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BELEDİYE MECLİSİ 2021/HAZİRAN AYI   
TOPLANTI  KARAR ÖZETİ 

01/06/2021 
 

TOPLANTI 
TARİHİ 

KARAR 
NOSU 

KARARIN ÖZETİ 

01/06/2021 66 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz 
Osmanköy Mahallesinde 35,90 m2 büyüklüğündeki 250 ada 1 nolu parsel 
nolu taşınmazın satılmasına, satışı içinde Belediye Encümenine yetki 
verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/06/2021 67 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz  
Karahisar Mahallesi Köyiçi Mevkii 103ada 5(Eski 340) parselde bulunan 
575,15m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satılmasına, satışı içinde 
Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

01/06/2021 68 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz 100.Yıl (Nasuhpaşa) Mahallesi 
Nergis Caddesi üzerinde 465 ada 1, 2, 3, 10, 11 ve 12 nolu parsel 
üzerinde bulunan isimsiz parkın isminin Mardin'in Derik İlçesinde 
görevli iken 10 Kasım 2016 günü makam odasına PKK terör örgütü 
tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan “Şehit Kaymakam 
Muhammed Fatih SAFİTÜRK”olarak verilmesine, bu kapsamda diğer 
mahallerimizde bulunan isimsiz parkların yerinde tespiti ve 
isimlendirilmesi için Belediye İsimlendirme ve Tarifeler Komisyonuna 
ek süre verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar 
verilmiştir.   

01/06/2021 69 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Çayırhan Mahallesi, 335 ada 13 
parselde bulunan spor tesisi alanı bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda katı 
atık transfer merkezi olarak kullanılması uygun görülmüştür. Söz konusu 
plan değişikliği konusunun Belediye İmar Komisyonuna gönderilmesine 
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

01/06/2021 70 Yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 
Sarıyar Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralı Barajının gölünde 
kullanılmak üzere 1 (Bir) adet Gezi Teknesinin alınmasına toplantıya 
katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

01/06/2021 71 Yapılan görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 83 ada 5 
parsel sayılı 3.004,04 m² yüzölçümlü taşınmazın 2.889,04 m² kısmı 
27.11.2020 tarihinde belediye hizmetleri ile sosyal ve kültürel amaçlı 
kullanılmak üzere Belediyemiz adına 2 (İki) yıl süreli olarak ön tahsisi 
bulunmaktadır. Taşınmazın toplam yüzölçümünden Belediyemize tahsis 
edilen kısmı haricinde kalan 115,00 m² alan restoran ve çağ ocağı olarak 
ayrılmıştır. Bahsi geçen taşınmazda Belediyemize tahsis edilen kısmı 
haricinde kalan yaklaşık 60 m²’ lik alana sahip çay ocağı olarak ayrılan 
kısmın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılması için Maliye Hazinesinden 
kiralama müracaatında bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy 
birliği ile karar verilmiştir. 
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