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Karar No - 230: Bulancak Belediyesi’ nin 2021 mali yılı bütçesi 111.000.000,00 TL Gider
111.000.000,00 TL olarak Gelir olarak tahmin edilmiş olup, 2021 mali yılı bütçesi 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18’inci maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 09/11/2020 günlü
OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde Recep YAKAR, Emrullah GUGUK, Ayşe YILMAZ,
Cihad YILDIZ, Muhammet Samet KARATAŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Cüneyt
ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ ve Ömer DİK’ in kabul Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Saadettin
ÇAMAYAZ, Ertan ZERE, Erol TAŞ ve Fatma TARANOĞLU’ nun ret oylarıyla oyçokluğu ile
kabul edilmiştir.

Karar No - 231: Belediye Meclisinin 02/11/2020 tarihli toplantısında Tarife Komisyonuna
havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/10/2020 tarih ve 4704 sayılı yazının oy birliği
ile uygun görülen Tarife Komisyon raporu okundu. Yapılan müzakereler sonucunda 2021 yılı
Belediye Gelirleri Ücret Tarifesinin aşağıdaki şekilde kabulü hâzırûnun oyuna sunularak
kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 232: Saraçlı Özel Halk Dolmuşlarının Bulancak-Saraçlı arasında yolcu taşımacılığı
yapan dolmuşlarının taşıma ücretlerine zam yapılmasını talep etmektedir. Taşıma sivil yolcu
ücretlerinin 01/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bulancak – Saraçlı : (Sivil: 4,00
TL, Öğrenci: 2,50 TL) olarak tespiti Tarife Komisyonunca uygun bulunmuştur. Ücret değişikliği
teklifi bu hali ile hâzırûnun oyuna sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 233: Kızılot Özel Halk Dolmuşlarının Bulancak-Kızılot arasında yolcu taşımacılığı
yapan dolmuşlarının taşıma ücretlerine zam yapılmasını talep etmektedir. Taşıma sivil yolcu
ücretlerinin 01/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bulancak – Kızılot Merkez :
(Sivil: 4,00 TL, Öğrenci: 2,50 TL), Bulancak – Kızılot Karşı Mahalle : (Sivil: 4,50 TL, Öğrenci:
2,50 TL), Bulancak – Kiraz Beleği : (Sivil: 5,00 TL, Öğrenci: 2,50 TL) olarak tespiti Tarife
Komisyonunca uygun bulunmuştur. Ücret değişikliği teklifi bu hali ile hâzırûnun oyuna
sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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Karar No - 202: Başkanlık Makamınca tekrar görüşülmek üzere Meclise gönderilen İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 29/07/2020 tarih ve 2827 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Yalıköy Köyü,
tapunun 102 ada 18 no.lu parsel sahibi İlave İmar Planı talep etmektedir. 01/09/2020 tarih ve 174
sayılı Belediye Meclis kararı ile konut+ticaret (TİCK) alanı olarak imar planı değişikliği
onaylanan taşınmaz Belediye mücavir alanında düşük yoğunluklu konut bölgesine bitişiktir. Bu
tür alanlarda ticari fonksiyon yüklenmesi doğru olmadığı, bu nedenle 5393 sayılı Belediye
Kanununun 23’üncü maddesi gereği 01/09/2020 tarih ve 174 sayılı Belediye Meclis kararının
iptal edilerek, söz konusu alanda bir önceki imar planına dönülmesi 3194 sayılı İmar Kanununun
8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 203: Belediye Başkanlık Makamınca 2021 yılı Gelir Gider Bütçesi görüşülüp karara
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havale edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin
ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 204: İlçemiz şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan S.S. 21 no.lu Güzelyalı Sanayi
Bahçelievler Ballıca Şehiriçi Fatoğlu Minibüs ve Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine
bağlı dolmuşlar, taşıma ücretlerine zam yapılmasını talep etmektedir. Taşıma Sivil Yolcu
Ücretlerinin 01/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tam yolcu ücretinin 3,50 TL,
Öğrenci Yolcu Ücretinin ise 3,00 TL olarak değiştirilmesi uygun bulunmuştur. Ücret değişikliği
teklifi bu hali ile oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 205: Mehmet OLGAN dilekçesinde, Belediyemize bedelsiz olarak terkini yapılan
İsmetpaşa Mahallesi Bilge Sokağın isminin Çeçen Sokak olarak değiştirilmesi talep etmektedir.
Talep cadde sokak isimleri tespit komisyonunca uygun bulunmamıştır. Sokak ismi değişiklik
talebi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.



Karar No - 206: İlçemiz İhsaniye Mahallesi, tapunun 242 ada 1 no.lu 100 m² yüzölçümlü arsa
vasıflı parsel sahibi İmar Plan Değişikliği talep etmektedir. 05/10/2018 tarih ve 267 sayılı
Belediye Meclis kararı ile onanan revizyon imar planının G40-4-10-B-4-A no.lu uygulama imar
planı paftasına isabet eden İhsaniye Mahallesi 242 ada 1 no.lu parsel kamusal alan (park alanı)
içinde kalmaktadır. Plan Değişikliği ile söz konusu parsel bitişik nizam üç katlı konut adası
olarak önerilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin talep incelendiğinde;
talebin mekânsal planlar yapım yönetmeliğine aykırı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın imar
planı geçmişine bakıldığında 04/08/2000 tarihinde onanan imar planında da kamusal alanda
olduğu ve kısıtlılığının devam ettiği tespit edilmiştir. İmar plan değişiklik teklifi, 3194 sayılı
İmar Kanunun 8/b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 207: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi, tapunun 1072 ada 5 no.lu parsel sahibi
İmar Plan Değişikliği talep etmektedir. 05/10/2018 tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis kararı ile
onanan revizyon imar planın G40-A-09-4-A no.lu uygulama imar planı paftasına isabet eden
Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1072 ada 5 no.lu parsel E: 1,40 beş katlı konut alanında
kalmaktadır. Plan Değişikliği ile yapı nizamı ve yapı yaklaşma değişikliğine gidilmeden yapı
yaklaşma mesafeleri daraltılmıştır. Yan bahçe mesafeleri 3 m, ön bahçe mesafesi ise 4 m
önerilmiştir. İmar plan değişikliğinde, bahçe mesafelerinin daraltılması ve değişikliğin ada
ölçeğinde yapılmaması nedeniyle talep edilen değişiklik imar komisyonunca uygun
bulunmamıştır. İmar plan değişiklik teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre oya
sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 208: İlçemiz Acısu Mahallesi, tapunun 138 ada 11, 12, 13, 14 ve 15 no.lu parseller
mer’i imar planına bitişik olup imar planı dışında kalmaktadır. Belediyemize bağlı Acısu
Mahallesi 138 ada 11, 12, 13, 14 ve 15 no.lu parselleri kapsayan tarım dışı amaçlı arazi kullanım
talebi imar komisyonunca incelenmiştir. Acısu Mahallesi 138 ada 11 no.lu 4.687,39 m², 12 no.lu
5.934,78 m², 13 no.lu 2.971,75 m², 14 no.lu 4.990,23 m², 15 no.lu 5.122,10 m² olmak üzere
toplam 2,3706 ha (23.706,25 m²) alan; 05/10/2018 tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis kararı ile
onanan revizyon imar planına bitişik, Bulancak ilçesinin gelişme yön ve büyüklüğünün güneye
doğru olması nedeniyle yapılan işlemde kamu yararı olduğuna imar komisyonunca uygun
görülmüştür. Bahse konu taşınmazlar hakkında, tarım dışı amaçlı kullanıma yönelik kamu yararı
kararı alınması teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy
birliği ile karar verildi.

Karar No - 209: Plan Değişikliği ile söz konusu parsellerde yapılan değişiklik ile, 701 ada 1
no.lu parsel E: 2,40 yapı Ençok: 21,50 m olmuş, 701 ada içinde kalan 10 m’lik imar yolu
kaldırılmış, Sağlık Tesisi Alanının yeri değiştirilmiştir. Bahse konu alanlarda bitişik nizam üç
katlı konut adası önerilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin talep
incelendiğinde; 701 ada içinde kalan 10 m’lik imar yolu kaldırılmış buna karşılık ilave kamusal
alan önerilmemiştir. Plan değişikliğine konu taşınmaz maliklerinin tamamından muvafakat
alınmamıştır. Yapılan imar plan değişikliğinde değer artışı vardır. Bu nedenle imar planı
kapsamındaki taşınmaz maliklerinden muvafakat alınması ve kaldırılan imar yolu alanı kadar
alanın plan bölgesindeki 7 m’lik imar yollarının genişletilerek değerlendirilmesi, bu haliyle imar
komisyonunca uygun bulunmamıştır. Bahse konu nedenlerle İmar plan değişiklik teklifi, 3194
sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.



Karar No - 210: Danıştay İdari davaları Genel Kurulunun E:2001/880 K:2003/662 karar sayılı
kararında özetle; ”Yeterlilik belgesine sahip müellifçe hazırlanıp bir imar değişikliği olmaksızın
onay mercii olan Belediye Meclisi tarafından plan değişikliği yerine geçecek şekilde karar
alınması hukuki değildir.” şeklindedir. Bu nedenle; İşlemin imar plan değişikliği şeklinde
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesine uygun, şehir ve bölge plancısı
tarafından plan değişikliği seklinde hazırlanması gerekmektedir. Değişiklik teklifini kapsayan
parsel maliklerinden muvafakat alınmamıştır. İmar plan değişiklik teklifi, 3194 sayılı İmar
Kanunun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Ayşe YILMAZ, Bahadır
ÜSTÜNDAĞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ,
Cüneyt ÖZTÜRK, Ömer DİK, Ertan ZERE, Mustafa YAŞAR, Erol TAŞ, Hasan TURAN,
Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun red Emrullah GUGUK'un kabul oylarıyla,
reddine oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No - 211: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 852 ada 1, 2, 3, 15, 16, 17 ve 18 no.lu
parseller için Plan Değişikliği talep edilmektedir. 05/10/2018 tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis
kararı ile onanan revizyon imar planın G40-A-09-B-4-B no.lu uygulama imar planında olup E:
1,40 Yençok: 15,50 m yapı nizamında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile yapı adasının bir bölümü
A-7 kat olarak talep edilmektedir. Söz konusu parseller için bütün maliklerden muvafakat
alınmamış ve değişiklik ada ölçeğinde yapılmamıştır. Yapılan imar plan değişikliğinde değer
artışı vardır. Bu nedenle imar adası kapsamındaki taşınmaz maliklerinden muvafakat alınmak
koşuluyla hazırlana imar planı ile yeniden teklif edilmesi, teklifin bu haliyle imar komisyonunca
uygun bulunmamıştır. İmar plan değişiklik teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre
oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 212: İlçemiz Ucarlı Mahallesi, tapunun 718 ada 1 no.lu parsel maliki Plan
Değişikliği talep etmektedir. 05/10/2018 tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis kararı ile onanan
revizyon imar planın G40-A-10-B-3-B pafta no.lu uygulama imar planında olup E: 2,00 Yençok:
30,50 m yapı nizamında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile 718 ada 1 no.lu parsele 20,13 m.
-17,53 mb ölçülerinde 2 adet kütle işaretlemesi talep edilmektedir. Yapılan imar plan
değişikliğinde değer artışı vardır. Bu nedenle imar adası kapsamındaki taşınmaz maliklerinden
muvafakat alınması veya kat malikleri kurulundan yapılacak plan değişikline ilişkin oybirliği ile
karar/yetki alınmak koşuluyla hazırlanan imar planı ile yeniden teklif edilmesi, teklif bu haliyle
imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. İmar plan değişiklik teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunun
8/b maddesine göre hâzırûnun oyuna sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 213: İlçemiz Yalıköy Köyü, tapunun 115 ada 4 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği
talep etmiştir. 05/10/2018 tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis kararı ile onanan revizyon imar
planın G40-B-07-B-4-A-no.lu uygulama imar planında olup 115 ada 4 no.lu parsel ayrık nizam
(A-4) kat konut adasında kalmaktadır. Plan değişikliği ile 115 ada 2, 3 ve 4 no.lu parseller ayrık
nizam (A-5) olarak talep edilmektedir. Yapılan imar plan değişikliğinde değer artışı vardır.
Teklif imar komisyonunca uygun bulunmuştur. İmar plan değişiklik teklifi, 3194 sayılı İmar
Kanunun 8/b maddesine göre hâzırûnun oyuna sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.



Karar No - 214: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 325 ada 1, 2, 465, 466, 467, 468, 499,
502, 535, 536 ve 537 no.lu parsellerin sahibi İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir.
05/10/2018 tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis kararı ile onanan revizyon imar planın G40-A-10-
A-4-A pafta no.lu uygulama imar planında olup ayrık nizam 4 kat (A-4) (0,30) imar adasında
kalmaktadır. Plan Değişikliği ile ayrık nizam 6 kat (A-6) talep edilmiş, taban alanı kat sayısı
kaldırılmıştır. Yapılan imar plan değişikliğinde değer artışı vardır. Bu nedenle imar adası
kapsamındaki taşınmaz maliklerinden muvafakat alınmak koşuluyla hazırlanan imar planı ile
yeniden teklif edilmesi, değişiklik teklifi bu haliyle imar komisyonunca uygun bulunmamıştır.
İmar plan değişiklik teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre hâzırûnun oyuna
sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 215: İlçemiz Bahçelievler ve Sanayi Mahallesinde bulunan, tapunun G40-A-09-B-2-
C pafta, 203 ada İ no.lu parselde İhdas işlemi talep edilmektedir. 1/1000 ölçekli Bulancak
Uygulama İmar Planının G40-A-09-B-2-C no.lu paftasında kalan 88,62 m² yüzölçümlü alanın,
2644 sayılı Tapu Kanununun 21. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi uyarınca
Belediyemiz adına tescili talep edilmektedir. Bahse konu taşınmazın Bulancak Belediyesi adına
tescil talebi hâzırûnun oyuna sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 216: Bulancak Revizyon İmar Planı 05/10/2018 tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis
Kararı ile onanmış olup, planın uygulanabilmesi için Belediyemiz 5 yıllık imar programına ilave
olarak, Güzelyalı Mahallesi; 845 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
ve 20 no.lu parseller, 852 ada 19 no.lu parsel, 866 ada 1, 2, 3 ve 4 no.lu parseller, 822 ada 41, 42
no.lu parseller, 865 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 61 no.lu parseller, 867 ada 2 no.lu parsel, 868 ada 1,
2, 3, 4, 12, 29, 31, 33 ve 34 no.lu parseller, 870 ada 7, 8, 9, 10 ve 11 no.lu parseller ve Pazarsuyu
Emecen Mahallesi; 1025 ada 2, 3 ve 4 no.lu parseller, 1026 ada 25, 28 no.lu parselleri için imar
düzenlemesinin 5 yıllık imar programı içine alınması teklif edilmiştir. Bahse konu imar
düzenlemelerinin 5 yıllık imar programına alınması teklifi hâzırûnun oyuna sunularak kabulüne
oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 217: Belediyemiz Park ve Bahçeler Birimi 16/10/2020 tarih ve 4497 sayılı
Başkanlık oluru yazısı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlanması teklif edilmektedir. Bu
bağlamda Park ve Bahçeler biriminin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla
5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereği yönetmelik hazırlanarak meclise
sunulmuştur. Park ve Bahçeler Birimi Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği
hâzırûnun oyuna sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 218: Zabıta Müdürlüğü yazısında, İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren
hurdacı ve kum, çakıl satışı yapan işletmeler çalışmaları esnasında; gürültü, ses, görüntü
kirliliğine neden oldukları, ayrıca bu tip işletmelerin yakınlarında meskenlerin yoğun
olduğundan bu bölgede yaşayan insanların şehirde yaşama konforuna olumsuz etki ederek,
sağlıklarını olumsuz etkiledikleri bilinen bir sorun haline gelmiştir. Bu kapsamda bahse konu
işyerlerinin taşınmasına yönelik süre verilerek, iş ve işlemlerin yapılması teklif edilmektedir.
Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan
ve Bütçe Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havale edilmesi hâzırûnun oyuna sunularak
kabulüne oy birliği ile karar verildi.



Karar No - 219: Zabıta Müdürlüğü yazısında, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kereste
atölyeleri, ağaç fırınları, fındık fabrikaları, fındık işletme, kırma ve buna benzer işletmelerin yük
indirme ve bindirme nakliyatları esnasında trafik sorunlarına, yayaların hakkı olan kaldırımları
araç gereç ve diğer malzemeleri ile işgal ettikleri ayrıca bu tip işletmeler gürültülü işletmeler
olduğundan halk sağlığını olumsuz olarak etkiledikleri bilinen bir sorun haline gelmiştir. Çağdaş
şehirleşmenin gereği olarak bu ve bunun gibi işletmeler şehir merkezinin dışında, meskenlerin
dışında kalan sanayi bölgesine taşınmaları için süre verilmesi, süre bitiminde İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarının iptal edilerek işlemlerin yapılması teklif edilmektedir. Konunun
müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havale edilmesi hâzırûnun oyuna sunularak kabulüne oy
birliği ile karar verildi.

Karar No - 220: Zabıta Müdürlüğü yazısında, İlçemiz sınırları içerisinde Oto Alım Satım adı
altında faaliyetler gösteren işletmeler ana caddeler üzerinde mesken bina altlarında olduklarından
park sorunu, kaldırım işgali ve trafik vb. sorunlar her geçen gün artarak devam etmektedir.
Ülkemizde birçok il ve ilçede oluşturulamayan galericiler sitesi İlçemizde Belediyemizin
kaynakları kullanılarak Pazursuyu sahil bölgesinde inşaat çalışmaları başlatılmış ara verilmeden
devam etmekte olup, 2. el oto galericiler sitesi inşaatının bitmesine az bir süre kalmıştır.
Çalışmaların bitmesine müteakip şehir merkezinde bulunan bu tip iş yerlerinin; yeni yapılan
siteye taşınma işlemleri için süre verilmesi, süre bitiminde mevcut olan İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarının iptal edilip mevzuat hükümlerine göre işlemlerin yapılabilmesi teklif edilmektedir.
Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan
ve Bütçe Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havale edilmesi hâzırûnun oyuna sunu

Karar No - 221: Zabıta Müdürlüğü yazısında, Kargo hizmetleri ve nakliyat ambarları olarak
sınıflandırdığımız iş kollarındaki işletmeler faaliyetleri esnasında işyerlerinin önünde sürekli
yollara ve yaya kaldırımına araç park ederek veya kaldırım üzerine yük eşya boşaltma nedeniyle
yayaların yürümelerine engel oluşan sorunlar, İlçemizde bilinen bir sorun haline gelmiştir.
Çağdaş şehirleşmenin gereği olarak kargo hizmetleri ve nakliyat ambarları vb. işletmeler için bir
bölge belirlenmesi, belirlenen bölgelere iş yerlerini taşımaları için süre verilmesi, süre bitiminde
mevcut olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının iptal edilerek işlemlerin yapılabilmesi teklif
edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde
bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havale edilmesi hâzırûnun
oyuna sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 222: Belediye Meclisinin 02/01/2020 tarih ve 11 no.lu kararı ile İlçemize Elektronik
Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasına karar verilmiştir. Teknik sorunlar nedeniyle alınan meclis
kararının iptal edilmesi teklif edilmektedir. 02/01/2020 tarih ve 11 sayılı Elektronik Denetleme
Sistemi konulu meclis kararının iptal edilmesi hususu hâzırûnun oyuna sunularak kabulüne oy
birliği ile karar verildi.



Karar No - 223: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Bulancak Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünce
İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 399 ada 1 ve 2 no.lu parsellerinde bulunan mülkiyeti
Türkiye Diyanet Vakfına ait Depo Cami ve müştemilatının yıkılarak yerine çevrenin ihtiyacına
cevap verecek yeni cami ve müştemilatının yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda cami
çevresinde bulunan arsaların birleştirilerek cami alanının büyütülmesi hedeflenmektedir. Bu
sebeple mülkiyeti Belediyemize ait olan 331 ada 61, 62 ve 201 no.lu parsellerin Belediye
Kanununun 18/e maddesince Türkiye Diyanet Vakfına tahsisi talep edilmektedir. Konunun
müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar
Komisyonuna havale edilmesi hâzırûnun oyuna sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 224: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Bulancak Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün
yazısında, İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 399ada 1 ve 2 no.lu parsellerde bulunan
mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı’na ait Depo Cami ve müştemilatının yıkılarak yerine, çevrenin
ihtiyacına cevap verecek yeni cami ve müştemilatının yapılması planlanmaktadır. Bunun içinde
cami çevresinde bulunan arsaların birleştirilmesi ve tahsisi büyük önem arz etmektedir,
denilmektedir. Bu sebeple Şemsettin Mahallesi 399 ada 1 ve 2 no.lu parseller, 331 ada 61, 62 ve
201 no.lu parsellere ait imar plan değişikliği talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra
talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi
husususu hâzırûnun oyuna sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 225: Belediye Üst Yönetimince Meclise havale edilen 2021 yılı Ücret Tarifesinin
görüşülmesine geçildi. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve
değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak
kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 226: Bulancak İlçe Merkezi ile Saraçlı Mahallesi arasında taşımacılık yapan
Belediyemize bağlı olarak çalışmakta olan Saraçlı Mahallesi Özel Halk dolmuşlarının yolcu
taşıma ücretlerinin artırılması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde
bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu hâzırûnun oyuna sunularak
kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 227: Bulancak İlçe Merkezi ile Kızılot Mahallesi arasında taşımacılık yapan
Belediyemize bağlı olarak çalışmakta olan Kızılot Mahallesi Özel Halk dolmuşlarının yolcu
taşıma ücretlerinin artırılması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde
bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu hâzırûnun oyuna sunularak
kabulüne oy birliği ile karar verildi.



Karar No - 228: Oluşan bu durum, yer altı sularımızı kirletmekte, tarım ve hayvancılığı
etkilemekte ve bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Su kirliliğinin,
gereği gibi kontrol altına alınamaması nedeniyle özellikle çocuklarımızın ve insanlarımızın
sağlığını uzun vadede tehlikeye sokmaktadır. Gerekli çalışmaların derhal yapılması ve çevre
kirliliğinin giderilmesi bakımından acilen kaynağa ihtiyaç duyulmakta ancak, şu aşamada bu
kaynak belediyemizce oluşturulamamaktadır. Bu nedenle 03 Nisan 2007 gün ve 26482 tarihli
“Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 13.748.605,76 TL
nakdi yardım talep edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No - 229: İstanbul Bağcılar Belediyesince Belediyemize hibe edilen 34 YR 5783 plakalı
2011 model Mercedes marka damperli kamyonun Taşıt Kanununun 10. maddesi "Ancak, İl Özel
İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin
kararı ile taşıt edinirler." gereği hibe aracın ivazsız ve şartsız kabulü oya sunularak kabulüne oy
birliği ile karar verildi.
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