
 

 

2021 YILI HAZİRAN AYI  MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 

 

02/06/2021 KARAR NO: 2021-163 

2021 yılı Mayıs ayı Meclis kararlarında maddi hata olmadığı anlaşıldığından, kararların aynen geçerli 

olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

02/06/2021 KARAR NO: 2021-164 

Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal Gedikoğlu, Hasan Şerin ve Tufan Saylan’ın mazeretlerinin kabul 

edilerek izinli sayılmalarına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

02/06/2021 KARAR NO: 2021-165 

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Fonundan ve Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden 

yardım alan vatandaşlarımızın KPSS başvuru ücretlerinin Belediyemizce karşılanması ile ilgili Meclise 

sunulan 1 no’lu önerinin gündemin 4. maddesi olarak gündeme ilave edilmesine Meclisimizce oybirliği ile 

karar verilmiştir. 

02/06/2021 KARAR NO: 2021-166 

Belediyemizden 14/01/2021 tarihi itibariyle emekli olan 8 işçiye ödenecek kıdem tazminatı ve hak edilmiş 

olup ancak kullanılmayan izin ücretlerini ödemek için nakit destek amacıyla 60 ay vadeli 1.792.072,96 (Bir 

milyon yedi yüz doksan iki bin yetmiş iki lira doksan altı kuruş) TL. kredi kullanılmasına, krediden 

kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vesaire ödemelerin, İller 

Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemizin çevre temizlik vergisi, elektrik ve hava gazı 

tüketim vergisi, işgal harcı, kira gelirlerinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal 

paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın (%40’ın dışında ve % 

100’üne kadar) tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin 

karşılanamaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve 

malzemenin, İller Bankasınca talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. 

adına ipotek ve rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak kediye ilişkin olarak 

her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işleri yürütmeye, Belediyemiz 

mülkiyetindeki 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 

Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu iş ile ilgili her 

türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

02/06/2021 KARAR NO: 2021-167 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızıklı Mahallesi 130 ada 39 parselde kayıtlı 1.594,64 m² yüzölçümlü 

tarla vasfındaki taşınmaz üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Spor tesisi yapılması amacıyla 

25 yıllığına intifa hakkı verilmesi talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin 

incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar 

verilmiştir.  

02/06/2021 KARAR NO: 2021-168 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Pelitköy Mahallesi 596 ada 1 no’lu parselde kayıtlı 1.475,08 m² 

yüzölçümlü imar planında üç katlı otel alanı lejantında kalan taşınmaz ile ilgili alınan Belediye Meclisinin 

02/12/2020 tarih ve 2020/269 sayılı kararında değişiklik yapılması konusunun incelenmek üzere Plan ve 

Bütçe Komisyonuna ve İmar Komisyonuna birlikte havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar 

verilmiştir.  

02/06/2021 KARAR NO: 2021-169 

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Fonundan ve Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden 

yardım alan vatandaşlarımızın KPSS başvuru ücretlerinin Belediyemizce karşılanması ile ilgili konunun 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 



02/06/2021 KARAR NO: 2021-170 

Meclise havaleli 2 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 Burhaniye Belediyesi  - - - - Burhaniye Belediye Meclisince 

04/03/2021 gün ve 2021/95 sayılı 

karar ile onaylanan Balıkesir 

Büyükşehir Belediye Meclisince 

25/03/2021 tarih ve 334 sayılı karar ile 

onanan Burhaniye Kent Bütünü 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

İlave Plan Notu'na İlişkin İtirazların 

Değerlendirilmesi 

2 Hüseyin Bildirici Yunuslar - - - İlçemiz Yunuslar Mahallesi, 116 ada 

49 ve 50 numaralı taşınmazların sahibi 

tarafından Mülkiyeti Belediyemize ait 

116 ada 55 numaralı parselden talep 

edilen geçit hakkına ilişkin konunun 

değerlendirilmesi,  

 

02/06/2021 KARAR NO: 2021-171 

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

konularının incelenmek üzere tekrar Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce 

oybirliği ile karar verilmiştir.  

02/06/2021 KARAR NO: 2021-172 

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 oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

02/06/2021 KARAR NO: 2021-173 

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

İmar Planında belirtilen çekme mesafeleri değerlendirmeye alınmış olup, yapılan değerlendirmeler 

neticesinde parselin Uygulama İmar Planında belirtilen bahçe mesafeleri bırakıldığında planda tanınan 

taban inşaat alanı hakkını kullanamadığı, asgari ölçülerde yapılaşmayı mümkün kılacak taban inşaat alanı 

metrekaresinin sağlanamadığı, ada bazında yapılaşmanın tamamlanmış olması nedeniyle parselin başka bir 

parsel ile tevhit edilerek yapılaşmaya uygun yeni bir parsel oluşturma ihtimalinin olmadığı ve komşu 

parsele ikiz bina yapılamayacağı tespit edilmiştir. Bu nedenle müstakil kalan parselin otopark alanın 

bulunduğu taraftan ön bahçe mesafesinin 3 metreye düşürülerek asgari ölçülerde bina yapımına uygun hale 

getirilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

02/06/2021 KARAR NO: 2021-174 

Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Kızıklı Mahallesi 130 ada, 39 no’lu parselde 

kayıtlı 1.594,64 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 

Spor Tesisi yapılması amacı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına 25 yıllık intifa hakkı verilmesi konusu 

ile ilgili olarak;  

Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Kızıklı Mahallesi 130 ada, 39 no’lu parselde 

kayıtlı 1.594,64 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 

Spor Tesisi yapılması amacı ile ve yapılacak olan tesisin 1 yıl içerisinde bitirilmesi şartı ile Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüğü adına 5 yıllık süre ile intifa hakkı verilmesine bu konuda iş ve işlemleri yürütmek üzere 

Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonu rapor doğrultusunda Meclisimizce 

oybirliği ile karar verilmiştir.  

02/06/2021 KARAR NO: 2021-175 

Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Pelitköy Mahallesi 596 ada, 1 no’lu parselde 

kayıtlı 1.475,08 m² yüzölçümlü imar planında üç katlı Otel alanı lejantında kalan taşınmazın Belediyemizin 

eski dönem borçları da dahil olmak üzere tüm prim borçlarına karşılık Sosyal Sigortalar Kurumuna devir 

yapılması hususunda iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Meclisimizin 02.12.2020 tarih ve 2020/269 

sayılı kararı ile Belediye Başkanlığına yetki verilmesine karar verilmiştir.  



 

Ancak söz konusu parselde yapılan imar planı değişikliği sonucunda yoldan ihdas işlemi yapılarak parselin 

1.994, m² olarak oluştuğu ve İmar uygulaması sonucu parsel alanı genişlediğinden, 2020/269 Sayılı Meclis 

kararında belirtildiği üzere eski dönem borçları da dahil olmak üzere prim borçlarının ödenmesi şartı ile 

İlçemiz Pelitköy Mahallesi 596 ada, 1 no’lu parselin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihale sureti 

ile satışının yapılması, satışının yapılamaması durumunda Sosyal Sigortalar Kurumuna Devir işleminin 

gerçekleştirilmesi konusu ile ilgili olarak;  

 

Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Pelitköy Mahallesinde bulunan ve imar 

uygulaması sonucu oluşan 596 ada, 3 no’lu parselde kayıtlı 1.994 m² yüzölçümlü taşınmazın eski dönem 

borçları da dahil olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarının ödenmesinde kullanılmak 

üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre satışının yapılmasına, satışının yapılamaması 

durumunda Sosyal Sigortalar Kurumuna Devir işleminin gerçekleştirilmesine ve bu konuda iş ve işlemlerin 

yürütülmesi için Belediye Başkanlığına yetki verilmesine ortak komisyon raporu doğrultusunda 

Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

02/06/2021 KARAR NO : 2021-176 

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38/n maddesinde 

“Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak” hükmü doğrultusunda, Burhaniye’de ikamet 

eden Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Fonundan ve Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden 

yardım alan vatandaşlarımızın KPSS’ye girmeleri için KPSS başvuru ücretlerinin Belediyemiz Sosyal İşler 

Müdürlüğü koordinasyonunda Belediyemizce karşılanmasına, bu konuda Belediye Başkanlığına yetki 

verilmesine Plan Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

02/06/2021 KARAR NO : 2021-177 

Burhaniye Belediye Meclisince 04/03/2021 gün ve 2021/95 sayılı karar ile onaylanan Balıkesir Büyükşehir 

Belediye Meclisince 25/03/2021 tarih ve 334 sayılı karar ile onanan Burhaniye Kent Bütünü 1/1000 

Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu'na İlişkin İtirazlar değerlendirilmeye alınmış olup, daha önce 

aynı plan notu için yapılan itirazların detaylı olarak incelenmesi sonucu değiştirilerek onaylanan bahse 

konu plan notunun uygun olduğuna, bu nedenle yapılan itirazların reddine imar komisyonu raporu 

doğrultusunda Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

02/06/2021 KARAR NO : 2021-178 

İlçemiz Yunuslar Mahallesi, 116 ada 49 ve 50 numaralı taşınmazların sahibi tarafından Mülkiyeti 

Belediyemize ait 116 ada 55 numaralı parselden talep edilen geçit hakkına ilişkin konu değerlendirmeye 

alınmış olup, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 116 ada 55 numaralı parsel ile geçit hakkı talep edilen 

parseller arasında kadastroda işli olmayan ancak yerinde yapılan incelemelerde tespit edilen bir dere yatağı 

bulunması nedeniyle geçişin mümkün olmayacağı değerlendirildiğinden talebin reddine imar komisyonu 

raporu doğrultusunda Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

Ali Kemal DEVECİLER   Elvan ASLAN   Serap UYSAL 
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