
BELEDİYEMİZ    MECLİSİNİN   04.01.2018   PERŞEMBE   GÜNÜ   YAPTIĞI    MECLİS 

TOLANTISINDAKİ ALINAN KARAR ÖZETLERİ 

        Belediyemiz  meclisinin 2018 yılı Perşembe dönemi 1.inci  toplantısı 

04.01.2018  Perşembe  günü  saat  14.00'te  Belediyemiz  meclis  salonununda 

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

KARA, Osman ÇALIM, Mehmet ÇÜTER, Şaban KURT, Vedat ATEŞ, A.Fazıl  KARAÇADIR, 

Hasan  KANAR ve Hasan CEMİLOĞLU dışındaki tüm meclis üyeleri  katıldı.Gündem 

maddelerine geçildi. 

        GÜNDEM 1- DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ 

        Kapalı olarak  yapılan oylama sonucunda Ziya GÜLEROĞLU, Necip  EZER, 

Halit  AŞAN,  Mustafa MEŞFUZ ve Mehmet ARSLAN 16'şar oyla Denetim  Komisyonu 

Üyeliğine seçildiler. 

        GÜNDEM 2- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ 

        Belediyemizde  sözleşmeli olarak çalışan personellerin  ücretlerinin 

ve   ek   ödemeleri  tam  zamanlı  olarak  çalışan  Doktorun  maaşının   net 

3000,00-TL,  Kimyagerin  maaşı  net  2900,00-TL  ve  Teknikerin  maaşı   net 

2500,00-TL,  kısmi  zamanlı  olarak  aynı yasaya tabi Avukatın maaşının  net 

1435,00-TL,  Ek ödeme için doktorun ek ödemesinin bürüt 1965-TL.  Kimyagerin 

ek  ödemesi  bürüt  1035-TL  ve  Teknikerin  ek ödemesi bürüt 880-TL  olarak 

maaşlarının  ve  ek  ödemelerinin  01.01.2018  tarihinden itibaren  ödenmesi 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        GÜNDEM 3- ZABITA MESAİSİ 

       Zabıta  fazla  mesaisinin  bürüt 480-Tl olarak ödenmesi  oybirliğiyle 

kabul edildi. 

       GÜNDEM 4- İMAR KOMİSYON RAPORU 

       a)  Bayır  mevkii  471 nolu parsel sayılı taşınmazda bulunan  Mustafa 

Şevki  Paşa  Camiye  ait  1/1000  ölçekli  revizyon imar plan tadilatı  imar 

komisyonunca  incelenip uygun bulunarak hazırlanan komisyon raporu  oylamaya 

sunuldu. Oylama sonunda komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi. 



       b)  İlçemiz Üçtepe mahallesinde imar planımız içerisinde kalan  Küçük 

Sanayi  sitesi  trafo  binalarının tesis edilebilmesi işlemi için imar  plan 

tadilatı  imar  komisyonunca  incelenip uygun bulunarak hazırlanan  komisyon 

raporu  oylamaya sunuldu. Oylama sonunda komisyon raporu oybirliğiyle  kabul 

edildi. 

       GÜNDEM 5- CAMİ YERİNİN MÜFTÜLÜĞE TAHSİSİ 

      a)  Belediyemize  ait  Bayır  6858  nolu  taşınmazın İlçe  Müftülüğüne 

tahsis edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 

      b)  Belediyemize  ait Harran 504 nolu ( Hac Konaklama Tesisi )  parsel 

sayılı  taşınmazın  Suriye  Görev Gücü kapsamında görev yapan birliğe  görev 

süresince   yapacağı   faaliyetlerde   kullanılmak  üzere  tahsis   edilmesi 

oybirliğiyle kabul edildi. 

      c) Belediyemize ait Yenişehir 280 ada 1 nolu parsel sayılı  taşınmazın 

okul   yapılmak   üzere  İlçe  Milli  Eğitim  Müdürlüğüne  tahsis   edilmesi 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        GÜNDEM 6- İMAR TADİLATI 

      a)  Bayır  mahallesi 182 nolu parsel sayılı taşınmazla alakalı  1/1000 

ölçekli uygulama imar plan tadilatı imar komisyonuna havale edildi. 

İmar  Tadilatının  acil  olması  nedeniyle  Belediye Başkanının teklifi  ile 

Komisyon  üyelerince  bu  tadilatın  biran  önce  görüşülmesini  ve   rapora 

bağlanmasını  istedi.  Toplanan  imar  komisyonumuzca  uygun bulunmuş  olup, 

uygun  bulunan  imar  komisyon  raporu  oylamaya  sunuldu.  Oylama   sonunda 

komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi. 

      b)  Bayır mahallesi 5879 nolu parsel sayılı taşınmazla alakalı  1/1000 

ölçekli uygulama imar plan tadilatı imar komisyonuna havale edildi. 

İmar  Tadilatının  acil  olması  nedeniyle  Belediye Başkanının teklifi  ile 

Komisyon  üyelerince  bu  tadilatın  biran  önce  görüşülmesini  ve   rapora 

bağlanmasını  istedi.  Toplanan  imar  komisyonumuzca  uygun bulunmuş  olup, 

uygun  bulunan  imar  komisyon  raporu  oylamaya  sunuldu.  Oylama   sonunda 



komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi. 

        GÜNDEM 7- İLÇEMİZE DOĞALGAZ ŞEBEKE HATTININ YAPILMASI KARARI 

          4646   sayılı   Doğalgaz  Piyasası  Kanununun  4.üncü   maddesinin 

dördüncü  fıkrasının  (g)  bendi  ve  Doğalgaz  Piyasası Dağıtım ve  Müşteri 

Hizmetleri  Yönetmeliğinin  70.  maddesi uyarınca;Enerji Piyasası  Düzenleme 

Kurumu  tarafından  dağıtım  lisansı  verilen  AKSA  GAZ  A.Ş.  nin  dağıtım 

bölgesine  Belediyemizin  de  dahil  edilmesine,Reyhanlı  şehrinde,  dağıtım 

şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi  sistemlerinden 

dağıtım  şirketinin  faydalanmasına  izin verileceğinin,Dağıtım  şebekesinin 

yapımı     ve     dağıtım    faaliyetlerinde    gerekli    iş     birliğinin 

yapılacağının,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt  edilmesine, 

oybirliğiyle karar verildi. 

GÜNDEM 8- ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINININ TARİH VE SAATİNİN TESPİTİ 

         Şubat  ayı  olağan meclis toplantısı 01.02.2018 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 


