
 

20.04.2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI 

 

 

Karar No. 250                                         

Özü : 20.04.2015 günlü olağanüstü meclis 

toplantısına katılamayan Üye Mustafa Reşat 

Oktay, Recep Tokgöz, Özgür Taylant Budak, 

Can Kasapoğlu, Ömer Yücesoy’un mazeretli 

sayılmalarına oy birliği ile karar verildiği hk. 

 

Gündemin 2. Maddesi 

Karar No. 251 

Özü: ADALYA Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı 

ile ortak proje ve işbirliği yapılabilmesi için 

Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit 

UYSAL’a protokol imza yetkisi verilmesine  oy 

birliği ile karar verildiği hk. 

 

Gündemin 3. Maddesi 

Karar No. 252 

Özü: 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında 

yapılacak olan Çek Cumhuriyeti Prag6 davetine 

Belediye Başkanı Av. Ümit UYSAL, Meclis 

Üyeleri Murat Şimşek, İbrahim Güney ve 

Nuran Yılmaz’ın katılacaklarına dair meclise 

bilgi verildiği hk.  

 
Gündemin 4. Maddesi 

Karar No. 253 

Özü: Karma Komisyon raporu doğrultusunda, 

Ahatlı Mahallesi 13081 ada 1 parsel sayılı 

taşınmazın üzerine tüm giderlerin Barolar Birliği 

tarafından karşılanması koşuluyla Barolar Birliğine 

ait olmak üzere hizmet binası ve bağlı tesisler 

yapılması ayrıca, taraflarca mutabakat sağlanacak 

olan proje doğrultusunda Belediyemize ait öğrenci 

yurdu yapılması inşaatın tamamlanmasına 

müteakip Barolar Birliğine ait bağımsız bölümlerin 

tapularının Barolar Birliğine devri hususunda 

protokol yapmak üzere Belediye Encümenine yetki 

verilmesine ve protokol gerçekleştirildikten sonra 

Meclise bilgi verilmesinin kabulüne oy çokluğu ile 

karar verildiği hk. 

 

 

Gündemin 5. Maddesi 

Karar No. 254 

Özü: Belediyemiz mücavir sınırları içerisinde 

imar uygulaması sonucu mezbelelik 

durumundaki taşınmazlara ilişkin önerinin 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 

oy birliği ile karar verildiği hk.   



  

  

   

 

 

Gündemin 6. Maddesi 

Karar No. 255 

Özü: Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş 

bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine, 

Basın ve Yayın Müdürü ve Halkla İlişkiler 

Müdürü kadrosunun I Sayılı Memur Kadro 

İhdas Cetveli ile ihdas edilmesi ve 

Müdürlüklerin kurulmasına ilişkin önerinin 

Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilmesine 

oy birliği ile karar verildiği hk.   

 

Gündemin7. Maddesi 

Karar No. 256 

Özü: 5554 ada 6 parselde hazırlanan 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 

önerinin Planlama ve İmar Komisyonuna 

havale edilmesine oy birliği ile karar verildiği 

hk.  
 

 
Karar No:257 

 

Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

doğrultusunda, Belediyemiz mücavir sınırları 

içerisinde imar uygulaması sonucu mezbelelik 

durumundaki taşınmazlarda bir takım basit 

düzenlemeler ve ıslah çalışmaları ile bu alanları kent 

yaşamına kazandırmak, çevre sağlığını tehdit 

etmelerini önlemek ve kamu güvenliğini korumak 

amacıyla, ilgili müdürlüklere yetki verilmesine 

ilişkin önerinin kabulüne oy çokluğu ile karar 

verildiği hk.  

 

Karar No:258 

 
Özü: Planlama ve İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, 

5554 Ada 6 parselde E=0.80 yapılaşma koşulu 

değiştirilmeden, yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 

5'er m. olacak şekilde belirlenmesi ve "Yapı güney cephede 

bodrum katta parsel sınırına kadar yaklaşabilir." ve 

"Bodrum katlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine 

göre uygulama yapılacaktır." plan notlarının eklenmesine 

ilişkin hazırlanan 5460,20 plan işlem numaralı 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliği;  "Yapı güney 

cephede bodrum katta parsel sınırına kadar yaklaşabilir." 

ibaresinin kalması, "Bodrum katlarda Planlı Alanlar Tip 

İmar Yönetmeliğine göre uygulama yapılacaktır." 

ibaresinin ise; "1. ve 2. bodrum katlarda resmi kurumun 

ihtiyacını karşılayacak üniteler yapılabilir." ibaresi ile 

değiştirilmek kaydıyla kabulüne oy çokluğu ile karar 

verildiği hk. 



  

  

   

 

 

 


