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KARAR NO. KARAR ÖZETİ 

2020/8 İmar Komisyonunu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun "İlçemizde 24 

Haziran 2015 tarihinden önce yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi 

düzenlenmiş yapılarda ve kayıt altına alınmamış mevcut 

yapıların asansörlerinin tescil işlemleri için yürürlükte bulunan ilgili 

mevzuat hükümlerine ilave olarak getirilecek şartların 

belirlenmesine ilişkin” 13.02.2020 tarihli ve 2 sayılı, (İmar 

Komisyonu) 20.02.2020 tarihli ve 4 sayılı (Plan ve Bütçe Komisyonu) raporu 

işaret yöntemiyle yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliğiyle kabul 

edildi. 

 
2020/9 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.02.2020 tarihli ve 3370 sayılı teklifi- 

İlçemizin Yapraklı (Dolunay) Mahallesinde, tapunun 1525 parsel 

numarasında 1237,90m² miktarlı taşınmazda belediyemiz hissesi 103/105 

(1214,32m²) dışında kalan, şahıslar adına kayıtlı 23,58m² hissenin satın 

alınmasına, işaret yöntemiyle yapılan oylama neticesinde; mevcudun oy 

birliğiyle karar verildi. 

   
2020/10 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.02.2020 tarihli ve 3416 sayılı teklifi- 

İlçemizin Şerefiye Mahallesinde, tapunun 1519 ada, 8 nolu parselinde, 

247,02m² miktarlı taşınmazda Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı 

5420/12351 (108,4m²) hissenin, Kurtuluş Mahallesinde 215 ada, 6 nolu 

parselinde125,33m² miktarlı taşınmazda Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına 

kayıtlı 2258/12533 (22,58m²) hissenin taşınmaz hissedarına/hissedarlarına 

satılmasına, işaret yöntemiyle yapılan oylama neticesinde mevcudun oy 

birliğiyle karar verildi. 

 
2020/11 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.02.2020 tarihli ve 3427 sayılı teklifi- 

İlçemizin Dumlupınar Mahallesinde, tapunun 42 ada, 199 nolu parselinde, 

32,74m² miktarlı, mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı 

taşınmazın satılmasına, işaret yöntemiyle yapılan oylama neticesinde 

mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

 
2020/12 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.02.2020 tarihli ve 3417 sayılı teklifi- 

İlçemizin Yapraklı Mahallesinde, tapunun 104 ada 4 nolu parselinin 

güneyinde kalan yaklaşık 61,88m² lik taşınmazın belediyemiz adına ihdas'en 

tescil edildikten sonra satılmasına, işaret yöntemiyle yapılan oylama 

neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 
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2020/13 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.02.2020 tarihli ve 3363 sayılı teklifi- 

İlçemizin Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde, Fatsa Limanı sınırları 

içerisinde yer alan, 1/1000 ölçekli hali hazır harita paftalarında Tekne İmal 

ve Çekek Yeri olarak gösterilen alana ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçek ilave 

uygulama imar planı teklifinin Fatsa Belediye Meclisimiz tarafından 

UYGUN görülmesine, işaret yöntemiyle yapılan oylama neticesinde; 

mevcudun oy çokluğuyla ile karar verildi. 
2020/13 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.02.2020 tarihli ve 3548 sayılı teklifi- 

Fatsa Belediyesi Sosyal Tesislerinde kullanılacak doğalgaz karşılığı güvence 

bedeli için Aksa Doğalgaz Ordu-Giresun Dağıtım A.Ş.’ne verilmek üzere 

Türkiye Cumhuriyeti bankalarından 97.200,57₺ (Doksan yedi bin iki yüz₺ 
Elli yedi Krş.) ve 49.607,96₺ (Kırk dokuz bin altı yüz yedi₺ Doksan altı Krş) 

miktarlı teminat mektubu alınmasına; işaret yöntemiyle yapılan oylama 

neticesinde mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 
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