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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M E C L İ S  K A R A R I 
 

Karar No         : 61                                              

Karar Tarihi   : 12/03/2020  
 

KONUSU: 

             Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 10.03.2015 tarih ve 64 sayılı karara göre 

Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında paylaşımı yapılan yolların sayısallaştırılmış haritası 

ve envanter listesi 14.04.2016 tarih ve 176 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmış 

olup; teklif yazısında belirtilen değişiklikler ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca tespit edilen yazım ve 

çizim hatalarının düzeltilmesi neticesinde oluşan ve Ekte yer alan yol ağı haritası ve kontrol kesim 

numaralı envanter listesinin onaylanması hususunun görüşülmesi. 
 

             Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 06.03.2020 tarihli ve 18955236-020-E.1007 sayılı Başkanlık 

Makamından Meclise havaleli yazısında; 
 

 
 

     
 

                   Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

              Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 10.03.2015 tarih ve 64 sayılı karara göre 

Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında paylaşımı yapılan yolların sayısallaştırılmış haritası 

ve envanter listesi 14.04.2016 tarih ve 176 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmıştır.     

              Geçen süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi ve diğer Kamu Kurumları tarafından yapılan 

projeler neticesinde; 

               Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma yapılarak ve orman izni alınarak açılan yollar 

yol ağı haritasına işlenmiş ve kontrol kesim numarası verilerek yol envanter listesine eklenmiş; 

    Devlet Su İşleri tarafından Toplulaştırma, Baraj ve Gölet projeleri kapsamında kalan 

Büyükşehir Belediyesi görev ve yetkisindeki yollarda oluşan kısmi güzergah değişiklikleri Büyükşehir 

Belediyesi yol ağı haritasına işlenmiş ve envanter listesinde yazılı km bilgileri yenilenmiş; 
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   Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kendi yol ağına alınan yollar Büyükşehir Belediyesi 

yol ağı haritasından ve envanter listesinden çıkarılmış; 

   Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2016 tarih ve 410 sayılı kararı ile Büyükşehir 

yol ağına katılan yollar yol ağı haritasına işlenmiş ve kontrol kesim numarası verilerek envanter listesine 

işlenmiş ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2016 tarih ve 176 sayılı kararı ekinde yer 

alan yol ağı haritası ve envanter listesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca tespit edilen yazım ve çizim 

hatalarının düzeltilmesi neticesinde oluşan ve Ekte yer alan yol ağı haritası ve kontrol kesim numaralı 

envanter listesinin onaylanmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.  

 

 
 

 


