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3 ŞUBAT 2020 TARİHLİ TOPLANTISINDA
ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR SAYISI 18- 2020 yılı için evsel katı atıkların toplama ve taşıma bedellerinin
belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/01/2020 tarih, 1 sayılı kararında;
“Plan ve Bütçe Komisyonumuz, Komisyonu Başkanı Murat ÜRÜN, Başkan Vekili
Sema BİLGİ, Üyeler; Mustafa TURAN, Fatih KÖK ve Ahmet ÖRS’ün katılımı ile
10.01.2020 günü saat 11:00 da toplandı. Toplantıda Mali Hizmetler Müdürü Nedim ÖZTÜRK
ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet URTİMUR hazır bulundu.
Komisyonumuza havale edilen 2020 yılı için evsel katı atıkların toplama ve taşıma
bedellerinin belirlenmesine dair Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 31/12/2019 tarih, 23498 sayılı
yazısında; “Belediye Meclisinin 07/07/2014 tarih ve 86 sayılı kararı ile Atıksu Altyapı ve
Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerine Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik çerçevesinde 2014 yılı için tarifeye esas tam maliyet hesabı ve bu hesaba göre
süpürme, toplama ve taşıma işinin toplam maliyet içindeki payı belirlenerek uygulamaya
başlanılmıştır.
Ödemiş Belediyesi Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi
İmtiyaz Sözleşmesinin 13.3. Maddesinde "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf
Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği'ne göre
tam maliyet hesabı çerçevesinde tespit edilen toplam sistem maliyeti tahsil edilecektir. Tam
maliyet hesabında bir artış olmadığı taktirde yılın ilk gününden geçerli olmak üzere bu
bedeller yıllık Üretici Fiyat Endeksindeki artış oranında her yıl artırılacaktır." denilmektedir.
2020 Yılı için 1 Ton (Bir Ton) Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Bedelinin tespit
edilmesi gerekmektedir.
Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı ve İşletmesi İmtiyaz Sözleşmesinin
13.3. Maddesine göre Kanununun Belediye Meclisinde görüşülmek üzere gereğini arz
ederim.”
Denilmekte olup, konu incelenerek gerekli hesaplama ve müzakere yapıldı.
27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel
Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz hükümleri göz
önünde bulundurularak Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih 28 sayılı kararı ile 2019 yılı için
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189,80 TL olarak belirlenen 1 ton evsel katı atık toplama ve taşıma bedelinin; 2020 yılı için
sistem maliyeti hesabında değişiklik olmadığı anlaşıldığından Üretici Fiyat Endeksindeki artış
oranında (%7,36) attırılmasına karar verilmiştir.
2020 yılı için 1 ton evsel katı atığın toplama ve taşıma maliyetinin Üretici Fiyat
Endeksindeki artış oranında (%7,36) attırılarak 203,77 TL olarak belirlenmesinin Belediye
Meclisine teklifine oy birliği ile karar verildi”.
Denilmekle konu müzakere olundu.
Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak
Komisyonun kararı uygun bulunarak; Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin
Belirlenmesine Yönelik Kılavuz hükümlerine göre hesaplanarak ve toplam maliyet içindeki
toplama ve taşıma payı belirtilmek suretiyle Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarih 28 sayılı
kararıyla 189,80 TL. olarak belirlenen tarifeye esas 1 ton evsel katı atık bedelinin,
Toplam sistem maliyetinde bir artış olmadığı anlaşıldığından, Ödemiş Belediyesi
Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İmtiyaz Sözleşmesi’nin 13.3
maddesinde: "Tam maliyet hesabında artış olmadığı takdirde yılın ilk gününden geçerli olmak
üzere bedeller yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranında her yıl arttırılacaktır." hükmüne
göre;
2020 yılı için, 1 ton evsel katı atığın toplama ve taşıma maliyetinin Üretici Fiyat
Endeksindeki 2019 yılı Aralık ayı yıllık değişim oranına göre %7.36 oranında attırılarak
203,77 TL olarak belirlenmesine, Ödemiş Belediyesi Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin
Yapımı ve İşletilmesi İmtiyaz Sözleşmesi’nin 13. Maddesi gereğince yapılan işaretle oylama
sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 19- Meclis Üyesi Hamdi HALİS’in belediye meclis üyeliğinden
istifası nedeniyle boşalan Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliğine gizli oylama ile seçiminin
yapılmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21/01/2020 tarih, 1458 sayılı yazısında;
“Belediye Meclisinin 14.04.2019 tarihli oturumunda ilk iki yıl için görev yapmak
üzere Belediye Meclis Başkan Vekili seçilen Hamdi HALİS 10.01.2020 tarihinde belediye
meclis üyeliğinden istifa etmiştir.
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince kalan süreyi
tamamlamak üzere Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliği için gizli oylama ile yeni seçimin
yapılması hususunda gereğini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
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5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi gereğince kalan süreyi
tamamlamak üzere Belediye Meclisi 1.Başkan vekilliğine, yapılan gizli oylama sonucunda 17
oyla Ufuk AYKOL seçildi.
KARAR SAYISI 20- Meclis Üyesi Hamdi HALİS’in belediye meclis üyeliğinden
istifası nedeniyle boşalan Belediye Meclisi Kültür ve Turizm Komisyonuna 1 üye seçiminin
yapılmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21/01/2020 tarih, 1463 sayılı yazısında;
“Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarihli oturumunda bir yıl süre ile görev yapmak
üzere Kültür ve Turizm Komisyonu üyesi seçilen Hamdi HALİS 10.01.2020 tarihinde
belediye meclis üyeliğinden istifa etmiştir.
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince kalan süreyi
tamamlamak üzere Kültür ve Turizm Komisyonunun eksilen üyeliği için yeni
seçimin yapılması hususunda gereğini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince kalan süreyi
tamamlamak üzere Kültür ve Turizm Komisyonunun eksilen üyeliğine yapılan işaretle
oylama sonucunda Ediz DEMİR oyçokluğu ile seçildi.
KARAR SAYISI 21- Meclis Üyesi Hamdi HALİS’in belediye meclis üyeliğinden
istifası nedeniyle boşalan Belediye Meclisi Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna 1 üye
seçiminin yapılmasına dair Yazı İşeri Müdürlüğü’nün 2/01/2020 tarih, 1467 sayılı yazısında;
“Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarihli oturumunda bir yıl süre ile görev yapmak
üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi seçilen Hamdi HALİS 10.01.2020 tarihinde
belediye meclis üyeliğinden istifa etmiştir.
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince kalan süreyi
tamamlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun eksilen üyeliği için yeni seçimin
yapılması hususunda gereğini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince kalan süreyi
tamamlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun eksilen üyeliğine yapılan işaretle
oylama sonucunda Ediz DEMİR oyçokluğu ile seçildi.
KARAR SAYISI 22- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlatılarak belediyemize sunulan 7 adet trafo yerine ait imar plan değişikliği ile tahsis
talebinin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/01/2020 tarih, 1806 sayılı
yazısında;
“İlgi (a) yazı ile plan kapsamında tesis edilecek trafo yerlerine ilişkin şehir plancısı
tarafından hazırlanan plan tadilatı dosyasının ekte sunulduğu, bölgenin enerji ihtiyacını
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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 istenilmiş ilgi (b) yazı ile 2 adet
değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.
Bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak için yapılacak trafo alanlarına ilişkin Şehir
plancısı tarafından hazırlanan plan tadilatı dosyasında;
1-Cumhuriyet Mahallesi, L19-C-05-B-4-D imar planında yer alan 635 ada, 56 parsel
numaralı taşınmazın batısındaki park alanı içerisinde, tescilli yapı karşısında kaldığı;
2- Cumhuriyet Mahallesi, L19-C-05-C-1-B imar planında yer alan 1233 ada, 332
parsel numaralı taşınmazın güneyindeki park alanı içerisinde;
3- Atatürk Mahallesi, L19-C-05-B-3-A imar planında yer alan 1201 ada, 7 parsel
numaralı taşınmazın güneyindeki park alanı içerisinde;
4-Atatürk Mahallesi, L19-C-05-B-4-B imar planında yer alan 555 ada, 11 parsel
numaralı taşınmazın güneyindeki park alanı içerisinde;
5- Atatürk Mahallesi, L19-C-05-B-4-A imar planında yer alan 307 ada, 126 parsel
numaralı taşınmazın doğusunda bulunan yolun kenarında kaldığı;
6-Ocaklı Mahallesi, L19-C-05-B-3-B imar planında yer alan 1398 parsel numaralı
taşınmazın kuzeyinde bulunan park alanı içerisinde;
7-Atatürk Mahallesi, L19-C-05-B-2-C imar planında yer alan 409 ada, 14 parsel
numaralı taşınmazın kuzeyindeki park alanı içerisinde; kaldığı, trafo alanlarının ebatlarının
3x6 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 7 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 ve Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyona
havalesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 23- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünün;
Belediye Meclisinin 14/12/2014 tarih ve 161 sayılı kararıyla 5 yıl süre ile kurumlarına
tahsisleri yapılan ve tahsis süreleri sona eren Belediyemize ait Seyrekli Mahallesinde bulunan
422 ve 726 parsellerde ki sondaj kuyusu yerleri ve iletişim hatlarının tahsis sürelerinin
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uzatılması talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/01/2020 tarih,
2095 sayılı yazısında;
“İlgi: 27.01.2020 tarihli ve 811342237-756.01.06.01-E.7539 sayılı yazısı.
İZSU Genel Müdürlüğü ekli dilekçesi ile Ödemiş ilçesi Seyrekli Mahallesinde yer alan
104 ada 2 parsel (eski 414 parsel) sayılı 6.330,40m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 2 adet
kuyu yeri için 50 m2 lik alan, 422 parsel sayılı 5.440,00m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 25
m2 lik kuyu yeri ve 5 metre eninde su isale hattı servis yolu ile birlikte toplam 436,30m2 lik
alan, 726 parsel sayılı 11.580,00m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 25 m2 lik 2 adet kuyu yeri
için 50 m2 lik alan ve 1343 parsel sayılı 1.351,02m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 1 adet
kuyu yeri için 25m2 lik alan olmak üzere toplam 6 adet kuyu yeri ve iletim hattının tahsisi
talep edildiği, talebe istinaden Belediyemiz Meclisinin 15/12/2014 tarih ve 161 sayılı kararı
ile idareleri İZSU adına 5 yıl müddetle tahsisleri yapılmış olduğu, tahsis süreleri sona eren
Seyrekli Mahallesi 1343 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kuyu açılmadığı için verilen tahsisin
iptal edilmesi, 104 ada, 2 parsel, 422 parsel ve 726 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan
kuyu yerleri ve iletim hatları için Belediyemizce verilen 5 yıllık tahsis sürelerinin hizmet
süresince süresiz olarak idareleri İZSU adına tahsis edilmesi istenilmektedir.
Söz konusu taşınmazlar ile ilgili yapılan incelemede; Seyrekli Mahallesi 1343 parsel
sayılı taşınmazın 29.06.2018 tarihinde satış işleminin gerçekleştiği, Seyrekli Mahallesi eski
414 parsel de kayıtlı taşınmazın toplulaştırma işlemine tabii tutularak 104 ada, 2 parsel
numaralı taşınmaz olduğu ve taşınmazın konumunun değiştiği, bu sebeple eski 414 parselde
bulunan 2 adet kuyunun özel şahsa ait 106 ada, 1 parselde kaldığı anlaşılmıştır.
Yukarda yapılan açıklamalar neticesine Seyrekli Mahallesi 422 parsel sayılı 5.440 m2 lik
taşınmazdan 25 m2 lik kuyu yeri ve 5 metre eninde su isale hattı servis yolu ile birlikte
toplamda 436.30 m2 lik alan ile 726 parsel 11.580 m2 lik taşınmazdan 25 m2 lik 2 adet su
kuyu yeri için 50 m2 lik alanın 5393 sayılı kanununun 15 ve 18. maddelerine istinaden hizmet
süresince ve süresiz olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne
tahsisinin Belediyemiz
Meclisince
görüşülerek
karara
bağlanması
hususunda,
Gereğini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Konunun incelenmek üzere İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan
Ortak Komisyona havalesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
KARAR SAYISI 24- Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile eğitim konusunda ortak hizmet
projesi uygulanması hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/01/2020 tarih,
2053 sayılı yazısında;
“Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile seçilmiş ve atanmış belediye personeline yönelik
olarak; hizmet içi eğitim, çalıştay, panel, bilgilendirme toplantısı, eğitim semineri, görevde
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yükselme eğitim programları, sempozyum, kongre, konferans, personelin teknik
donanımlarının artırılması ve Belediyecilik konusundaki ülkemiz ve dünya uygulamalarının
yerinde görülmesi ve incelenmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı teknik inceleme, temas ve
tanıtım programları ile eğitici nitelikte sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacı
doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre Ortak Hizmet Projesi
uygulanması, bu hususta düzenlenen protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki
verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmek üzere,
Gereğini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Yukarıda metni yazılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı uygun
bulunarak; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile seçilmiş ve atanmış belediye personeline yönelik
olarak; hizmet içi eğitim, çalıştay, panel, bilgilendirme toplantısı, eğitim semineri, görevde
yükselme eğitim programları, sempozyum, kongre, konferans, personelin teknik
donanımlarının artırılması ve Belediyecilik konusundaki ülkemiz ve dünya uygulamalarının
yerinde görülmesi ve incelenmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı teknik inceleme, temas ve
tanıtım programları ile eğitici nitelikte sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacı
doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre Ortak Hizmet Projesi
uygulanması, bu hususta düzenlenen ekli protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına
yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g ve 75. Maddeleri gereğince, yapılan
işaretle oylama sonucu mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 25- İlçemiz Gölcük Mahallesinde içkili yer bölgesi belirlenmesine
dair Zabıta Müdürlüğü’nün 28/01/2020 tarih, 1894 sayılı yazısında;
“Roka Restorant Turizm Gıda Tarım Ürünleri Fidancılık İnşaat ve San.Tic.Ltd.Şti.
adına yetkilisi 03.10.2019 tarihli başvurusunda ilçemiz Gölcük Mahallesi 19 pafta, 774
parselde bulunan işyerine içkili lokanta faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma
talebinde bulunmuş olup, 27.12.2019 tarihli ve 6076510 sayılı İlçe Jandarma Komutanlığının
söz konusu adresin içkili yer bölgesine dahil edilmesinde sakınca olmadığını bildirir görüş
yazısı yazımız ekinde sunulmuştur.
06.12.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde ve Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile Belediyemiz sınırlarına katılan Mahallelerimizde 9207/2005 sayılı İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine istinaden 06.07.2015 tarihli
ve 301-05-65 sayılı Meclis Kararı ile içkili yerler bölgesi belirlenmiştir.
İlçemiz Gölcük Mahallesi içerisinde yeni bir içkili yer bölgesi belirlenmesi
hususlarının Meclisimizce görüşülerek gerekli karara bağlanmasını arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
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Konunun incelenmek üzere İmar ve Hukuk Komisyonundan Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
KARAR SAYISI 26- 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
28/01/2020 tarih, 1995 sayılı yazısında;
“Belediyemizde yedi adet şef, iki adet tekniker, bir adet ölçü ve ayar memurumuzun
kadro derecesi, terfileri nedeniyle kazanılmış hak aylık derecesinin altında kaldığı 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
Belediye
Meclisince
görüşülerek
karara
bağlanması
için,
Gereğini 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; 3 adet 7.derecelik Şef kadrosunun kaldırılarak 3
adet 4.derece Şef kadrosunun alınmasına, 2 adet 7.derecelik Şef kadrosunun kaldırılarak 2
adet 5.derece Şef kadrosunun alınmasına, 1 adet 5.derecelik Şef kadrosunun kaldırılarak 1
adet 3.derece Şef kadrosunun alınmasına, 1 adet 7.derecelik Şef kadrosunun kaldırılarak 1
adet 6.derece Şef kadrosunun alınmasına, 1 adet 7.derecelik Tekniker kadrosunun kaldırılarak
1 adet 5.derece Tekniker kadrosunun alınmasına, 1 adet 4.derecelik Tekniker kadrosunun
kaldırılarak 1 adet 3.derece Tekniker kadrosunun alınmasına, 1 adet 8.derecelik Ölçü Ayar
Memuru kadrosunun kaldırılarak 1 adet 4.derece Ölçü Ayar 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.
KARAR SAYISI 27- AK Parti ve MHP’nin Belediyemiz Bünyesinde “deprem ve
afet” komisyonu kurulması hususunda gündeme alınması kabul edilen yazılı önergelerinde;
Bölgemiz 1. derecede deprem bölgesi olması nedeniyle ilçemizin deprem ve afetlere
hazırlıklı bulunabilmemiz için belediyemizde “deprem ve afet komisyonu” kurulmasını teklif
ediyoruz.
Abdulkadir KARAERKEK
AK Parti Gurubu Adına
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AK parti Gurup Başkan Vekili
Belediyemiz bünyesinde “afet ve acil durum komisyonu” adı altında olası acil
durumlarda görev yapmak üzere komisyon kurulmasını teklif ediyoruz.
Gereği bilgilerinize sunulur.
Milliyetçi Hareket Partisi Adına
Ceyhun KINLI - Derya COŞKUN – Anıl TAŞ

Denilmekle konu müzakere olundu.
Deprem ve Afet Komisyonu kurulmasına, komisyonların çalışma süresinin 2020 yılı
Nisan ayı olağan meclis toplantısına kadar ve üye sayısının 5 üye olarak belirlenmesine,
Deprem ve Afet Komisyonu üyeliklerine, yapılan işaretle oylama sonucunda meclis
üyelerinden Ufuk AYKOL, Tülin BOZOĞLU, Şevket HASIRCI, Ediz DEMİR ve Anıl
TAŞ’ın seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi

Mehmet ERİŞ

Meclis Başkanı
Belediye Başkanı

Gülin VARIŞ ÖZLÜ
Katip Üye

Süleyman Gökhan KARA
Katip Üye
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