Sinop Belediye
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve Soyadı

Karar Tarihi : 02.03.2015

BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis 1. Başkan Vekili
ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANELKamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN –-Zeynel NALLIOĞLU -Osman ONUR Aysun
ÖZSÖNMEZ-Oktay TÜRKOĞLU-Avniye ARSLAN-Ali GÜNDOĞDU-Abidin GÜNÖZ Şefik LAFÇI - Müge ÜSTÜN ONUR.

Karar Numarası :43

Gündemin 7.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih ve
31105704/332 sayılı teklifi ile,İlimiz Merkez Yeni Mahalle,14 pafta,194 ada,38 nolu parselin yeşil
alandan çıkartılarak yapılaşma hakkı verilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: İlimiz Merkez Yeni Mahalle, 14 pafta, 194 ada, 38 nolu
parselin maliki parselinin park ve yoldan çıkartılarak imar planı değişikliğinden önceki duruma
dönüştürülmesini ve parselin ticaret alanına dönüştürülerek inşaat izni ve ruhsatı verilmesi talep
edilmektedir.
Konu ile ilgili olarak Meclisçe yapılan incelemede, söz konusu taşınmazın 1/1000 uygulama
ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında rekreasyon alanı olarak işlenmiş olduğu,1/25000 ölçekli çevre
düzeni planında kentsel meskun alanı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Talebe ilişkin serbest çalışan
bir şehir plancısı tarafından tadilat projesi hazırlandığı, aynı zamanda talebin Mekansal Plan Yapım
Yönetmeliğinin, imar planı değişiklikleri bölümünün 26.maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen (imar planı
değişikliği, plan ana kararları sürekliliğini, bütünlüğünü,Sosyal ve Teknik Alt Yapı dengesini
bozmayacak nitelikte kamu yararı amaçlı teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.) amir
hükmüne, 2.maddesinde belirtilen( imar planlarında Sosyal ve Teknik Alt Yapı Hizmetlerinin
iyileştirilmesi esastır.Yürürlükteki imar planlarında öngörülen Sosyal ve Teknik Alt Yapı Standartlarını
düşüren plan tadilatı yapılamaz) amir hükümlerine, yine 3.maddesinin b fıkrasında belirtilen (imar
planında yer alan yol hariç Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının ve konuya ait Sosyal ve Kültürel Tesis
Alanlarının kaldırılması veya küçültülmesi, ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde
eşdeğer bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve kanun
özellikleri korunur bu alanların yerinin değiştirilmesinde mevcut plandaki hizmet etki alanına göre
aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni
tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur) amir hükümlerine aykırılık teşkil
ettiği belirlenmiştir.
Ayrıca söz konusu 194 ada, 38 nolu parsel Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 42 sayılı
kararı ile, 5 yıllık kamulaştırma programına alındığı görülmüştür.
Bu nedenle İlimiz Merkez Yeni Mahalle, 14 pafta 194 ada, 38 nolu parselin park ve yoldan
çıkartılarak imar planı değişikliği yapılmadan önceki durumuna getirilmesi talebinin, yukarıda
belirtilen Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddelerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından
talebin reddine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

Karar Tarihi : 02.03.2015

Karar Numarası :44

Gündemin 2.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih
31105704/243 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Yeni Mahalle,14 pafta,194 ada,38 nolu parselle ilgili
olarak Samsun 2.İdare Mahkemesinin 2013/1343 Esas No, 2014/1426 karar nolu yazılarının
görüşülmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: İlimiz Merkez Yeni Mahalle,14 pafta,194 ada,38 nolu
parselle ilgili olarak, Samsun 2.İdare Mahkemesinin 2013/1343 Esas No, 2014/1426 karar nolu
kararının Meclisçe görüşülmesi talebi Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 38 sayılı kararı ile
görüşülmüş ve karara bağlanmış olmasına rağmen,söz konusu talebin sehven imar komisyonuna
getirildiği anlaşıldığından,anılan Mahkeme kararı ile ilgili herhangi bir karar alınmasına gerek
olmadığına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi : 02.03.2015

Karar Numarası :45

Gündemin 1.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih 31105704/238
sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Ada Mahallesi,316 ada,279 ve 280 nolu parsellerde Kurul kararı
doğrultusunda hazırlanan imar planı tadilatı Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: İlimiz Merkez Ada Mahallesi, 316 ada,279 ve 280 nolu
parsellerde yolun düzeltilmesine yönelik hazırlanan plan değişikliğinde (ekli plandaki gibi) kamu yararı
görüldüğünden, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayından sonra UİP-1702,30
plan işlem numaralı plan tadilatının, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği onaylanmasına
Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Karar Tarihi :02.03.2015

Karar Numarası :46

Gündemin 3.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih
31105704/244 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Korucuk Köyü,201-205-206 ve 203 adalar arasında kalan
park alanının cami alanına tahsis edilmesi, bu alanda kaybedilen park alanının 248 ada,1 nolu
parselde ihdas edileceğini ve bu nedenle ekte sunulan nazım imar planı tadilatı ve imar plan
değişikliği yapılması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: İlimiz Merkez Korucuk Köyü, Tabyalar Cami Yaptırma ve
Yaşatma Derneğince, İlimiz Merkez Korucuk Köyü, 201-205-206 ve 203 adalar arasında kalan park
alanının cami alanına tahsis edilmesi,buna mukabil kaybedilen park alanının 248 ada,1 nolu parselde
ihdas edilmesi ile ilgili olarak hazırladığı,NİP-1705,15 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı tadilatı ile, UİP-1702,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliklerinde plan ana kararlarının bozulduğu ve hazırlanan plan değişikliklerinin Mekansal plan

Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin 1. Fıkrasına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından,plan değişikliği
yapılması talebinin reddine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Karar Tarihi :02.03.2015

Karar Numarası :47

Gündemin 4.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih
31105704/245 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Kefevi Mahallesi,219 ada,12 nolu parselde plan
değişikliği yapılması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: ,İlimiz Merkez Kefevi Mahallesi,219 ada,12 nolu parselde
plan değişikliği yapılması amacı ile hazırlanan plan tadilatının Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğinin
26.maddesinin
1.
Fıkrasında
belirtilen
(imar
planı
değişikliği,plan
ana
kararlarını,sürekliliğini,bütünlüğünü, Sosyal ve Teknik Alt Yapı dengesini bozmayacak nitelikte,kamu
yararı amaçlı teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır) amir hükmüne, yine 3.maddesinde
belirtilen (imar planlarında Sosyal ve Teknik Alt Yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin
değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz) amir hükmüne ve 3/6.
maddesine aykırılık teşkil ettiğinden UİP-1702,32 plan işlem numaralı plan tadilatı yapılması talebinin
reddine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Karar Tarihi :02.03.2015

Karar Numarası :48

Gündemin 6.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih 31105704/330
sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Korucuk Köyü,298 ada,10 nolu parselde( ekli plandaki gibi) plan
değişikliği yapılması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Sinop Üniversitesi Rektörlüğünce İlimiz Merkez Korucuk
Köyü,298 ada,10 nolu parselde ifraz hattı konularak ve yapı adasının kuzeyinde emsalin 1.00’a
çıkartılması amacı ile hazırlanan PİN:UİP-1702,34 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı tadilatının Mekansal Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen(plan ana
kararlarını sürekliliğini,bütünlüğünü,sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte kamu
yararı amaçlı teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır) amir hükmüne aykırılık teşkil
etmesi,ayrıca plan açıklama raporundaki kullanım kararlarında hangi fonksiyonun nekadarlık
kullanılacağı belli olmadığından,PİN:UİP-1702,34 plan işlem numaralı plan tadilatı yapılması talebinin
reddine Meclisçe oybirliği ile karar verildi
Karar Tarihi :02.03.2015

Karar Numarası :49

Gündemin 6.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih 31105704/330
sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Korucuk Köyü,298 ada,10 nolu parselde( ekli plandaki gibi) plan
değişikliği yapılması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Sinop Üniversitesi Rektörlüğünce İlimiz Merkez Korucuk
Köyü,298 ada,10 nolu parselde ifraz hattı konularak ve yapı adasının kuzeyinde emsalin 1.00’a

çıkartılması amacı ile hazırlanan PİN:UİP-1702,34 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı tadilatının Mekansal Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen(plan ana
kararlarını sürekliliğini,bütünlüğünü,sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte kamu
yararı amaçlı teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır) amir hükmüne aykırılık teşkil
etmesi,ayrıca plan açıklama raporundaki kullanım kararlarında hangi fonksiyonun nekadarlık
kullanılacağı belli olmadığından,PİN:UİP-1702,34 plan işlem numaralı plan tadilatı yapılması talebinin
reddine Meclisçe oybirliği ile karar verildi
Karar Tarihi :02.03.2015

Karar Numarası :50

Gündemin 8.maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih
21559232/47 sayılı teklifi ile, Belediyemiz Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı destekli,
Mezbaha yapım işi projesi tamamlanmış olup,Finansmanı Kuzey Anadolu Kalkınma
Ajansı olmak üzere 2.5000.000,00.-TL.ödenek tahsis edilmesi talebi Meclisçe incelendi.
DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Belediye İdareleri Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 37.maddesinde “ek ödenek bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca
yetmeyeceği anlaşılan hizmet için tertip açılarak ödenek konur denmektedir.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı destekli Belediyemiz Mezbaha yapım işi projesi
tamamlanmış olup, 2015 yılı bütçesinde yapım işi ile ilgili yeterli ödenek bulunmamaktadır. Bu
nedenle 46-57-02-30 04-4-3 06-05-01 proje giderlerine yönetmelik gereği ek ödenek yapılırken
finansmanın
da belirtilmesi gerektiğinden,finansmanı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olmak üzere 2.500.000,00
TL. ödenek tahsis edilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Karar Tarihi :02.03.2015

Karar Numarası :51

Gündemin 9.maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.02.2015 tarih
21559232/48 sayılı teklifi ile, Teminat Mektubu alınması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Belediyemiz Arıtma Tesisi Enerji Aboneliği için
08.10.2013 tarih ve 129 sayılı Meclis Kararı ile Çalık Yeşilırmak perakende Elektrik Satış A.Ş.ne
43.000.00 TL. lik Banka Teminat Mektubu verilmiştir.
Elektrik Dağıtım Şirketi değiştiğinden,yeni şirket YEPAŞ Yeşilırmak Perakende Satış A.Ş.
tarafından Belediyemiz Arıtma Tesisi Enerji aboneliği için eski Teminat Mektubu iptal edilerek
49.920.00 TL.tutarında Banka Mektubu talep edilmektedir.
Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi uyarınca YEPAŞ Yeşilırmak
Perakende Satış A.Ş.ne verilmek üzere 49.920.00TL.lik Banka Teminat Mektubu alınmasına izin
verilmesine,Meclisçe oybirliği ile karar verildi
Karar Tarihi :02.03.2015

Karar Numarası :52

Gündemin 10.maddesinde yer alan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih
46096723/53 sayılı teklifi ile, Sinop-Erfelek İçme Suyu ve Hizmet Birliğine katılınması, söz konusu
birlik için hazırlanan tüzüğün onaylanması ve Tüzüğün 7.maddesi gereği Birlik Meclisinin
oluşturulması için Belediyemiz üyeleri arasından 6 asil,3 yedek üyenin seçiminin yapılması talebi
Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Belediyemizin 2014 yılı Kasım ayına ait Meclis
Toplantısında Sinop İli Erfelek İlçesinde bulunan İçme Suyu Arıtma Tesisinin işletilmesi için kurulması
planlanan ‘Sinop-Erfelek-Köy Grubu İçme Suyu Birliği’ne katılınması ve söz konusu Birlik Meclisinin
oluşturulabilmesi için Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 6 Asil, 5 Yedek üye gizli oylamayla
seçilmesiyle ilgili kararlar alınmıştır.Ancak Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden gelen 30.12.2014
tarihli ve 56442840/26968 sayılı yazıya göre söz konusu Birliğin Tüzüğü; Birlikler Birliğe üye olamaz
görüşü ile değiştirilmesi için geri gönderilmiştir.
Bu nedenle söz konusu Birliğin Sinop Belediyesi ve Erfelek belediyesinin Katılımı ile
kurulabilmesi için tüzük metninde gerekli değişiklikler yapılmıştır.
Sinop İli Erfelek İlçesinde bulunan İçme Suyu Arıtma Tesisinin işletilmesi için kurulması
planlanan ‘Sinop İli Erfelek İlçesinde bulunan İçme Suyu Arıtma Tesisinin işletilmesi için kurulması
planlanan ‘Sinop-Erfelek İçme Suyu ve Hizmet Birliği’ne katılınmasına,söz konusu Birlik için hazırlanan
tüzüğün aynen onaylanmasına ve Tüzüğün 7.maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda Asil Üye
olarak Kamil GÜRBÜZ (12 oy), Aysun ÖZSÖNMEZ (12 oy),Hüseyin MİNOĞLU ( 12 0y), Oktay
TÜRKOĞLU (12 oy),Ali GÜNDOĞDU (12 oy),Şefik LAFÇI (12 oy), Yedek Üye olarak Osman ONUR (12
oy),Rahmi BALFİDAN(12 oy) ve Abidin GÜNÖZ(12 oy) alarak görev yapmalarına Meclisçe oybirliği ile
karar verildi.
Karar Tarihi :02.03.2015

Karar Numarası :53

Gündemin 11.maddesinde yer alan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih
46096723/56 sayılı teklifi ile, Erfelek İçme Suyu Arıtma Tesisinde kullanılmak üzere Minibüs tipi
Personel Servis Hizmet aracı alınabilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı
Erfelek İçme Suyu Arıtma Tesisinde kullanılmak üzere minibüs tipi personel servis hizmet aracı
alınmasına, Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Karar Tarihi :02.03.2015

Karar Numarası :54

Gündemin 12.maddesinde yer alan Özel Kalem Müdürlüğünün 24.02.2015 tarih 67088654/30 sayılı
teklifi ile, Belediye Başkanı Baki ERGÜL’ün Yurt dışı gezisine katılabilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: 15.03.2015 – 22.03.2015 tarihleri arasında Amerika
Birleşik Devletlerinde düzenlenecek olan Cruise Shipping Miami Fuarına Belediye Başkanımız Baki
ERGÜL’ün katılmasına izin verilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi
Karar Tarihi :02.03.2015

Karar Numarası :55

Gündemin 13.maddesinde yer alan Özel Kalem Müdürlüğünün 24.02.2015 tarih
21559232/50 sayılı teklifi ile, Belediyemize dilekçe veren Yakup KARABULUT’a ait 7.982,27.-TL. kira
borcunun af edilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Belediyemize 09.02.2015 tarihli dilekçe ile müracaat
ederek,İlimiz Merkez İncedayı Mahallesi,Okullar Caddesinde bulunan büfeyi 2009 yılı Aralık ayında
kapattığını,5 aylık kira borcunu ödediğini,yasal yolları bilmediği için Büfeyi kapattıktan sonra Belediye
ye dilekçe vermediğini,Belediyece 2010 ve 2011 yıllarına ait kira borcu nedeni ile icra takibi
yapıldığını,2009 yılında Büfeyi kapattığından dolayı kira borcunun affedilmesini talep etmiştir.
Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından 19.01.2015 tarihinde borçlu Yakup
KARABULT hakkında 2010 ve 2011 yıllarını kapsayan 4.004.00.TL. anapara, 2.757.34.TL. gecikme
zammı toplam 6.761.34.TL.icra takibi yapılmış olup,ilgilinin borcunun icra tüm icra masrafları ile
birlikte 17.02.2015 tarihi itibarı ile 7.982.27.TL. olduğu belirtilmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev yetkilerini düzenleyen 18.
Maddesinin (h) bendinde;Vergi resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5.000,00.TL.den fazla dava
konusu olan Belediye uyuşmazlıklarını Sulh ve tasfiyeye kabul ve feragata karar verme yetkisinin
Belediye Meclisine ait olduğu belirtilmiştir.
Bu nedenle adı geçen Yakup KARABULUT’a ait 7.982.27.TL. tutarındaki borcunun tahsil
edilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından affedilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.
Karar Tarihi :02.03.2015

Karar Numarası :56

Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen Zabıta Müdürlüğünün 24.02.2012 tarih
ve 59468105/132 sayılı teklifi ile, il merkezinde bulunan motosiklet bakım ve tamiri adı altında
faaliyet gösteren işyerlerinin Küçük sanayi sitesine taşınması konusu meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Belediyemizden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
alarak motosiklet bakımı ve tamiri adı altında faaliyet gösteren işyerleri, bakım ve tamiri yaptıkları
motosikletlerini mahalle aralarında, işyerlerinin önüne park etmeleri nedeni ile araç ve yaya trafiğinin
akışını engellediği, motosikletlerin tamiri yapıldıktan sonra çalışıp çalışmadığının kontrolü sırasında
çıkan sesten dolayı gürültü kirliliği oluştuğu görülmektedir.
Bahse ekonu işyerlerinin şehir merkezinden küçük sanayi sitesine taşınarak faaliyetlerini
sürdürebilmeleri için yer konusunda sınırlı sorumlu ikinci kısım Küçük Sanayi Sitesi YapıKkooperatifi

Başkanlığına resmi yazı yazılmış olup, cevabi yazılarında ise küçük sanayi sitesi işyeri inşaatlarının
dönem içerisinde tamamlanarak en geç yıl sonuna kadar 138 adet işyerinin ortaklarına dağıtılması
hedeflenmekte olup, oto tamir grubu meslek dalına ait bölümde veya ikinci küçük sanayi sitesindeki
işyerlerinde faaliyetlerini sürdürmekte olan ortaklarının kendi işyerine taşınmaları ile bu noktada
yeteri kadar işyeri boşaltılmış olacağı belirtilmektedir.
Bu nedenle il merkezindeki motosiklet bakım ve tamiri adı altında faaliyet gösteren
işyerlerinin küçük sanayi sitesine taşınmalarına meclisçe oy birliği ile karar verildi
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Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen Zabıta Müdürlüğünün 24.02.2012 tarih
ve 59468105/132 sayılı teklifi ile, il merkezinde bulunan motosiklet bakım ve tamiri adı altında
faaliyet gösteren işyerlerinin Küçük sanayi sitesine taşınması konusu meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
: Belediyemizden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
alarak motosiklet bakımı ve tamiri adı altında faaliyet gösteren işyerleri, bakım ve tamiri yaptıkları
motosikletlerini mahalle aralarında, işyerlerinin önüne park etmeleri nedeni ile araç ve yaya trafiğinin
akışını engellediği, motosikletlerin tamiri yapıldıktan sonra çalışıp çalışmadığının kontrolü sırasında
çıkan sesten dolayı gürültü kirliliği oluştuğu görülmektedir.
Bahse ekonu işyerlerinin şehir merkezinden küçük sanayi sitesine taşınarak faaliyetlerini
sürdürebilmeleri için yer konusunda sınırlı sorumlu ikinci kısım Küçük Sanayi Sitesi YapıKkooperatifi
Başkanlığına resmi yazı yazılmış olup, cevabi yazılarında ise küçük sanayi sitesi işyeri inşaatlarının
dönem içerisinde tamamlanarak en geç yıl sonuna kadar 138 adet işyerinin ortaklarına dağıtılması
hedeflenmekte olup, oto tamir grubu meslek dalına ait bölümde veya ikinci küçük sanayi sitesindeki
işyerlerinde faaliyetlerini sürdürmekte olan ortaklarının kendi işyerine taşınmaları ile bu noktada
yeteri kadar işyeri boşaltılmış olacağı belirtilmektedir.
Bu nedenle il merkezindeki motosiklet bakım ve tamiri adı altında faaliyet gösteren
işyerlerinin küçük sanayi sitesine taşınmalarına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

