
BELEDİYEMİZ  MECLİSİNİN  01.12.2017 CUMA GÜNÜ YAPTIĞI MECLİS  TOLANTISINDAKİ 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ 

        Belediyemiz  meclisinin  2017 yılı Aralık dönemi 12.inci  toplantısı 

01.12.2017  Cuma  günü  saat 14.00'te Belediyemiz meclis salonununda  gündem 

maddelerini  görüşmek  üzere  toplandı.  Oturuma, Adnan KARACA, Ahmet  KARA, 

Osman  ÇALIM,  Fehim  İNAN,  Şaban  KURT,  Vedat  ATEŞ,  A.Fazıl  KARAÇADIR, 

dışındaki  tüm  meclis  üyeleri katıldı. Mustafa MEŞFUZ ve Mehmet  ARSLAN'ın 

önergesi  üyelere  okundu  gündemin  7.  maddesi  olarak oybirliğiyle  kabul 

edildi.Gündem maddelerine geçildi. 

 

               GÜNDEM 1- BAYIR 8127 NOLU PARSELİN TAHSİSİNİN KALDIRILMASI 

         Bayır  mevkii 8127 parsel nolu 6307,95 m2'lik taşınmazımızın  vergi 

borcuna  mahsuben  Malmüdürlüğüne devrinin yapılması için üzerindeki  tahsis 

şerhinin kaldırılması oybirliğiyle kabul edildi. 

               GÜNDEM 2- PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

         ihalesi  yapılan  Projesine  uygun  Sosyal  Tesis ( Kale  görünümlü 

seyir  Terası  ve  müştemilatı ) yapım işinin Yüklenici firma   ödemelerinin 

Belediyemizin   içerisinde   bulunduğu   mali   zorluklar   da  göz   önünde 

bulundurularak,Toplam  İhale  bedeli  üzerinden  477.301,73.  -(..dört   yüz 

yetmiş  yedi  bin  üç  yüz  bir  lira  yetmiş üç kuruş..).TL'sı  tutarındaki 

miktarı  ödeme  kabiliyeti  olup  kalan   2.000.000,00.-(...ikimilyon...)TL. 

tutarındaki  miktarın  ödenmesi  için Özel veya Devlet Bankalarından (  faiz 

oranlarının  en  asgari  seviyede  tespit  edilecek olandan ), 48 ay  vadeli 

nakit  kredi  kullanarak  ödeme  yapılması  ve    Plan  ve  Bütçe  Komisyonu 

tarafından uygun bulunan komisyon raporu ile Kredi anlaşmasının  imzalanması 

ve  krediye  ilişkin  her türlü işlemleri yapmak için Belediyemizi  temsilen 

Belediye  Başkanımız Sayın Hüseyin ŞANVERDİ'ye yetki verilmesi  oybirliğiyle 

kabul edildi. 



              GÜNDEM 3- SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÜRE UZATIMI 

        Belediyemizde  norm  kadrosu  bulunan  ancak  atama  yapılmayan   bu 

kadrolara  5393  sayılı  yasanın  49. maddesi gereğince sözleşmeli  personel 

çalıştırılarak   doldurulması   esasından   faydalanarak   Doktor    Mustafa 

KARAKURUMER,  Tekniker  Mehmet  Erdal  UÇAR  ve  Kimyager  Harun DUR'un  tam 

zamanlı,    Avukat    Mehmet    SARUHAN'ın   ise   kısmi   zamanlı    olarak 

çalıştırılmalarının  ve  tip  sözleşmelerinin  01.01.2018'den   31.12.2018'e 

kadar uzatılması oybirliğiyle kabul edildi. 

             GÜNDEM 4- PARSEL SATIŞ İZNİ 

         Belediyemize  ait  Yenişehir  4241 ( 33,55 m2 ) nolu parsel  sayılı 

nakıs taşınmazın satışının yapılması oybirliğiyle kabul edildi. 

             GÜNDEM 5- İMAR TADİLATI 

 

         Bayır mevkii 471 nolu parsel sayılı taşınmaza ( Mustafa Şevki  Paşa 

Cami  )  ait  1/1000  ölçekli  revizyon  imar  plan tadilatının  yapılmasını 

isteyen İmar tadilatı İmar Komisyonuna havale edildi. 

         İlçemiz Üçtepe mahallesinde imar planımız içerisinde kalan (  Küçük 

Sanayi  sitesi  )  trafo  binalarının  tesis  edilebilmesi için tahsis  şart 

olduğundan 8 İmar planına işlenmesi ) ekte sunulan imar planında  belirtilen 

trafo  bina  yerlerinin  3194  sayılı  imar  kanununun 8/b maddesi  uyarınca 

tadilatını isteyen İmar tadilatı İmar Komisyonuna havale edildi. 

             GÜNDEM  6-  MECLİS  ÜYESİ  MUSTAFA  MEŞFUZ VE MEHMET  ARSLANĞIN 

ÖNERGESİ 

          İlçemiz  KEFERŞIHA  mevkiinde  kain  38  parsel numaralı  taşınmaz 

1.251.185,93.m2.  olup,  ekli  krokide  A ile gösterilen  134.055,64.m2.'lik 

alan kamu yararı gereği kamulaştırılması, uzlaşma ile  2.010.834,60.-(...iki 

milyon  on bin sekiz yüz otuz dört lira atmış kuruş.)TL.?sı bedel  üzerinden 

yapmış  bulunmaktayız.  Belediyemizin  içerisinde bulunduğu kısıntılı  maddi 



olanaklarıyla,  kamulaştırma bedelinin süresi içerisinde yatırılması  mümkün 

olamamaktadır.  Kamulaştırma  kredi kullanım talebi bulunan Belediyemiz  ile 

İller  Bankası  arasında  Kredi  anlaşması  imzalanabilmesi amacıyla,  Kredi 

anlaşmasının imzalanması ve krediye ilişkin her türlü işlemleri yapmak  için 

Belediyemizi  temsilen  Belediye Başkanı Sayın Hüseyin ŞANVERDİ'nin  yetkili 

kılınması oybirliğiyle kabul edildi. 

            GÜNDEM  4-  OCAK  AYI  MECLİS TOPLANTISINININ TARİH VE  SAATİNİN 

TESPİTİ 

         Ocak  ayı  olağan  meclis toplantısı 04.01.2018 Perşembe günü  saat 

14.00'te  Belediyemiz  meclis  salonunda  toplanılmasına oybirliğiyle  karar 

verildi. 

               DİLEK VE TEMENNİLER 

       Başka gündem maddesi bulunmadığından meclis başkanı üyelere  teşekkür 

ederek oturumu kapattı. 

 

 Hüseyin ŞANVERDİ              M.Fatih BAĞLAN             Mustafa MEŞFUZ 

 Meclis Başkanı                   Katip                      Katip 


