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T.C. 

YEŞİLYURT BELEDİYESİ 

Belediye Meclisi 

 
Tarih:   

Saat  : 

04.03.2022 

14 00 

 

 

Sayın Meclis üyelerimiz, çoğunluğumuz vardır. Mart ayı olağan toplantımızın 2. 

birleşimini açıyorum. 

Değerli Meclis Üyelerimiz ve bizleri şu anda sosyal medya ağlarımız üzerinden 

canlı olarak izleyen değerli hemşerilerimiz, 

 

Yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

 

Mazeret bildiren meclis üyelerimizden; …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….mazeretinin kabulünü 

oylarınıza sunuyorum… 

 

 

Gündemin 9’uncu maddesi; 2022 yılı otopark bedeli ücret tarife cetvelinin 

güncellenmesi talebine dair İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak 

Raporu hakkındadır. 

  Komisyon Başkanı, komisyon raporunun izahı için buyurunuz... 

 Raporu dinlediniz. Bu hususta söz isteyen var mı?... 

 Olmadığına göre, komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum…. 

 

Kabul edenler/etmeyenler 

Oybirliğiyle / Oyçokluğuyla Kabul edilmiştir 

 

Gündemin 10’uncu maddesi; Bahçe Sundurmaları hakkında Yapım ve Uygulama 

Standartları talebine dair İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak Raporu 

hakkındadır. 

  Komisyon Başkanı, komisyon raporunun izahı için buyurunuz... 

 Raporu dinlediniz. Bu hususta söz isteyen var mı?... 

 Olmadığına göre, komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum…. 

 

Kabul edenler/etmeyenler 

Oybirliğiyle / Oyçokluğuyla Kabul edilmiştir 
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(Aşağıdaki Gündem maddeleri “ERTELEME” kararı olduğundan toplu halde 

oylama yapabilirsiniz) 

 

Gündemin 11’inci, 12’nci, 13,üncü, 15’inci, 18’inci ve 19’uncu maddeleri; 
komisyon raporları doğrultusunda Ertelenmelerine karar verilmiştir. Komisyon 

raporlarının kabulünü oylarınıza sunuyorum….  

 

Kabul edenler/etmeyenler 

Oybirliğiyle/Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

 

 

Gündemin 14’üncü maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 8. etap 1/1000 Ölçekli 

Revizyon Uygulama İmar Planı talebine dair İmar Komisyonu Raporu hakkındadır. 

 

 İmar Komisyonu Başkanı, komisyon raporunun izahı için buyurunuz... 

 Raporu dinlediniz. Bu hususta söz isteyen var mı? 

 Olmadığına göre, komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum…. 

 

Kabul edenler/etmeyenler 

Oybirliğiyle / Oyçokluğuyla Kabul edilmiştir. 

 

 

Gündemin 16’ncı maddesi; Dilek Mahallesi 18. etap 1/1000 Ölçekli Revizyon 

Uygulama İmar Planı talebine dair İmar Komisyonu Raporu hakkındadır. 

 

 İmar Komisyonu Başkanı, komisyon raporunun izahı için buyurunuz... 

 Raporu dinlediniz. Bu hususta söz isteyen var mı? 

 Olmadığına göre, komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum…. 

 

Kabul edenler/etmeyenler 

Oybirliğiyle / Oyçokluğuyla Kabul edilmiştir. 

 

 

Gündemin 17’nci maddesi; Dilek, İnönü, Yakınca ve Tecde Mahallelerinde Trafo 

Alanı yapılması yönünde hazırlatılan İmar Plan Tadilatı talebine dair İmar Komisyonu 

Raporu hakkındadır. 

 

 İmar Komisyonu Başkanı, komisyon raporunun izahı için buyurunuz... 

 Raporu dinlediniz. Bu hususta söz isteyen var mı? 

 Olmadığına göre, komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum…. 

 

Kabul edenler/etmeyenler 

Oybirliğiyle / Oyçokluğuyla Kabul edilmiştir. 
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Gündemin 20’nci maddesi; Çilesiz Mahallesi 4442 ada 7 parselde İmar Plan 

Tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu hakkındadır. 

 

 İmar Komisyonu Başkanı, komisyon raporunun izahı için buyurunuz... 

 Raporu dinlediniz. Bu hususta söz isteyen var mı? 

 Olmadığına göre, komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum…. 

 

Kabul edenler/etmeyenler 

Oybirliğiyle / Oyçokluğuyla Kabul edilmiştir. 

 

  

Gündemin 21’inci maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 4 ve 5 parselde İmar 

Plan Tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu hakkındadır. 

 

 İmar Komisyonu Başkanı, komisyon raporunun izahı için buyurunuz... 

 Raporu dinlediniz. Bu hususta söz isteyen var mı? 

 Olmadığına göre, komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum…. 

 

Kabul edenler/etmeyenler 

Oybirliğiyle / Oyçokluğuyla Kabul edilmiştir. 

 

 

Gündemin 33’üncü maddesi; Değerli meclis üyeleri gündem maddelerimiz 

bitmiştir. Nisan ayı meclis toplantımızı 06/04/2022 tarihinde Çarşamba günü, saat 

14:00’da yapmak üzere Mart ayı meclis toplantımızın kapatılmasını oylarınıza 

sunuyorum…. 

Oybirliğiyle / Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

 

Aldığımız kararların ülkemize, memleketimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını 

temenni ediyorum. 

 

 

 

  


