
 

 

BELEDİYEMİZ    MECLİSİNİN   03.01.2019   PERŞEMBE   GÜNÜ   YAPTIĞI    MECLİS 

TOLANTISINDAKİ ALINAN KARAR ÖZETLERİ 

 

         Belediyemiz  meclisinin  2019  yılı  Ocak dönemi 1.inci  toplantısı 

03.01.201 Perşembe günü saat 14.00'te Belediyemiz meclis salonununda  gündem 

maddelerini  görüşmek  üzere  toplandı.  Oturuma, Adnan KARACA, Vedat  ATEŞ, 

Şaban  KURT,  Gülbüke  TOKDEMİR,  Hasan KANAR, Osman ÇALIM, Mustafa  MEŞFUZ, 

Ahmet  KARA ve Hasan CEMİLOĞLU dışındaki tüm meclis üyeleri katıldı.  Gündem 

maddelerine geçildi. 

 

          GÜNDEM 1- DENETİM KOMİSYON ÜYE SEÇİMİ 

        Kapalı olarak  yapılan oylama sonucunda Ziya GÜLEROĞLU, Necip  EZER, 

Halit  AŞAN,  Budak  ALKANAT  ve Cemil YILDIZ 16'şar oyla Denetim  Komisyonu 

Üyeliğine seçildiler. 

 

          GÜNDEM 2- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ 

        Belediyemizde  Sözleşmeli olarak çalışan tam zamanlı olarak  çalışan 

Doktorun   maaşının   net  3655,00-TL,  Kimyagerin  maaşı  net   3515,00-TL, 

Ekonomistin  maaşının  net  2465,00-TL  ve Teknikerin maaşı net  3050,00-TL, 

kısmi  zamanlı olarak aynı yasaya tabi Avukatın maaşının net 1765,00-TL,  Ek 

ödeme  için  doktorun  ek  ödemesinin  bürüt 2360-TL, Kimyagerin ek  ödemesi 

bürüt  1240-TL,  Ekonomistin  ek  ödemesi  bürüt  1054-TL  ve Teknikerin  ek 

ödemesi  bürüt  1054-TL  olarak  maaşlarının  ve ek ödemelerinin  01.01.2019 

tarihinden itibaren ödenmesi oybirliğiyle kabul edildi. 

 

         GÜNDEM 3- ZABITA MESAİSİ 

        Zabıta  fazla  mesaisinin bürüt 527-Tl olarak ödenmesi  oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

         GÜNDEM 4- İMAR KOMİSYON RAPORU 

        a)Reyhanlı  ilçesi  Yenişehir  mıntıkası 306 ve 3717 nolu  parseller 

onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında kısmen ticaret ve konut  alanı, 

kısmen  yeşil  alan  (  Park ) alanı olarak planlanmıştır. Hazırlanmış  olan 

imar  plan  tadilatı imar komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, uygun  bulunan 

imar  komisyon  raporu  oylamaya  sunuldu.  Oylama  sonunda komisyon  raporu 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        b)Trafo  alanı,  Hatay ili Reyhanlı ilçesi Bağlar mahallesinde  daha 

önce  planlama çalışmaları tamamlanarak imarlı hale dönüşmüş, 277, 278  ,279 

adaları  arasında  kalan  park alanını kapsamaktadır. Söz konusu park  alanı 

1/1000  ölçekli Reyhanlı imar planımızda; park alanının kuzeyinde 277 ada  6 

parsel, batısında 278 ada 1 parsel, doğusunda 278 ada 4 parsel ve  güneyinde 

279 ada 2 parsel bulunmaktadır. Söz konusu planlama alanı içerisinde  mevcut 

plan  dikkate  alınarak  park  alanı  sınırları  içerisinde kalacak  şekilde 

parkın  kuzey  tarafındaki  yoldan, yol yönünde 8 metre diğer yönde 5  metre 

olacak  şekilde 40 m2'lik kısmın trafo alanı olacak şekilde düzenleme  talep 

edilmiş olup, hazırlanmış olan imar plan tadilatı imar komisyonumuzca  uygun 

bulunmuş  olup, uygun bulunan imar komisyon raporu oylamaya sunuldu.  Oylama 

sonunda komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        GÜNDEM  5-  ŞUBAT  AYI  MECLİS  TOPLANTISINININ  TARİH  VE  SAATİNİN 

TESPİTİ 

      Şubat  ayı  olağan  meclis  toplantısı  06.02.2019 Çarşamba 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. 

 

 Ziya GÜLEROĞLU                M.Fatih BAĞLAN             Mustafa MEŞFUZ 

 Meclis  Başkan  V                         Katip                       Katip 


