2019 YILI AĞUSTOS AYI 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM, 1. OTURUM KARAR ÖZETİ
Belediye Meclisi 2019 Yılı Ağustos Ayı 7. Olağan Toplantı Birinci Birleşim, Birinci Oturumunu
yapmak üzere katılım tutanağında isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 06.08.2019 Salı günü,
saat 15.00’te Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara
bağlamıştır.
I- Belediye Meclis Üyesi Ethem SAYAR’ın 2019 Yılı Ağustos Ayı 7. Olağan Meclis Toplantısına
katılmayacağı hakkındaki mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye
Kanununun 32. maddesi gereği 06.08.2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ağustos Ayı 7. Olağan Meclis
Toplantısının 1. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar
verildi.
II- Özel Kalem Müdürlüğünün “Yurtdışı Daveti” konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde
görüşülerek;
Belediyemizin Kardeş şehri Jinan Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın daveti üzerine;
Jinan’da 9-12 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Jinan ile Uluslararası Partnerleri
Arasında Diyalog: Kültürel Mirasın Korunması ve Kentsel Sürdürülebilir Kalkınma” etkinliğine
katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Belediye Başkanı Mehmet OKTAY, Belediye Meclis Üyeleri
Aylin YÜKSEL, Burak DEMİRTAŞ, Cengiz KAYA, Hasan YAYLALI ve Süleyman EROĞLU’nun
kardeş şehir Çin’in Jinan kentine yapılacak olan inceleme gezisine katılmalarına, 9-12 Eylül 2019
tarihleri arasında gerçekleşecek bu seyahatin ulaşım giderleri ile kanuni harcırahlarının Belediyemiz
bütçesinden ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ‘’Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel (Mimar)’’ konulu
müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek;
Belediyemiz birimlerindeki hizmetlerle ilgili iş ve işlemlerin aksamaması amacıyla memur norm
kadromuzda boş bulunan Mimar kadrosunda 2019 yılı içerisinde tam zamanlı olarak ve 15.08.2019 –
31.12.2019 tarihleri arasında çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin Tam Zamanlı Sözleşmeli
Personel Hizmet Sözleşmesinin yapılmasına, 1 adet 5. derecelik boş Mimar kadrosu için asgari ücretin
net tutarı kadar ücret ödenmek ve Devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu
sözleşme ücreti ile ilgili yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda
arttırılmak, bu konuda aynı Mimar ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası
gereğince Tam Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi
yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile
karar verildi.
IVDestek Hizmetler Müdürlüğünün ‘’Motosiklet Alımı’’ konulu ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde
kullanılmak üzere listede belirtilen araçların 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi (Değişik
17/09/2014 5234-4 md.) gereğince satın alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile
karar verildi.
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TALEP EDİLEN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ
Cins
Görev Yeri
KUPA Pikap 200 Motosiklet (3
tekerlekli sepetli çöp toplama Temizlik İşleri Müdürlüğü
motosikleti)

Sayfa 1 / 2

VPark ve Bahçeler Müdürlüğünün ‘’Park İsmi Verilmesi’’ konulu müzekkeresi Belediye
Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( n ) bendi: ‘’ Meydan, cadde,
sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla
sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini
kabul etmek.’’ hükmü gereğince; İlçemiz Armutalan Mahallesi 136 Sokak ile 111 Sokak arasında kalan
çocuk parkı olarak ayrılmış alana YÖRÜK ALİ PARKI ismi verilmesine,
Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi: ‘’Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve
benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda;
belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise
meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı
ile yürürlüğe girer.’’ hükmü gereğince Mülki İdare Amirinin onayına gönderilmesine işaretle yapılan
oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
VIPark ve Bahçeler Müdürlüğünün ‘’Park İsmi Verilmesi’’ konulu müzekkeresi Belediye
Meclisinde görüşülerek;
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( n ) bendi: ‘’ Meydan, cadde, sokak, park,
tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının
tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.’’
hükmü gereğince; İlçemiz Armutalan Mahallesi 132 Sokak ile 133 Sokak arasındaki çocuk oyun
parkına KAMİL İNAN PARKI ismi verilmesine,
Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi: ‘’Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve
benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin
kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin
kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare
amirinin onayı ile yürürlüğe girer.’’ hükmü gereğince Mülki İdare Amirinin onayına gönderilmesine
işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyesi Bestami ŞİNİK’in ret oyu kullanmasına
karşın) oy çokluğu ile kabul edildi.
VII- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2019 Yılı Eylül Ayı
8. Olağan Meclis Toplantısının 03.09.2019 Salı günü, saat 15:00’te yapılmasına işaretle yapılan
oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
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