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MECLİS KARARI 

 

Karar Tarihi : 01.02.2021                                   

Konusu         : Karar özetleri. 

Karar No      : 3, 4, 5, 6 ve 7 no’lu karar  özetleri 
                                                               

GÜNDEMLER:  

 

Karar No 3 

Gündem 1- Gündemin 1. maddesinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 28.01.2021 tarih 

ve 294 sayılı yazı okundu. İlçemizin tarihi, turizm ve tarımsal bir konumda bulunması nedeniyle 

Belediyemiz amblem ve tanıtımlarının bu doğrultuda revize edilmesi talebi olduğu anlaşıldı. 

  Gündem üzerinde Başkanca; ilçemiz tarımsal platformda önemli bir yerde bulunması, 

ayrıca tarihi dokusunun ve turizm alanında cazibe merkezi haline gelme yolunda uğraşlar 

verilmekte olduğu, bu bağlamda söz konusu değerlerin daha ön planda tutulduğu ön bir çalışma 

yaptırdığını ve çalışma üzerinde konunun istişare edilmesinin daha uygun olacağı ifade edildi. 

 Konunun meclis tarafından müzakeresi neticesinde; yapılan çalışma neticesinde 

hazırlanan ilçemiz tarım, tarih ve turizm değerlerinin ön planda tutulduğu çalışmanın oylanması 

neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
Karar No 4  

Gündem 2- Konunun meclis tarafından müzakeresi neticesinde; 5393 sayılı Belediye 

Kanununun Zabıta Görev ve Yetkileri 51.madde gereği fiilen çalışanlara brüt 340,00 

TL(ÜçYüzKırkTürkLirası) fazla mesai ücreti ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. 

Karar No 5 

Gündem 3- Konunun Meclis tarafından müzakeresi neticesinde; ilgili mahalle muhtarlıklarınca 

hazırlanan listede yazılı isimlerin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 

Karar No 6 

Gündem 4- Konunun Meclis tarafından müzakeresi neticesinde; ilgilinin oturacak başka bir 

evi olmadığı, geçmiş yıllarda baba ocağı yanındaki bu arsaya evini yardımseverlerin 

destekleriyle yaptırdığı, ancak arsanın mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını sonradan 

öğrendikleri, ilgili tarafından konuya ilişkin yapı kayıt belgesi alındığı, ilgilinin maddi 

imkanının yetersiz olduğu ve özürlü olduğu göz önünde bulundurularak taşınmazın satışının 

yapılmasına, konuya ilişkin satış ücretinin tespiti sırasında yukarıda yazılı hususlarında dikkate 

alınarak emlak rayiç değeri üzerinden değerlendirmeye alınmasına, konuya ilişkin tüm iş ve 

işlemlerde encümenin yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Karar No 7 

Gündem 5- Gündemin 5. maddesinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 318 sayılı yazısı 

okundu. 16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazetede mükerrer olarak yayımlanan Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 7254 

sayılı kanunun 10. Maddesinde yazılı 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununa eklenen EK MADDE 3 de yazılı hususların görüşülmesi talep edildiği anlaşıldı. 
 Konunun Meclis tarafından müzakeresi neticesinde; bahse konu kanunla eklenen 

maddenin detaylı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, 

komisyon tarafından hazırlanacak raporun görüşülmek üzere yeniden gündeme alınmasına oy 

birliği ile karar verildi. 

 

 


