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ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN
03 ARALIK 2018 TARİHLİ
OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
- Belediye Meclisinin 5/11/2018 tarihli geçmiş meclis tutanakları oybirliği ile kabul
edildi.
KARAR SAYISI 470- Ertuğrul Mahallesi, 2 pafta, 642, 643, 644 parseller ile Ertuğrul
Mahallesi 4 pafta, 887 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılmasının 5 Yıllık İmar Programının
öncelik sırası 2019 yılına ve 2019 Yılı Performans Programına alınmasına dair Plan ve Bütçe ile
İmar Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 12/11/2018 tarih, 4 sayılı kararında;
“Ortak Komisyonumuz, 12 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 16:30’da İmar Komisyonu
Başkanı Hasan GÜRGEN ile Üyeler Selahattin KUNDAK, Serkan EKREM, Hayrettin
ÇAMLIBEL ve Özkan AKGÜN, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Selahattin KUNDAK ile
Üyeler Ruhi ŞENÖZ ve Gülşen ARIKAN’ın katılımı ile toplandı. Toplantıda İmar ve Şehircilik
Müdür Vekili Nermin PERVAN, Emlak ve İstimlak Müdürü Fatma SEZGİN hazır bulundu.
Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarih ve 464 Sayılı Kararı ile Ortak Komisyonumuza
havale edilen Ertuğrul Mahallesi 2 pafta 642, 643, 644 parseller ile Ertuğrul Mah. 4 pafta 887
parsel numaralı taşınmazın yol içerisinde kalan kısmının kamulaştırılmasının Performans
Programına eklenmesi ve hazırlanacak olan 2017-2021 yıllarını kapsayan 5 Yıllık İmar
Programına eklenmesi konusunun görüşülmesine başlanıldı.
Mahallinde ve paftasında yapılan inceleme sonucu Ertuğrul Mahallesi Köycivarı mevkii 2
pafta, 642, 643, 644 nolu parseller ile Ertuğrul Mahallesi Köyiçi mevkii 4 pafta, 887 nolu
parselin içinden Ertuğrul Mahallesi ana yolun geçtiği görülmüştür. Ertuğrul Köyü Tüzel Kişiliği
tarafından herhangi bir kamulaştırma işlemine ilişkin bilgi ve belgelere rastlanılmadığı, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan Ertuğrul Mahallesi ana yolun hangi parsellerden geçtiği,
ayrıca yol içinde kalan taşınmazların ne kadarlık kısmının yol içerisinde kaldığını gösterir yol
terkiyat folyesine göre söz konusu taşınmazların yol içerisinde kalan kısımlarının
kamulaştırılması gerektiği görülmüştür.
Ertuğrul Mahallesi Köycivarı mevkii 2 pafta, 642, 643, 644 nolu parseller ile Ertuğrul
Mahallesi Köyiçi mevkii 4 pafta, 887 nolu parselin yol içinde kalan kısmının kısmi
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kamulaştırmasının 2017-2021 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programının 2019 yılı içerisine
alınmasının ve 2019 performans programına eklenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile,
Kararın onayı için Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonundan oluşan ortak Komisyonun
kararı aynen uygun bulunarak, Ertuğrul Mahallesi Köycivarı mevkii 2 pafta, 642, 643, 644 nolu
parseller ile Ertuğrul Mahallesi Köyiçi mevkii 4 pafta, 887 nolu parselin yol içinde kalan
kısmının kısmi kamulaştırmasının 2018-2022 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programının 2019
yılı uygulama dilimine ve 2019 performans programına eklenmesine, yapılan işaretle oylama
sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 471- Mülkiyeti Hazineye ait iken Müftülüğe tahsis edilen, ancak 6360
sayılı Kanunu’nun geçici 1. Maddesinin 1. Fıkrası hükmü gereğince “Devir Tasfiye ve
Paylaştırma Komisyonu Kararı” ile Belediyemize devredilen imam evi olarak kullanılan Ocaklı
Mahallesi 521 parsel numaralı taşınmazın bedelsiz ve amacına uygun olarak kullanılmak üzere
Ödemiş İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe ile Hukuk
Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 09/11/2018 tarih, 3 sayılı kararında;
“Plan Bütçe ve Hukuk Ortak komisyonu 9 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:00’de Plan
Bütçe Komisyonu Başkanı Selahattin KUNDAK, Üye Ruhi ŞENÖZ, Üye Gülşen ARIKAN ve
Hukuk Komisyonu Başkanı Yasemin BEZMEZ, Üye Zekeriya KARABIYIK ve Üye Sezer
TÜRKMENOĞLU’ nun katılımı ile toplandı. Üye Abdülkadir KARAERKEK , Üye Zihni
DURAN , Üye Erdal BAŞAR ve Üye İsmail DADAL toplantıya katılmadı. Toplantıda Belediye
Emlak ve İstimlak Müdürü Fatma SEZGİN ve Belediye Avukatı Burak CAN hazır bulundu.
Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarih ve 465 Sayılı Kararı ile Ortak Komisyona havale
edilen mülkiyeti Hazineye ait iken Müftülüğe tahsis edilen, ancak 6360 Sayılı kanunun geçici
1.maddesinin 1.fıkrası hükmü gereğince “Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararı” ile
Belediyemize devredilen cami lojmanı olarak kullanılan Ocaklı Mahallesi 521 parsel numaralı
taşınmazın bedelsiz ve amacına uygun olarak kullanılmak üzere İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi
konusunun görüşülmesine başlanıldı.
Ocaklı Mahallesi 26 pafta 521 parselde arsa vasfındaki 691 m2’lik taşınmaz 6360 sayılı
yasa ile 01/06/2016 tarihinde Belediyemize devrolan ve tahsis talebinde bulunulan parselin arsa
vasfında olduğu ve taşınmazda mesken bulunduğu tespit edilmiştir.
5393 Sayılı Kanunun 75.maddesinin d) fıkrasında “Kendilerine ait taşınmazları, asli
görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis
edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı
dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara
göre yeniden tahsis mümkündür” hükmünün bulunduğu, tahsis yapılmasının önünde hukuki bir
engel bulunmadığı, aynı kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen
18.maddesi ile bu konuda karar verme yetkisinin Belediye Meclisinde olduğu görülmüştür.
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Yine 5393 Sayılı Kanunun 34.maddesinin g) fıkrasındaki “Taşınmaz mal satımına,
trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere
kiralanmasına karar vermek” hükmü gereğince Belediye Meclisince alınan tahsis kararlarının
uygulanmasının Belediye Encümenince yapılacağını düzenlemiştir.
Tüm bu nedenler ile; Ocaklı Mahallesi 521 parselde bulunan arsa vasfındaki taşınmazda
bulunan meskenin, Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince tahsisine ve tahsis süresinin
Belediye Meclisince belirlenmesi ile tahsise ilişkin iş ve işlemlerin Belediye Encümenince
yürütülmesi hususunda konunun Belediye Meclisinde görüşülmesine Ortak Komisyonumuzun
mevcudun oybirliği ile karar verildi.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan ortak
komisyonunun kararı uygun bulunarak, Ocaklı Mahallesi 521 parselde bulunan arsa vasfındaki
taşınmazdaki meskenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesine göre Ödemiş İlçe
Müftülüğü’ne 5 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisine, süre sonunda konunun Belediye
Meclisimizce yeniden değerlendirilmesine, kararın belediye encümenince uygulanmasına, 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendine göre, yapılan işaretle oylama
sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 472 – İnönü Mahallesi 798 ada, 18, 19, 20 ve 21 parseller ile 799 ada,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 ve 24 parsel numaralı taşınmazları kapsayan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebinin incelendiğine dair İmar
Komisyonunun 12/11/2018 tarih, 185 sayılı kararında;
“Komisyonumuz, 12 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 16.00 da üyeler, İmar Komisyonu
Başkanı Hasan GÜRGEN, Selahattin KUNDAK, Serkan EKREM, Hayrettin ÇAMLIBEL ve
Özkan AKGÜN ile birlikte toplandı. Toplantıda İmar ve Şehircilik Müdür vekili Nermin
PERVAN hazır bulundu.
Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen
Selma KISA’ya ait 30.10.2018 tarihli başvuru ile İlçemiz İnönü Mahallesi, 798 ada, 18, 19, 20 ve
21 Parseller ile 799 ada, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 ve 24 parsel numaralı taşınmazlar
ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği, plan açıklama raporunun ekte sunulduğu, değerlendirmenin talebinin incelenmesine
başlanıldı.
Ödemiş merkez mahallelerimizi kapsayan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama
İmar Planı Belediye Meclisimizin 06.11.2017 tarih ve 301-05-111 sayılı kararı ile uygun
görülmüş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 05.173 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
Ödemiş merkez mahallelerimizi kapsayan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama
İmar Planında söz konusu taşınmazların Gelişme Konuta Alanı içerisinde TAKS:0.30;
KAKS:1.20 yapılaşma haklarının bulunduğu, mevcutta 28.773m²alanın yeşil alan olarak ayrıldığı
incelenmiştir.
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Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde TAKS: 0.30; KAKS;1.20
olarak planlandığı, sosyal donatı alanlarının 38.371m² olduğu, emsal yapılaşma hakkını
korunduğu, yoğunluk artışı bulunmadığı görülmüştür.
İlçemiz ait eski 1985 yılı onaylı imar planında toplu konut (site) alanlarının yer aldığı
ancak 13.04.2018 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı
değişikliğinde toplu konut(site) yapılacak alanların yer almadığı, hazırlanan plan değişikliğinde
site tarzı yapılaşma öngörüldüğü incelenmiştir.
Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde ana ulaşım bağlantılarının
korunduğu, açık ve yeşil alanlarının mevcut plandaki açık ve yeşil alanlarla devamlılığının
sağlandığı, kentsel donatı alanlarını birbirine bağlandığı görülmüştür.
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Tanımlar Başlığı altında 4. Maddesinin k
bendinde ; “Uygulama imar planı: Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin
koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı,
erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı
adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya
emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt,
yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı
alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol
kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin
kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve
diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte
onaylı halihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan
planı” denilmektedir.
İnönü Mahallesi, 798 ada, 18, 19, 20 ve 21 Parseller ile 799 ada, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 17 ve 24 parsel numaralı taşınmazlar ile ilgili hazırlanan 1/5000 Ölçekli nazım imar
planı değişikliğinin uygun olduğuna 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesinin b
bendine istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine oy birliği ile,
Kararın onayı için belediye meclisine sunulmasına karar verildi.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonunun kararı uygun bulunarak; İnönü Mahallesi, 798
ada, 18, 19, 20 ve 21 Parseller ile 799 ada, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 ve 24 parsel
numaralı taşınmazlar ile ilgili hazırlanan ekli 1/5000 Ölçekli nazım imar planı değişikliğinin
uygun olduğuna, plan ve eklerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesinin b
bendine istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine, yapılan işaretle oylama
sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 473- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlatılarak belediyemize sunulan 14 adet trafo yerine ait imar plan değişikliği ile tahsis
talebinin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23/11/2018 tarih, 10841 sayılı
yazısında;
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“İlgi yazı ile plan kapsamında tesis edilecek trafo yerlerine ilişkin şehir plancısı tarafından
hazırlanan plan tadilatı dosyasının ekte sunulduğu, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak için
yapılacak trafoların yer tahsisinin özelleştirme modeli gereği işletme hakkının şirketlerinde
bulunmakla birlikte tüm elektrik dağıtım tesis ve yerlerinin mülkiyetinin TEDAŞ Genel
Müdürlüğü’ne ait kamu adına olduğunun göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve ayrıca
yerlerinin özel mülkiyete konu taşınmazlara isabet etmesi halinde, maliklerin muvafakat
aranmaksızın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümlerine göre yine TEDAŞ Genel
Müdürlüğü lehine kamulaştırma/devir işlemlerinin 6446 sayılı Kanununun 19. Maddesince şirket
tarafından yapılacağı, uygun görülmesi halinde Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı onayına
sunulmak üzere meclis kararı alınması istenilmektedir.
Bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak için yapılacak trafo alanlarına ilişkin Şehir Plancısı
tarafından hazırlanan plan tadilatı dosyasında;
1-Cumhuriyet (Hürriyet)Mahallesi, L19-C-05-C-1-A imar planında yer alan 750 ada, 194
parsel numaralı taşınmazın güney doğusundaki park alanı içerisinde;
2- Cumhuriyet(Hürriyet) Mahallesi, L19-C-05-C-1-B imar planında yer alan 1006 ada, 5
parsel numaralı taşınmazın kuzeyindeki park alanı içerisinde;
3- Cumhuriyet(Hürriyet) Mahallesi, L19-C-05-C-1-B imar planında yer alan 641 ada, 95
parsel numaralı taşınmazın batısındaki park alanı içerisinde;
4-Atatürk Mahallesi, L19-C-05-B-4-A imar planında yer alan 307 ada, 126 parsel
numaralı taşınmazın doğusunda bulunan ulus meydanı içerisinde;
5- Atatürk(Zafer) Mahallesi, L19-C-05-B-4-B imar planında yer alan 559 ada, 1 parsel
numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan park alanı içerisinde;
6-Atatürk(Anafartalar) Mahallesi, L19-C-05-B-4-B imar planında yer alan 541 ada, 684
parsel numaralı taşınmazın doğusunda bulunan park alanı içerisinde;
7-Atatürk(Süleyman Demirel) Mahallesi, L19-C-05-B-2-D imar planında yer alan 873
ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneydeki park alanı içerisinde;
8- Atatürk(Süleyman Demirel) Mahallesi, L19-C-05-B-1-B imar planında yer alan 1181
ada, 1 parselin kuzeyinde bulunan park alanı içerisinde;
9- Atatürk (Süleyman Demirel)Mahallesi, L19-C-05-B-1-D imar planında yer alan 1184
ada, 1 parselin kuzeyinde bulunan park alanı içerisinde;
10- Atatürk(Süleyman Demirel) Mahallesi, L19-C-05-B-2-A imar planında yer alan 719
ada, 25 parselin kuzeyinde bulunan park alanı içerisinde;
11- Atatürk(Süleyman Demirel)Mahallesi, L19-C-05-B-2-A imar planında yer alan 942
ada, 1 parselin kuzeyinde bulunan park alanı içerisinde;
12- Atatürk(Zafer) Mahallesi, L19-C-05-B-2-D imar planında yer alan plan açıklama
raporunda 409 ada, 5 parselin içerisinde yazılan ancak 409 ada, 166 parsel numaralı taşınmazın
güneyinde bulunan park alanı içerisinde;
13-Türkmen Mahallesi, L19-C-05-A-4-C imar planında yer alan plan açıklama raporunda
905 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda bulunan mülkiyeti belediyemize ait 904 ada, 1
parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Macera Parkının içerisinde;
14- Kuvvetli Mahallesi, L19-C-05-A-3-A imar planında yer alan plan açıklama raporunda
364 ada, 148 parsel olarak yazılan ancak 867 ada, 152 parsel numaralı taşınmazın güneyinde
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bulunan park alanı içerisinde; kaldığı, trafo alanlarının ebatlarının 8x5 metre olduğu tespit
edilmiş olup, hazırlanan plan değişiklikleri ekte sunulmuştur.
5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendinde, “Mahallî müşterek
nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde
taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” Belediyenin yetkileri ve imtiyazları içinde
kalmaktadır.
Plan değişikliği hazırlanan 14 adet trafo alanlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.
Maddesinin (h) bendinde istinaden tahsisi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.
Maddesinin (b) ve (c) maddelerine istinaden, Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi hususunda
konunun Belediye Meclisine havalesini müsaadelerinize saygıyla arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Konunun incelenmek üzere İmar Komisyona havalesine, yapılan işaretle oylama
sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 474- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Memur Dolu Kadro
Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün
26/11/2018 tarih, 1404 sayılı yazısında;
“Belediyemizde bir adet memurumuzun kadro derecesi, terfileri nedeniyle kazanılmış hak
aylık derecesinin altında kalacağı için 657 sayılı yasanın 68. Maddesi (A) bendi gereği
değiştirilmesi gerekmektedir.
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli,
yazımız ekinde sunulmuştur.
5393 sayılı yasanın 18. maddesi (L) fıkrası gereğince, Memur Dolu Kadro Değişiklik
Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması için Belediye Meclisine havalesini saygılarımla arz
ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Yukarıda metni yazılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı ve ekindeki
Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde önerildiği şekilde; personelin müktesibi, öğrenim
düzeyi, hizmet süresi göz önüne alınarak; 1 adet 6.derecelik Zabıta Memuru kadrosunun
kaldırılarak 1 adet 5.derece Zabıta Memuru kadrosunun alınmasına, bu doğrultuda hazırlanan
ekli Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin ONANMASINA; 5393 sayılı yasanın 18 inci
maddesinin (l) bendi gereğince, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
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KARAR SAYISI 475- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 inci maddesinin 1 inci
fıkrasına istinaden 2019 yılı meclis çalışma takviminin belirlenmesi hususunda Yazı İşleri
Müdürlüğü’nün 26/11/2018 tarih, 138 sayılı yazısında;
“5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin 1. fıkrası ile Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesinde;
“Meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır. Ancak ilk
haftanın tamamının resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çalışma günü toplantı günü
olarak belirlenebilir. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir.
Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği
gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir.
Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı günü başkan tarafından tayin edilir.
Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı,
faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların
görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.” denilmektedir.
Belediye meclisince uygun görüldüğü takdirde 2019 yılında yapılacak Yerel Seçimler
nedeniyle 31.03.2019 tarihine kadar 2019 yılı meclis çalışma takviminin görüşülmesi hususunu
saygılarımla arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Belediye Meclisinin 31.03.2019 tarihine kadar meclis çalışma takviminin;
07 OCAK 2019 PAZARTESİ SAAT: 20.00,
04 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ SAAT: 20.00,
04 MART 2019 PAZARTESİ SAAT: 20.00,
olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

A.Mahmut BADEM
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Yasemin BEZMEZ
Katip Üye
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