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ĠLAN 

FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN 
 

 Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca                                
2 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. 
 İlgililere ve sayın halkımıza duyurulur. 
 
      GÜNDEM   : 
 
1. 01/06/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetinin okunması, 
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün,Belediyemiz Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna 

Tufan KAÇAR’ın atamasının yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 2. fıkrası 
uyarınca Belediye Meclisinin bilgisine sunulmasına ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 
72745708-903.02.01-605 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

3. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün,Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi,273 ada 10 parselde 
97.Sokaktaki Adres Kayıt Sisteminde 11/O ile gösterilen,ilan metninde Sıra No:26 ile gösterilen                
26 işyeri nolu 19 m2’lik taşınmazın Züccaciye Satış İşletmesi (Faaliyet) tahsis konusunun Büfe 
İşletmesi olarak Taşınmazın Kira Şartnamesinin 4.maddesine göre değiştirilip,değiştirilmeyeceğine 
ilişkin Meclise havaleli 22/06/2018 tarih ve 95742943-190.04.02-346 sayılı müzekkeresinin 
görüşülmesi, 

4. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün,İlçemiz,Çiftlik Mahallesi,022D-8A-4A numaralı paftada yer alan 
159,160 ve 161 numaralı adalara komşu 7.618 m2 alana sahip,planda “Park Oyun Alanı” tanımlı 
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkul üzerinde;turizm çeşitliliğinin artması ve 
turizm sezonunun uzaması amacıyla resmi müsabakaların yapılmasına elverişli Belediyemizce 
hazırlanacak projeye uygun gayrimenkulün özgülendiği “Oyun Alanı” kapsamında Tenis 
Kortu/Kortlarının yapılması için 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca 29 Yıl süreli İntifa Hakkı 
tesis edilmesine,İntifa Hakkı Bedeli ile içeriğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 
yapılacak İhale ve Sözleşme ile belirlenmesi hususlarının görüşülerek 5393 Sayılı Belediye 
Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca karara bağlanmasına ilişkin Meclise 
havaleli 22/06/2018 tarih ve 95742943-190.04.02-344 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi, 

5. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün,İlçemiz,Patlangıç Mahallesi,2587 ada,1 parsel numaralı 2222 m2 
alana sahip,planda “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” tanımlı Belediyemiz adına kayıtlı gayrimenkul 
üzerinde;4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 794 ila 822 inci maddeleri uyarınca 29 Yıl süreli İntifa 
Hakkı tesis edilmesine,Belediyemizce hazırlanan 28/10/2016 tarihli ve 501 numaralı yapı ruhsatına 
uygun gayrimenkulün özgülendiği amaca yönelik “Düğün Salonu” yapılmasına,süre sonunda 
yapı/yapıların bedelsiz olarak Belediyemize bırakılmasına,İntifa Hakkı Bedeli ile içeriğinin                     
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak İhale ve Sözleşme ile belirlenmesi 
hususlarının görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının                     
(e) bendi uyarınca karara bağlanmasına ilişkin Meclise havaleli 22/06/2018 tarih ve                                  
95742943-190.04.02-345 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi, 

6. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırları gösterir  (KVK) Kadastral 
Haritalar,Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve 
mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle 
Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında 
herhangi bir sınır değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Ġnlice Mahallesi 
sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince 
değiştirilmesine ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-425 sayılı 
müzekkeresinin görüşülmesi,  
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7. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 

Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırları gösterir  (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve mahalle 
sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve 
uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır 
değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Koru Mahallesi sınırlarının ekteki 
belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince değiştirilmesine 
ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-432 sayılı müzekkeresinin 
görüşülmesi,   

8. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırları gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski Kargı 
Köy sınırları dikkate alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve 
mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle 
Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında 
herhangi bir sınır değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Kargı Mahallesi 
sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince 
tespitine ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-433 sayılı müzekkeresinin 
görüşülmesi,   

9. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski 
Çenger Köy sınırları dikkate alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle 
sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve 
uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır 
değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Çenger Mahallesi sınırlarının ekteki 
belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin 
Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-434 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

10. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski 
Karacaören Köy sınırları dikkate alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan 
sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları 
hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye 
Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 
Karacaören Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye 
Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve                     
42798632-310.99-435 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

11. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski 
Kızılbel Köy sınırları dikkate alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan 
ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle 
Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında 
herhangi bir sınır değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Kızılbel Mahallesi 
sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince 
tespitine ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-436 sayılı müzekkeresinin 
görüşülmesi,   
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12. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 

Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski 
İncirköy Köy sınırları dikkate alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle 
sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve 
uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır 
değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Ġncirköy Mahallesi sınırlarının ekteki 
belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin 
Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-437 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,  

13. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski Nif 
Köy sınırları dikkate alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının 
geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Nif Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-438 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

14. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve 
mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer 
aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan, 
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan TaĢyaka Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-439 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

15. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Harita lar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski 
Karaçulha Köy sınırları dikkate alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan 
sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları 
hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye 
Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 
Karaçulha Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 
9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve                                          
42798632-310.99-440 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

16. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski Söğüt 
Köy sınırları dikkate alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının 
geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Söğüt Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-441 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   
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17. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 

Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski 
Esenköy Köy sınırları dikkate alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan 
ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle 
Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında 
herhangi bir sınır değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Esenköy Mahallesi 
sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince 
tespitine ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-442 sayılı müzekkeresinin 
görüşülmesi,   

18. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve 
mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer 
aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan, 
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-443 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

19. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve 
mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer 
aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan, 
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Karagözler Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-444 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

20. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve 
mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer 
aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan, 
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Kesikkapı Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-445 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

21. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve 
mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer 
aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Patlangıç Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-446 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   
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22. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 

Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve 
mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer 
aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan, 
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Pazaryeri Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-447 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

23. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği 
güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Ölüdeniz Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-448 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

24. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski Eldirek 
Köy sınırları dikkate alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve 
mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle 
Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında 
herhangi bir sınır değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Eldirek Mahallesi 
sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince 
tespitine ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-449 sayılı müzekkeresinin 
görüşülmesi,   

25. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski 
Çamköy Köy sınırları dikkate alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan 
ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle 
Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında 
herhangi bir sınır değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Çamköy Mahallesi 
sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince 
tespitine ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-450 sayılı müzekkeresinin 
görüşülmesi,  

26. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve 
mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer 
aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan, 
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Çatalarık Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-451 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi, 
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27. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 

Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği 
güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Faralya Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-452 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

28. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski 
Bozyer Köy sınırları dikkate alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan 
ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle 
Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında 
herhangi bir sınır değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Bozyer Mahallesi 
sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince 
tespitine ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-453 sayılı müzekkeresinin 
görüşülmesi,   

29. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve 
mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer 
aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Karagedik Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-454 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

30. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski 
Yakacık Köy sınırları dikkate alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan 
ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle 
Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında 
herhangi bir sınır değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Yakacık Mahallesi 
sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince 
tespitine ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-455 sayılı müzekkeresinin 
görüşülmesi,   

31. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve 
mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer 
aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan, 
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Yeni Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara 
göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise havaleli 
20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-456 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   
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32. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 

Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve 
mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer 
aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Çiftlik Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-457 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi, 

33. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği 
güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Karaağaç Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-458 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

34. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski 
Yeşilüzümlü Köy sınırları dikkate alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan 
sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları 
hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye 
Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 
YeĢilüzümlü Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye 
Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve                             
42798632-310.99-459 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

35. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği 
güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Gökben Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-460 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

36. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve 
mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer 
aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan, 
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Göcek Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara 
göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise havaleli 
20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-461 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   
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37. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 

Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği 
güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Tuzla Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-462 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

38. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği 
güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Akarca Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-463 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,  

39. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği 
güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan BabataĢı Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-464 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

40. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği 
güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan MenteĢeoğlu Mahallesi sınırlarının ekteki 
belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin 
Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-465 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,  

41. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği 
güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Cami Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-466 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   
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42. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 

Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği 
güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Foça Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-467 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

43. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski 
Yanıklar Köy sınırları dikkate alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle 
sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve 
uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır 
değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Yanıklar Mahallesi sınırlarının ekteki 
belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin 
Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-468 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

44. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,sınır değiĢikliği yapılarak sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve 
mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer 
aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan, 
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Kaya Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara 
göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise havaleli 
20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-469 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

45. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları ve eski 
Gökçeovacık Köy sınırları dikkate alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan 
sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları 
hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye 
Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 
Gökçeovacık Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye 
Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise havaleli 20/06/2018 tarih ve                      
42798632-310.99-470 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,   

46. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri 
Tabanında yer alan adres kayıtları,tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral Haritalar, 
Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir Mahalle haritaları dikkate 
alınarak,herhangi bir sınır değiĢikliği yapılmadan sayısallaĢtırılan ve mahalle sınırlarının geçtiği 
güzergah ve mahalleye bağlı mevkii sınırları hakkında Mahalle Muhtarının bilgi ve uygunluk 
görüşlerinin yer aldığı belgeler incelerek,Fethiye Genel İlçe Sınırında herhangi bir sınır değişikliği 
olmadan,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Karakeçili Mahallesi sınırlarının ekteki belirlenen 
koordinatlara göre 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9.maddesi gereğince tespitine ilişkin Meclise 
havaleli 20/06/2018 tarih ve 42798632-310.99-471 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi, 

      İlan olunur. 
           

Fethiye Belediye Başkanlığı 


