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Sayın: Belediye Meclis Üyesi 
 
 Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 20. maddesi gereğince                
05 Kasım 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni’nde 
aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. 
 

Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.  28.10.2015 
 
 
 
 

   
       Ömer Faruk ÇELİK 
        Belediye Başkanı 
 

 
GÜNDEM: 
 

1. Açılış ve Yoklama 
 

2. Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin 
görüşülmesi. 

 
3. Gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması. 

 
4. 01 Ekim 2015 tarihli meclis toplantı tutanağının görüşülmesi. 

 
 
   KOMİSYON RAPORLARI: 
 

 
5. Plan Bütçe Komisyonu’nun 06.10.2015 tarih ve 6 sayılı (Belediyemizin 

2016 yılı performans Programı’nın görüşülmesi) ile ilgili raporu. 
 

6. Plan Bütçe Komisyonu’nun 19.10.2015 tarih ve 7 sayılı (Belediyemizin 
2016  Mali Yılı Hazırlık Bütçesi )   ile ilgili raporu. 
 

7. Plan Bütçe ve İmar Karma Komisyonu’nun 05.10.2015 tarih ve 1 sayılı ( 
6360 sayılı Kanun’un 35.maddesinin geçici 1.maddesinin 14 fıkrasına 
istinaden 12.11.2012 tarihine kadar inşaatı bitirilmiş olan yapılardan fen 
ve sanat kurallarına uygun yapıldığı tespit edilenlerin ruhsatlandırılması 
aşamasında ücret alınıp alınmayacağı ) ile ilgili raporu.  

 

8. İdari Komisyonu’nun  tarih ve 10 sayılı (İlçemize bağlı Karaağaçlı 
Mahallesinin girişinde bulunan parka yeniden  “Alparslan TÜRKEŞ” 
isminin verilmesi konusundaki önerge) ile ilgili raporu.  
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9. İdari- İmar Karma Komisyonu ve CHP grubu üyesi Yenal YILDIRIM’ dan 

oluşan Araştırma Komisyonu’nun  tarih ve 1 sayılı (İlçemiz Ahmet Bedevi 
Mahallesi, 577 Sokakta araç muayene istasyonu (TUVTÜRK)’ nun 
karşısında oto tamir ve bakım mesleği adı altında faaliyet gösteren 
işyerinin ruhsatlandırma iş ve işlemlerinin araştırılması konusundaki 
önerge) ile ilgili raporu. 

             
10. İmar Komisyonu’nun 09.10.2015 tarih ve 43 sayılı (Karaağaçlı Mahallesi, 

155 ada 9 parselde imar planı değişikliği yapılması ) ile ilgili raporu. 
 

11. İmar Komisyonu’nun 05.10.2015 tarih ve 44 sayılı (Aşağı Çobanisa 
Mahallesi, 131 ada, 19 parselde imar planı değişikliği yapılması) ile ilgili 
raporu. 

 
 

TEKLİFLER : 
 

12.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 20.10.2015 tarih ve 1441 sayılı ( 
Veziroğlu Mahallesi 767 parsel muhtarlık binası altı 93 nolu taşınmazın 
Kuran Kursu olarak kullanılmak üzere İlçe Müftülüğüne bir yıllığına 
tahsis edilmesi talebi ) ile ilgili teklifi. 
 

13. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 19.10.2015 tarih ve 489 sayılı 
(Belediyemiz çalışanlarından alınacak olan kreş ücret tarifesinin yeniden 
değerlendirilebilmesi) ile ilgili teklifi. 

 
14. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21.10.2015 tarih ve 125 sayılı ( Evlendirme 

memurluğumuzca 2016 yılında uygulanacak olan gelir ücret tarifesinin 
belirlenmesi) ile ilgili teklifi.  

 
15. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21.10.2015 tarih ve 126 sayılı ( Ölçü ve tartı 

aletleri için ölçü ve ayar memurluğumuzca 2016 yılında uygulanacak olan 
gelir ücret tarifesinin belirlenmesi) ile ilgili teklifi.  
 

16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarih ve 3648 sayılı (2016 
yılında uygulanacak olan gelir ücret tarifesinin belirlenmesi) ile ilgili 
teklifi.  
 

17. Zabıta Müdürlüğünün 28.10.2015 tarih ve 1315 sayılı ( Şehzadeler 
Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin madde 6 
nizam ve intizam ile ilgili emir ve yasaklar başlıklı 22.maddesi 
değiştirilerek alt maddelerin eklenmesi ) ile ilgili teklifi. 

 
18.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.10.2015 tarih ve 429 sayılı 

(5393 sayılı kanunun 49. Maddesi ve norm kadro yönetmelik esasları  
gereğince hazırlanan boş kadro değişikliği) ile ilgili teklifi. 

 
19. Fen İşleri Müdürlüğünün 28.10.2015 tarih ve 1086 sayılı ( Fen İşleri 

Müdürlüğünce 2016 yılında uygulanacak olan gelir ücret tarifeleri ) ile 
ilgili teklifi. 

 
  

 


