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Karar No - 34: Bulancak Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Bölgesi için belirlenmiş olan ATM
yer tahsis ve kullanma izin ücreti Türk Ekonomi Bankası tarafından yüksek bulunarak, Belediye
hizmet binasının yanında bulunan ATM cihazını 30/12/2019 tarihinde tahliye etmiştir. Buna
istinaden mevcut ücret tarifesinin yeniden düzenlenerek 33.1. Bulancak Mahallesi Cumhuriyet
Meydanı Bölgesi 24.000,00 TL, 33.2. İhsaniye Mahallesi İncüvez Deresi ile Bulancak Mahallesi
Bulancak Deresi 16.000,00 TL, 33.3. Diğer bölgeler içinse 12.000,00 TL olarak düzenlenmesi
Tarife Komisyonunca uygun bulunmuştur. Ücret değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy
birliği ile karar verildi.

Karar No - 35: Gerek 1580 sayılı, gerekse 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Toplu
Taşımaya ilişkin haklar Belediyeye aittir. Belediyeye ait olan bu hakkın kanun çerçevesinde
ihale yoluyla rekabete uygun, saydamlığı sağlayarak sürenin belirli olması gibi hususlarıda
içerecek şekilde verilmesi gerekmektedir. Danıştay 13' üncü Dairesinin Esas No: 2015/985,
Karar No: 2015/3164 numaralı toplu taşımaya ilişkin süresiz hak devrinin mümkün olmadığı
konulu kararıda bu yöndedir. Bu nedenlerden dolayı gerek Bulancak Şehiriçi dolmuş hatlarının
(1. Hat, 2. Hat ve Sahil Hattı) gerekse Bulancak-Giresun dolmuş hattının 5393 sayılı Belediye
Kanununun 15/ı bendi gereği 49 yıla kadar imtiyazın devrinin, kiralama yönteminin 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu hükümlerince ihale edilmesi hususu Plan ve Bütçe Komisyonunca
Belediye Meclisinin takdirine bırakılması uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Zabıta
Müdürlüğünce bir çalışma yapılarak tekrar gündeme getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 36: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 864 ada 1 nolu 2.374,20 m² yüzölçümlü
parsel, Bulancak Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarih ve 267 sayılı kararı ile onanan Bulancak
revizyon imar planında Cami alanı olarak ayrılmıştır. İlgili Parselin bulunduğu mevkide cami
bulunmaması, bu mevkide hızlı nüfus ve konut artışından dolayı Belediye bütçeside göz önünde
bulundurularak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 ve Ek-1 maddeleri gereği
kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verildi. Muhalefet Şerhi: Kamulaştırma bedelinin
Belediye bütçesinden karşılanmaması (Kamulaştırma bedelinin Diyanet İşleri Başkanlığı ya da
kurulacak dernek bütçesinden karşılanması şartı ile) şartı ile şerh koymuştur.



Karar No - 37: İlçemiz Saraçlı Mahallesi, tapunun 925 ada 8 nolu parsel sahibi İmar Plan
Değişikliği talep etmektedir. Parsellerin bulunduğu alan imar planında A-5 (TAKS: 0,30 KAKS:
1,50) yapı nizamında konut alanında kalmaktadır.Plan değişikliği ile İmar adası TAKS değeri
0,40 KAKS değeri 2,00 olarak plan değişikliği teklif edilmiştir. Kat adeti korunmuştur. İmar
plan değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne
oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 38: İlçemiz Küçüklü Köyü, tapunun 102 ada 17 nolu parsel sahibi İmar Plan
Değişikliği talep etmektedir. Parsellerin bulunduğu alan imar planında A-4 (TAKS: 0,40 -
KAKS: 1,20) yapı nizamında konut alanında kalmaktadır. Plan değişikliği ile İmar adası TAKS
ve KAKS değerleri kaldırılmış olarak plan değişikliği teklif edilmiştir. Kat adeti korunmuştur.
İmar plan değişikliği teklifi, KAKS değeri 1,60 olarak bırakılması koşuluyla 3194 sayılı İmar
Kanunun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 39: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 866 ada 2 ve 3 nolu parsel sahibi İmar
Plan Değişikliği talep etmektedir. Parsellerin bulunduğu alan imar planında konut alanında
kalmaktadır. Plan değişikliği ile İmar adalarının ortasından yatay geçen yol dikey olarak
düzenlenmiştir. Plan Değişikliği 866 ada 1-2-3 ve nolu parselleri kapsamaktadır. Söz konusu
parseller hisseli olup, sadece 2 ve 3 nolu parselde hisse sahibi Sakine Oğuzhan' ın dilekçesi
bulunmaktadır. Diğer parsel maliklerinden muvafakat alınmamıştır. Talep İmar Komisyonunca
uygun bulunmamıştır. İmar plan değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 40: 917 ada 1 parsel İmar Planında Konut alanı iken, Plan Değişikliği ile park alanı
olarak değiştirilmiş, 917 ada 1 parselin kuzeyinde kalan kamuya ait park alanı ada kenar
çizgileri düzeltilerek, konut alanı olarak değiştirilmiştir. Sosyal Tesis alanı kaldırılmış, Ticari
kullanım önerilmiş taşıt yolu 10 m iken 8 m'ye daraltılmış, park alanı 1170 m² daraltılmış, konut
alanı 1350 m² arttırılmıştır. Konut alanının yapı nizamı E: 2,00 Yençok: 21,50 m iken E: 2,00
Yençok: 27,50 m olarak teklif edilmiştir. İmar plan değişikliği teklifi, Sosyal Tesis Alanı, Park
Alanı ve 10 metrelik taşıt yolunun korunması koşulu ile; Konut Alanı ve Park Alanlarının alan
daraltılmasına gidilmeden yer değiştirilmesi ve konut adasında emsal artışına gidilmeden yapı
yüksekliğinin Yençok: 27,50 m olarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre oya
sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 41: İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 82 ata 12 ve 13 nolu parsellerinde imar plan
değişiklik teklifinin reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 42: İlçemiz İhsaniye Mahallesi, tapunun 242 ada 1 nolu parsel sahibi İmar Plan
Değişikliği talep etmektedir. Parsellerin bulunduğu alan imar planında 106,321 m²
büyüklüğünde yol + refüj alanında kalmaktadır. Plan değişikliği ile; 106,32 m² büyüklüğündeki
alan kaldırılmış, 415 numaralı konut adasına 70,06 m² büyüklüğünde alan dâhil edilmiştir. Talep
İmar Komisyonunca yol daralması sebebiyle uygun bulunmamıştır. İmar plan değişikliği teklifi,
3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.



Karar No - 43: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında Kızılot Mahalle Muhtarlığının 33
adet isimsiz sokağa muhtarlığın dilekçesinde belirtilen cadde ve sokak isimlerinin 5490 sayılı
Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince verilmesini
talep etmektedir. Konunu müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde
bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya
sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 44: 5393 sayılı Belediye Kanununun 79. Maddesi “Belediye tarafından deniz,
akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun
olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirlerde
büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır.” ifade etmektedir. Bu kapsamda Bulancak
Pazarsuyu-Domuzdere Köprüsü mevkiinde bulunan Belediyemizce dolgusu yapılan alanın
tasarruf yetkisinin Belediyemiz adına alınmasınaoy birliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No - 45: Bu kapsamda 2020 yılı Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyon Üyelerinin toplantı
ücretlerinin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri
olarak belirlenmesi hususu oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No - 46: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 396 ada 1-12 nolu parsel sahibi İmar
Plan Değişikliği talep etmektedir. Buna göre parsellerin bulunduğu alan İmar Planında 396 ada
içerisinde A-4 ve A-5 olmak üzere iki farklı kullanım şekli bulunmaktadır. Plan Değişikliği ile
396 ada A-6 olarak planlanmıştır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32/2 maddesi
koşullarına uygun olarak hazırlanmıştır.Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve
değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne
oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 47: Zabıta Müdürlüğü yazısında Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarih ve 216 sayılı
kararı ile 2020 yılına ait fiyat tarifesinde 21. tarifeden başlayarak 22. tarifeye kadar devam
etmekte olan tüm ulaşım araçlarının veraset yoluyla yapılacak olan tüm işlemlerde % 50 indirim
uygulanır maddesi sehven yanlış yazılmış olup veraset ve I. derecede akrabalar içinde %50
indirim uygulanması talep edilmektedir. Teklif oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar
verildi.

Karar No - 48: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1012 ada 23 nolu parsel sahibi İmar Plan
Değişikliği talep etmektedir. Buna göre, İmar Planında 1493 m² Kuran kursu alanı daraltılarak
1000 m² olarak planlanmış, 1012 ada 22, 23, 24 ve 25 numaralı parsellerde yer alan 2424,81 m²
büyüklüğündeki Park-Rekreasyon alanı ada kenarlarından doğu yönünde daraltılarak 1291,87 m²
büyüklüğünde bir Park-Rekreasyon alanı olarak planlanmıştır. Konut alanlarında ise 12 metre
yola cephesi olan ada kenarlarından doğu yönünde genişletilerek 1364,10 m² büyüklüğünde
konut alanından 2848,28 m² büyüklüğünde konut alanı teklif edilmiştir. Konunun
müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar
Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.



Karar No - 49: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi, tapunun 1016 ada 8 nolu parsel sahibi
İmar Plan Değişikliği talep etmektedir. Buna göre, İmar Planında A-7 kat TAKS: 0,30 KAKS:
1,70 yapı nizamında kalan imar adası plan değişikliği ile kat yüksekliği korunarak TAKS: 0,30
KAKS: 2,10 olarak teklif edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve
değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne
oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 50: Bulancak Belediye Meclisi tarafından belirlenen 2020 yılı ücret tarifesinde
Organize Sanayi Bölgesi için su ve atık su bedeli olarak uygulanan m³ başına 10,00 TL. birim
fiyatının atık su alt yapısının tamamlanamadığından, tamamlanana kadar Şubat ayından sonra
geçerli olması kaydı ile Organize Sanayi Bölgesi m³ su ücreti aynı tarifede uygulanan ticaret
tarifesinden (6,21 TL.) alınması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile
karar verildi.

Karar No - 51: İlçemiz Küçüklü Köyü, tapunun 102 ada 141 nolu parsel sahibi İmar Plan
Değişikliği talep etmektedir. Parselin bulunduğu imar planında Ticari ve Konut Alanında
(TİCK) alanında kalan 102 ada 141 parsel Plan Değişikliği ile Ticari Alan kaldırılmıştır. A-5 kat
yapı nizamı teklif edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve
değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne
oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 52: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 845 ada 14 parsel sahibi İmar Plan
Değişikliği talep etmektedir. Parselin bulunduğu imar planında 845 ada A-3 (0,30) yapı
nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile yapı nizamı A-5 (0,30 ) olarak teklif edilmiştir.
Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere
İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 53: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 879 ada 4 parsel sahibi İmar Plan
Değişikliği talep etmektedir. Parsellerin bulunduğu imar planında 879 ada Aİ-3 (0,30) yapı
nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile yapı nizamı Aİ-5 (0,30) olarak teklif edilmiştir.
Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere
İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 54: Cumhuriyet Halk Partisi grubunun önerisi ile Ailesinden ayrı yaşayan öğrenci
evlerinin tespit edilerek su fiyat tarifesinin %50 indirimli uygulanması ve abone kayıtlarının da
%50 indirime tabi olması hususunun meclis gündemine eklenmesine oy birliği ile karar
verilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra Tarife Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildi.



Karar No - 55: Cumhuriyet Halk Partisi grubunun önerisi ile İlçemizdeki meskenlerdeki su
fiyat tarifesinde kademeli olarak insani su kullanım hakkı uygulaması yapılması her 3 tonda bir
500 litre ücretsiz olarak verilmesi önerisi meclis gündemine eklenmesine oy birliği ile karar
verilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra teklif oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır
ÜSTÜNDAĞ, Ayşe YILMAZ, Cüneyt ÖZTÜRK, Ömer DİK, Aydın GAYIK, Muhammet
Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ ve Mustafa YERİŞ' in ret, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN,
Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU, Ertan ZERE ve Erol TAŞ' ın kabul oylarıyla
reddine oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No - 56: Gündemin 23' üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Cumhuriyet Halk Partisi
grubunun önerisi ile Belediyemize ait olan otoparkların salı günleri ücretsiz olması önerisi
meclis gündemine eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra
teklif oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Ayşe YILMAZ, Cüneyt
ÖZTÜRK, Ömer DİK, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ ve
Mustafa YERİŞ' in ret, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma
TARANOĞLU, Ertan ZERE ve Erol TAŞ' ın kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No - 57: EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) projesi kapsamında “2918 Sayılı
Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek-16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”
çerçevesinde Valilik/Kaymakamlık, İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye
Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı
Recep YAKAR’a yetki verilmesi, bahse konu işin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili
hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi
ihalesini yapmak üzere Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hususu binek otolar için hız
sınırının 100 km/saat olması şartıyla oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

EMRULLAH GUGUK
Meclis Başkan V.

Bahadır ÜSTÜNDAĞ
 Divan Kâtibi

AYŞE YILMAZ
 Divan Kâtibi


