ölçekli, İlave - Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, 

Halihazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı” ihalesi kapsamında çalışmaları tamamlanan Yukarı Mahalle ile 

Reşadiye, Zincidere, Akçakaya, Endürlük Mahalleleri 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar 

planı  Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2022 tarihli, 70 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

        1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planlarının hazırlanması talep edilmektedir. Söz konusu talebe ilişkin 1/1000 ölçekli ilave-

revizyon  uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oya 

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



Karar No: 122 

Meclis gündeminin 8. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.07.2022 tarihli ve 25398 

sayılı yazılarında: Mülkiyeti Belediyemize ait  Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Talas Mahallesi, 2277 ada, 2 

numaralı parselde kayıtlı bulunan 1002.14 m² taşınmaz, Talas İlçesi, Yukarı Talas Mahallesi, 2277 ada, 5 

numaralı parselde kayıtlı bulunan 1028.01 m² taşınmaz, Talas İlçesi, Yukarı Talas Mahallesi 2277 ada, 6 

numaralı parselde kayıtlı bulunan 1028.01 m² taşınmaz ve Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 1969 ada, 3 numaralı 

parselde kayıtlı bulunan 594.00 m² taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden 

bahse konu taşınmazların satışına 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/g bendi uyarınca Belediye 

Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: Mülkiyet, Belediyemize ait  Kayseri İli, Talas İlçesi, Harman-Talas 

Mahallesi, 2277 ada 2, 5 ve 6 numaralı parsel ile Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 1969 ada, 3 numaralı parselin 

azami 12 ay eşit taksite kadar 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden bahse konu 

taşınmazların satışına ve 34/g bendi uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulü oya sunuldu. 

İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri: Ahmet YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Menduh 

BEKTEMİR ve Gürsel KISIR'ın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar No: 123 

Meclis gündeminin 9. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.07.2022 tarihli ve 25399 

sayılı yazılarında: Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi 3497 ada, 27 parsel numaralı 1217.62m² yüz ölçümlü arsa 

niteliğindeki taşınmaz hissedarlarından Gönül FAZLIOĞLU, Ömer Faruk KÜÇÜKDEVECİ, Mustafa 

KÜÇÜKDEVECİ, Reyhan ATİK, Müşerref KÜÇÜKDEVECİ'nin 'Sosyal Tesis Alanı' olarak kullanılması 

şartıyla kendilerine ait hisselerinin tamamını Belediyemize bağışlanması talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi 3497 ada, 27 parsel numaralı 1217.62 m² 

yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmaz hissedarlarından Seyit oğlu Mustafa KÜÇÜKDEVECİ’nin varisleri 

olan Müşerref KÜÇÜKDEVECİ, Gönül FAZLIOĞLU, 51100313712 Ömer Faruk KÜÇÜKDEVECİ, 

Mustafa KÜÇÜKDEVECİ, Reyhan ATİK Belediyemize müracaat ederek taşınmazın 'Sosyal Tesis Alanı' 

olarak kullanılması şartı ile kendilerine ait hisselerinin tamamını Talas Belediyesi adına bağış talebi ve 

yapılacak olan sosyal tesis için hayırseverler ile protokol yapmaya Belediye Başkanımız Mustafa YALÇIN’a 

veya kendisinin görevlendireceği personele yetki verilmesi talebinin kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan 

oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 124 

Meclis gündeminin 10. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.07.2022 tarihli 

ve 22 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 06.06.2021 tarihli, 92 sayılı kararı ile Komisyonumuza 

havale edilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 10.05.2022 tarihli yazısında Mekânsal Adres Kayıt 

Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırılma projesi kapsamında mahalle sınırlarının düzeltilmesi talep 

edilmiştir. Söz konusu alanda mahalle sınırlarına ilişkin çalışma yapılması talebi, İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. 

İlgili mevzuat gereği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9. Maddesi “Belediye sınırları içinde mahalle 

kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye 

meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.”  hükmü bulunmaktadır. Kadastro 

yolu, kadastro parsel sınırı, kadastro parsellerinin imar parseline dönüşmesi, parselasyon planlarının 

yapılması, kentsel dönüşüm uygulanan alanların sınırlarının ve yollarının değişmesi nedeniyle 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planında ada ortasından ve binaların üzerinden geçen mahalle sınırlarının düzeltilmesi 

gerekmektedir. 

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma projesi kapsamında mahalle 

sınırlarının düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesinin uygun olacağı görülmüş olup; 

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

Karar No: 125 



Meclis gündeminin 11. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.07.2022 tarihli 

ve 23 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 04.07.2022 tarihli ve 110 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen, Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye 

hazinesine ait, 3154 m2 yüzölçümlü, 73 ada 79 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planında E=1.20, Yençok=12.50 metre olan mesleki ve teknik öğretim alanı olarak planlıdır. Söz konusu 

taşınmaz üzerinde Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 3795060 sayılı talebi ile 

okul olarak planlı taşınmazın mülkiyete uygun hale getirilerek yeniden planlanması talep edilmektedir. Söz 

konusu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, UİP-38230716 plan işlem 

numarası ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. 

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde 1/1000 ölçekli K-35-D-07-A-1-C uygulama imar planı 

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

alanda bulunan mesleki ve teknik öğretim alanı, uygulama aşamasında karşılaşılan sorunların çözülmesi 

adına aplikasyon krokisi ve mülkiyete uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Alanın yapılaşma şartlarında 

herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ada bazında yapılan düzenleme ile planlama alanı içerisinde bulunan 

kullanım alanlarının yüzölçümlerinde nüfus artışı getirmeyen sınır düzenlemeleri olmuştur. Bu değişiklikler 

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: 126 

Meclis gündeminin 12. maddesinde yer alan Çevre Kültür Turizm Komisyonunun 11.07.2022 tarihli 

ve 05 sayılı raporunda; Belediyemizin 04.07.2022 tarihli ve 106 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza 

yeniden havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.02.2022 tarihli ve 18387 sayılı yazısında Hatice ÖZKAN 

isimli vatandaşın 2018 yılında Hakkâri Şemdinli Aktütün'de şehit olan oğlu Piyade Er Orhan ÖZKAN 

isminin uygun görülen bir parka verilmesiyle ilgili talebi Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonumuz tarafından 

değerlendirilmeye alınmıştır. 

 Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirmeler ve incelemeler neticesinde:  

 Mevlana Mahallesi, Elçibey Caddesi üzerinde bulunan 1.122,00 m² yüz ölçümlü isimsiz parka 2018 

yılında Hakkâri Şemdinli Aktütün'de şehit olan Piyade Er Orhan ÖZKAN isminin verilmesi kabul edilmiş ve 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Değerlendirme Komisyonu 

ve Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonumuz tarafından ismin verilmesi uygun olacağı görülmüş olup; 

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