
 

 

2021 YILI MAYIS AYI  MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 

 

18/05/2021 KARAR NO: 2021-147 

İlçemiz İskele Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde bulunan ve projede belirtilen 6 adet işyerinin 

belirlenecek süre ile Belediyemize bağlı Bur Bel Turizm A.Ş.’ye devredilmesi hakkındaki Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması ile ilgili Meclise sunulan 1 no’lu 

önerinin gündemin 4. maddesi olarak gündeme ilave edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

18/05/2021 KARAR NO: 2021-148 

İlçemiz Ören Mahallesi 402 ada 35 no’lu parsele ulaşan Uğur Caddesi istikametinde 7,5 metre genişliğinde 

yaya ve bisiklet yolu planlanması hakkındaki Plan ve Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp 

karara bağlanması ile ilgili Meclise sunulan 2 no’lu önerinin gündemin 5. maddesi olarak gündeme ilave 

edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

18/05/2021 KARAR NO: 2021-149 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereği Belediyemizin 2020 yılı kesin hesabının onaylanmasına 

Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

18/05/2021 KARAR NO: 2021-150 

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Pelitköy Mahallesi 541 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 5.959,00 m² 

yüzölçümlü, imar planında iki katlı konut alanı lejantında kalan taşınmazın kat karşılığı inşaat yapımı işi 

için 2886 Sayılı Kanun çerçevesinde ihaleye çıkarılması ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonuna ve İmar Komisyonuna birlikte havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

18/05/2021 KARAR NO: 2021-151 

Meclise havaleli 1 adet imar planı tadilat teklifi dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale 

edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 
S.N. ADI SOYADI MAHALLE PAFTA ADA PARSEL KONU 

1 Nimet Şahin  Taylıeli  24 26 Ç 354 9 İlçemiz Taylıeli Mahallesi, 354 

ada 9 numaralı parselin Uygulama 

İmar Planında belirtilen çekme 

mesafelerinin değerlendirilmesi  

 

18/05/2021 KARAR NO: 2021-152 

Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan 

menfur saldırıların kınanmasıyla ilgili Meclisimizce hazırlanan aşağıdaki Meclis Bildirisinin basında 

yayınlanmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 
MECLİS BİLDİRİSİ 

Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını 

kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen saldırılar, çok vahim bir boyuta 

ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak 

olan yaşam hakkının ihlalidir. 

Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti 

yaratmaya yöneliktir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçluların ve sorumlularının tespit edilerek 

yargılanması ayrıca cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir.  

Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı 

duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır.  

İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler’in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel 

insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Müslümanların, Hristiyanların ve dahi Musevilerin kutsal mekanlarını 

bünyesinde barındıran Kudüs gibi kutsal şehri fütursuzca yağmalamaya kalkan, Filistin’de yaşlı, kadın ve çocuk demeden katliamlar yapan, 

katliamlarını mübarek Ramazan ayı ve Bayramında da sürdüren terör devleti İsrail’i şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.  

Burhaniye ilçesi Belediye Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin 

davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. 

 

 

 



18/05/2021 KARAR NO: 2021-153 

İlçemiz genelinde yeraltı hareketlerinin ve sismik verilerin takip edilebilmesi için sistem kurulması 

konusunda DOHAT – Doğa Hareketleri Araştırma Merkezi ile AFAD arasındaki protokolün geçerliliği 

hakkında bilgi edinilmesi için Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve “İçişleri Bakanlığı Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığına” 22.04.2021 tarihinde yazılı bilgi talebinde bulunulmuş olup yazımıza 

cevap beklenmektedir. 

 

Konu ile ilgili araştırmalar devam etmekte olup, çalışmaların devamı için konunun tekrar Deprem ve Doğal 

Afet Komisyonuna havalesine Deprem ve Doğal Afet Komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce 

oybirliği ile karar verilmiştir.  

18/05/2021 KARAR NO: 2021-154 

İlçemiz Memiş Mahallesi, 24 29 Nazım İmar Planı Paftası, 24 29 P ve 24 29 O Uygulama İmar Planı 

Paftası, 34 Ada 8- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33 ve 42 numaralı parselleri kapsayan “Konut+Ticaret Alanı, 

Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave 

Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilmiş olup, ilk olarak Büyükşehir Belediye Meclisince 1/5000 

ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilişkin karar alınması gerektiğinden ve İlave İmar Planı çalışmasına esas 

kurum ve kuruluş görüşleri tamamlanamadığından dosyanın dairesine iadesine imar komisyonu raporu 

doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

18/05/2021 KARAR NO: 2021-155 

İlçemiz Kızıklı, Çoruk, Geriş, Memiş, Mahkeme, Şarköy, Taylıeli Mahalleleri sınırında Çanakkale- İzmir 

Karayoluna cepheli taşınmazlar için hazırlanan “Kentsel Servis Alanı” amaçlı 1/100.000 Ölçekli Çevre 

Düzeni Planı Değişikliği Teklifi değerlendirilmiş olup, konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun 

tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği 

ile karar verilmiştir.  

18/05/2021 KARAR NO: 2021-156 

İlçemiz Mahkeme Mahallesi, 24 29 O Uygulama İmar Planı Paftası, 74 ada, 22 numaralı parseli kapsayan 

“İbadet Alanı- Cami” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi değerlendirilmiş olup,  

Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce 

oybirliği ile karar verilmiştir.  

18/05/2021 KARAR NO: 2021-157 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 28 29 U- 28 26 B Uygulama İmar Planı Paftası, 317 Ada, 12 numaralı 

parsele ilişkin konut alanında bulunan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 19. madde hükümleri 

gereğince ticaret kullanım talebi değerlendirilmiş olup, talebin reddine imar komisyonu raporu 

doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Mehmet ZEYBEK, Cemal AKKILINÇ, 

Şevki YÜCEL, Derya BAYINDIR, Namık Kemal GEDİKOĞLU, Gülgün GEZER, Hüseyin KÖKTEN 

talebin kabulü doğrultusunda oy kullanmışlardır.) 

 

18/05/2021 KARAR NO: 2021-158 

İlçemiz Ören Mahallesi, Eczacı Rasim Caddesi 2030 ve 2031 Sokakları arasında kalan yeşil alana isim 

verilmesi talebi değerlendirilmiş olup, bölgede benzer özelliklerde (irili ufaklı) birçok park alanı olması ve 

bu parklara yönelik isimlendirmeye ilişkin Belediyemizce herhangi bir çalışma olmaması nedeniyle 

konunun dairesine iadesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar 

verilmiştir.  

18/05/2021 KARAR NO: 2021-159 

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Pelitköy Mahallesi 541 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 5.959,00m² 

yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın minimum %45 kat karşılığı olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

esaslarına göre ihale edilmesine, bu konuda iş ve eşlemleri yapmak üzere Belediye Başkanlığına ile 

Belediye Encümenine yetki verilmesine ortak komisyon raporları doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile 

karar verilmiştir.  

18/05/2021 KARAR NO: 2021-160 

İlçemiz İskele Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde belediyemizce yeni inşa edilerek tamamlanan 20 adet 

işyerinden 143 adet işyeri belediyemiz tarafından ihale edilmiş olup, 6 adet işyerinin de inşaatı 

tamamlanarak faaliyete hazır hale gelmiştir.  



Faaliyete hazır hale getirilen 6 adet işyerinin Belediyemize bağlı Bur Bel Turizm A.Ş.’ye 01/06/2021 

tarihinden itibaren başlamak suretiyle 10 yıl süre ile devir edilmesine, söz konusu 6 adet işyerinin 

01/06/2021 tarihinde itibaren başlamak suretiyle beher dükkan için 1 yıllık 1,000,00TL olmak üzere, 6 adet 

dükkan için toplam 6.000,00TL kira bedeli alınmasına, bu konuda iş ve eşlemleri yapmak üzere Belediye 

Başkanlığına yetki verilmesine Plan Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile 

karar verilmiştir. (Mehmet ZEYBEK, Şevki YÜCEL, Derya BAYINDIR, Namık Kemal GEDİKOĞLU, 

Gülgün GEZER, Hüseyin KÖKTEN komisyon raporunda belirtilen bedelin düşük olduğu nedeniyle ret oy 

kullanmışlardır.) 

18/05/2021 KARAR NO: 2021-161 

İlçemiz, Ören Mahallesi, 402 ada 35 No’lu parsele ulaşan Uğur Caddesi İstikametinde 7.5 metre 

genişliğinde yaya ve bisiklet yolu planlamasına ilişkin Belediyemiz tarafından Milli Savunma Bakanlığına 

yazılan 15.12.2020 tarih ve 15946 sayılı yazımıza istinaden Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel 

Müdürlüğü’nün cevabında 2 no’lu maddede belirtilen hususlar değerlendirmeye alınmış olup;  

 

a. T.C. Danıştay 6.Dairesi'nin 2017/594 Esas-2020/2967 Kesin Kararı sebebiyle imar planında her 

hangi bir değişiklik yapılamayacağı ve yaya yolu planlanmasından sonra kalan alanın, askeri alan olarak 

tanımlanamayacağı ancak yapılacak yaya ve bisiklet yolundan sonra imar planında  yeşil alan ve otopark 

alanı olarak gözüken yerin geçici kullanım izniyle taraflarının kullanıma müsaade edileceği hususu ile; 

b. Planlanan düzenleme sebebiyle; nizamiye binasının, nizamiye takının, santral ve görüntü izleme 

merkezi binasının, aydınlatma sistemi, güvenlik, kamera ve görüntülenme sistemleri hatlarının tarafımızca 

yapılabileceği, 

c. Tesisin misafir araç park yerinde yeniden planlanması gereken çevre düzenleme işlerinin ve zarar 

görecek altyapı sistemlerinin (elektrik, güvenlik kamerası, temiz su, kanalizasyon, yağmur suyu hattı vb.) 

tarafımızca yapılabileceği, 

ç. 3194 Sayılı İmar Kanunu, Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu ve ilgili yönetmelik gereği planlanan 

yaya ve bisiklet yolunun üstünü kapatma durumunun bulunmadığı, açık olarak yapılacağı, 

d. Halka açık olan plajı güvenlik maksadıyla ayırmak için kıyıdan itibaren denize doğru 15x3 mt 

paravanın tarafımızca yapılabileceği, 

e. İmar değişikliği yapılmaması sebebiyle resmi ifraz ve yeni kadastral sınır oluşmayacaktır ancak 

7.5mt genişliğindeki yaya ve bisiklet yolu istikamet sınırına çevre emniyet duvarının tarafımızca 

yapılabileceği, 

f. Hali hazırda çevre emniyet duvarında bulunan sürgülü alarm çıkış kapısının yeniden tarafımızca 

yapılabileceği, 

g. Yeni yapılması planlanan nizamiye binasının bulunduğu yerdeki çöp istasyonu yerine uygun 

noktada gömme çöp istasyonunun tarafımızca yapılabileceği 

 

Bununla birlikte hali hazırda T.C. Danıştay 6.Dairesi'nin 2017/594 Esas-2020/2967 Kesin 

Kararı bulunması sebebiyle konu ile ilgili işlemlerin ancak belirtilen bu hususlar çerçevesinde 

değerlendirilerek Milli Savunma Bakanlığı ile belediyemiz arasında protokol yapılabilmesi için Belediye 

Başkanlığımıza yetki verilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar 

verilmiştir.  

18/05/2021 KARAR NO: 2021-162 

İlçemiz Taylıeli Mahallesi, 24 26 Ç Uygulama İmar Planı Paftası, 354 ada, 9 numaralı parselin Uygulama 

İmar Planında belirtilen çekme mesafeleri değerlendirmeye alınmış olup; çalışmalar devam ettiğinden 

konunun tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

Ali Kemal DEVECİLER   Elvan ASLAN   Serap UYSAL 

Belediye Meclis Başkanı    Meclis Katibi    Meclis Katibi 

 


