MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı tarihi: 07.12.2017

Saat:14.00

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin
07.12.2017 Salı günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu toplantısında müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Meclis ve Belediye Başkanı Oğuz TEKİN, Melahat ERHAN, Necmettin FİDAN, Numan ŞEN, Remzi
KARLATLI, Mesut ÖZTÜRK, Ahmet Tufan BAŞ, Ahmet UZUN, Haluk SAVAŞTÜRK,
İbrahim DOMURCUK

1. Yapılan görüşmeler sonucunda; 2017 yılında uygulanmakta olan Belediyemiz gelir
tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine, konunun 2018-Ocak ayında tekrar görüşülmesine
oybirliği ile,
2. 2018 yılında Belediyemizde Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Hizmetlerine bağlı, Veteriner
kadrosunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi gereğince, 3 adet Tekniker ve 1 adet
Teknisyen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel, 1 adet Veteriner Hekim Kısmi Zamanlı Sözleşmeli
Veteriner olarak çalıştırılmasına oybirliği ile,
3. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesinde
(Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kamu Hükmünde Kararnamenin ek
15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye
başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel
meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını
belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika
yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel
idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme
yapılabilir.” denilmektedir. Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli
kapsayan sosyal denge sözleşmesi daha önce imzalanmış olup, süresi 31.12.2017 tarihinde sona
ereceğinden 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ilgili maddeleri
gereğince göre en çok üyeye sahip yetkili sendika ile Belediyemiz arasında sosyal denge sözleşmesi
yapmak ve imzalamak üzere Belediye Başkanı Oğuz TEKİN’e yetki verilmesine oybirliği ile,
4. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Kurular Sokak ada: 83, parsel: 22’de kayıtlı taşınmaz
üzerinde imar plan değişikliği yapılması istenmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; Cumhuriyet
Mahallesi Kurular Sokak ada:83, parsel:22’de bulunan taşınmazın imar plan değişikliğinin imar
komisyonuna havalesine oybirliği ile,
5. İlçemiz Varoş Mahallesi pafta: 8, ada: 133, parsel: 22’de kayıtlı taşınmaz üzerinde imar plan
değişikliği yapılması istenmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; Varoş Mahallesi pafta:8, ada:133,
parsel:22’de bulunan taşınmazın imar plan değişikliğinin imar komisyonuna havalesine oybirliği ile,
6. Edirne Vakıflar bölge müdürlüğünün 25.10.2017 tarih ve E.2350 sayılı yazısında kullanım
hakkı ile ilgili yerin bedelsiz ve süresiz olarak istenmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; Edirne
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 25.10.2017 tarih ve E.2350 sayılı yazısı incelenerek imar komisyonuna
havalesine oybirliği ile karar verildi.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
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