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Belediye Meclisinin 12.06.2020 Cuma günü saat l0.00'da meclis toplantı salonunda yapmış olduğu
Haziran ayına aiı ııreclis toplantı tutanağıdır.

IZI\Ll t \ l.- : BEKIR AY. ŞERiF E GL]NGöR,HüSEYIN özüpgr

Gf;NDEM:

1. Enciimene Uye Seçimi Talebinin Görüşülmesi
2. İhtisas Komisyonları Seçimi Talebinin Görüşülmesi
3. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi
4. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
5.2020ll6 Sayılı Meclis Kararı Düzeltme Talebinin Görüşülmesi
6.2020135 Sayılı Meclis Kararı Düzeltme l-alebinin Görüşülmesi
7. Park İsmi Verilmesi Talebinin Görüşülmesi
8. İlçemizin Mevcut Yapı Stoğunun Depreme Dayanıklılığı Konusunda Bir Çalışma Yapılıp

Yapılmadığına ilişkin Meclisimize Bilgi Verilmesine İlişkin Verilen Önergenin Gönişülmesi
9. Boş Kadro İptal/ İhdas Talebinin Görüşülmesi

10. Ücret Tarife Komisyon Raporunun görüşülmesi
11. Kamu ve Özel Bankalardan Kredi Kullanıını İçın Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Talebinin

Görüşülııesi
12. Araç Alımı Talebinin Görüşülmesi
l 3. Taşınmaz Mal Alımı Talebinin Görüşillmesi
14. 20l9 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi
|5. 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi
16.20|9 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
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Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İlker BEKLER başkanlığında |2.06.2020 Cuma günü saat
l0.00'da meclis toplantı salonunda yoklama cetvelinde imzaları bulunan üyelerin katılımıyla toplandı.

KATILAN ÜYELER : İLKER BEKLER, YUSUF KARAKOYLIN, HAYRETTN ÖNAL,
MEHMET ATILGAN. RECEP ÖZTLRK. DEMiRKAN ERDOĞAN, ADNAN YILMAZ, GÖKHAN
TLıNÇEL. VAYiT POLAT. AHMET DAGBAŞ|. SAMET ŞENEL. MUSTAFA ÖĞÜr. yuıNus
KüRŞAT ŞAHtN. FAHRi GiDER. MURAl DöNMEZ. HüSEYiN öZDOĞAN. iSMAİL KABALAK.
NiHAT YALÇlN. CiHA\ ,\lILU,\\. A\ lA BLDiRHA\ q,Fl IK .ILRHAT SOYSAL. FERiDl,T.l
öZÇELİK

cöRnvıi üyt : __---

KATİLMAYAN ÜYELER : BETÜL KlLINÇ



EK Gü\DENI (BİRiNrLERDEN GELEN):

c
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l7. Proje Hizıııeti İçin Ödenek Taahhlidü Talebinin Görüşülmesi

Meclis Başkanlığını Beledil,e Başkanı [tker BEKLER'in yürüttüğü görüldü. Başkanlık divanı Yerini
aldıktan sonra yoklama yapıldı.AK Parti meclis üyesi Bekir AY ve Betül KILINÇ ile C.H.P,meclis üYesi

şerife GÜNGÖR ve Hüseyin ÖzÜppKin toplantıya katllınadığı görüldü.Açıhş konuşmasl Ve saygl

duruşunun aıdından Istiklal Marşı okundu.
Meclis Başkanı taralındaıı 2020 1,1lı Mart aYü olağan meclis toplantıSına ait toplantı tutanaklarının

kabulü meclisin onay,ına sunuldu.'l'utaııaklarda maddi hata bulunınadığı ve tutanakların kabulü YaPılan
i sareı le ovlamada oyniı.ı-i Ğ i y LE KABU L cdildi.' 

Meclis Buş *, u*tlnd- -..li, ii*lerine herhangi bir önergelerinin olup olmadığı soruldu.Meclİs

üyelerince herlıangi bir önerge verilmediği görüldü.
AK Parti meclis tiyesi Bekir Ai ile C.H.P.nıeclis üyesi Şerife GÜIN,IGÖR ve Hüseyin ÖzÜppKin

toplanıya katılamayacaklarına ilişkin meclis başkanlığına hitaben vermiş olduğu izin dilekÇeleri katiP üYe

taİafindan meclise okundu.Dilekçe sahibi n-ıeclis üyelerinin tamamının Haziran ayı meclis toplantısı

süresince izinli sayılnıaları yapılan işareıle oylanıada E!§!!ğİ!!rcE!.L ediüdi,

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce belediyemiz birimlerinden giindeme

eklenmek üzere teklif geldiği görüldü.
plan ve proje Muotirİılgtine ait " Proje Hizmeti İçin Ödenek Taahhüdü Talebinin GörüŞülmesi

,, ne ilişkin teklif 
-Belediye 

Mİclisi Çalışma Yönetmetiğinin 1 l.maddesi gereği Meclİs Başkanı tarafından

l6.ncı madde olarak doğrudaı,ı gündeme eklendi.Gülıdenrin l6.ncı maddesindeki "2O19 Yılı FaaliYet

Raporunun Görüşiilmesi'i konulıİ giinrlen-ı nıaddesinin ise 17.nci gündem.maddesi olarak görüŞülmesi

mecıis başkun,nca ül,elere tekliı,ediidi,Ieıli1,1apılan işarctle o1,1an]ada rci_B!ıl]il|@ ediıdi

Daha sonra gündenı maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDESİ l: Encümene Üye Seçimi Talebinin Görüşülmesi

5393 sayılı Belediye Kanunuırun " Belediye Encümeni " başlıklı 33/b maddesinde "BelediYe

encümeni, beledi1,,e başkanının başkanlığında .,...belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir Yıl

için gizli oyla seçeceği iki üye. nıali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri alasından

bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur." hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca Belediye Meclisi çahşma Yönetmeliği'nin " Encümene Üye Seçimi" başlıklı 20.maddesinde

ise,,Meclis, n1ahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyelerİ arasından gİzlİ oyla Kanunda

belirtilen sayıda encümerı üyesini seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev YaPar ve

her yıl o ayda encümen scçimlcri ,veııilenir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.Encümene üYe seÇimi

nisbi çoğunluk ile 1,apıIır. Scçin-ıde o1, pı"ısulalarıııa seçilecek iiye sayısından fazla İsİm yazılması halİnde

oy pusulası geçersiz sayılır. Oylarda eşitlik halinde ad çekmeye başvurulur...." hükmü bulunmaktadır,

yazılı teklif katip üye taralından meclise okundu.

Teklifin okuırmasıı-ıın ardından Meclis Başkanı tarafindaıı Encümen Üyeliği iÇin Parti guruPlannın

adaylarının isimlerini açıklan-ıası istendi.AK Parli adına encümen üyeliği için meclis üyeleri Ahmet

DAĞBAş1 ve Recep ÖZTÜIüK aday oldu.Diğer pa(i guruplarından aday çıkmadı. Meclis Başkanı

tarafından encümen üyesi seçiminin paravan içerisinde yapılmayıp meclis üyelerinin oturduğu Yerde

yapılması üyelere teklif edildi.Teklif yapılan işaretle oylamada@!@PP$Uledildi,

Adaylık açıklamasrndan sonra gizli oylama işlemine geçildi. Meclis Başkanlığınca miihiirlenmiŞ

olan zarflar ve oy pusulaları meclis ül,eleriıre dağıtıldı ve sonrasında toplanarak katip üyelere teSlim edildi.



Katip üyeler taraflndan zarflar sayıldı ve sayım sonucunda toplam kullanılan oy sayısının 22

(Yiımiiki) olduğu görüldü.Mecliste bulunan üye sayısından fazla olmadığı tespit edilerek zatfların
açılmasına geçildi. Oy pusulalarının sayımı sonucunda kullanılan oyların geçerli olduğu,22 (Yirmiiki) oy
pusulaslnln dolrı olduğu tespit edildi.

Sayım sonucuırda Encünrr.n L'l),eligi için AK Paıliden aday olan meclis üyeleri Ahmet DAĞBAŞI ve

Recep ÖZTÜRK'iin ayrı ayrı olmak üzere t 8 (Onsekiz) oy aldığı görüldü.Ayrıca adaylık açıklaması
yapmamalarına rağmen C.H.P.nreclis ül,esi Cihan ATILGAN ve Şerife GlİNGÖR'ün ayrı ayn olmak iizere
Encümen Üyeliği için 1 (Dört) oy aldığı görüldü.

Bu sonuçlara göre 2O2l yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere AK Parti meclis üyeleri Ahmet
DAĞBAŞI ve Recep ÖZrÜnX Eııcünren Ül cliğine seçildiler.

GÜNDEM MADDESi 2: ihtisas Komis 1 onları Seçimi Talebinin Görüşülmesi

5393 sayılı Belediye Kanununun " İhtisas Komisyonları " başlıklı 24. maddesinde "Belediye
meclisi. üyeleri arasrndan en az üç en l'azla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.
Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.....İl
ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzeriırdeki belediyelerde plön ve bütçe ile imar komisyonlarının
kurulması zorunludur....." hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca Belediye Meclisi Çahşma Yönetmeliği'nin " İhtisas Komisyonlarının Oluşumu" başlıklı
21.ııaddesinde ise " Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbi çoğunlukla en az üç, en çok beş
üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. .... Meclis. komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak
konıisyonu ve üye sayısınü belirler. İl ıe ilçe helediyeIeri ile nüfusu 10.000'in üzerinde olan belediyelerde
plan ve bütçe komisyonu ile iınar ktımisl,ııı]unun .... kurı-ılması zorı"ıııludur..... " hükmü bulunmaktadır.
Bu hükümler doğrultusuııda;
l-Kurulacak ihtisas komisyonlarının tespit ediln,ıesi.
2-Komisyonlardaki iiye sayılarınln tespit edilmesi.
3-Komisyonların ne kadar süre ile kurulacağlnln tespit edilmesi,
4-BeIirlenen ihtisas konrisyonlarına tespit edilen üye sayısı kadar seçim yapılması için;

Meclis başkanı tarafudan zorunlu olarak kurulması gereken İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe
Komisyonu haricinde Ücret .,e Tarile Komisyonı-ı kurrılması meclise teklil edildi.Teklif yapılan işaretle
oyıamada OYBİRLiĞiYın Kı.BLıL ediüdi.

Meclis Başkaııı tarafılıdan belir]enen komisyonlarda görev alacak üye sayısının 3 (Uç) kişiden
oluşınası meclise teklif edildi.Teklil 1,apılan işaretle oylamada QEİRL]İ!3.İ!E KABUL edildi.

Meclis Başkanı üaralından belirlenen konıisyonların görev süresinin 2021 yılrı Nisan ayına kadar
olıııası nıeclise teklif edildi.Teklil l,apılan işaretle o1,1amada oYBiRLiĞiYLE KABUL ediıdi.

Meclis Başkanınca belirlenen kon-ıisyt:ınlardan Plan ve Bütçe Komisyonuna parti guruplarının aday
isimlerini açıklaması isıendi,;\K Parti grubundan ııreclis üıc]eı,i \1usııta ÖĞÜT re Betül KILINÇ aday

oldu. C.H.P. grubundan ise n-ıeclis üyesi Isırıai
adaylaı ayrı ayn olmak uzere 22 (Yirmiiki) oy

oldtı.Yapılan işaretle oylamada tüm
iYLE "Plan ı,e Bütçe Komisyonu"

üyeliğine seçildiler.
Meclis Başkanınca belirlenen konıisyonlardan İnıar Komisyonuna parti guruplarının aday isimlerini

açıklaması istendi.C.H. P.grubtı adına meclis ülesi Murat DÖNMEZ Meclis Başkanından oturuma 5 dakika
ara verilmesirıi talep etti.Talep kabul edilerek Meclis Başkanınca saat 10:3O'da ikinci oturumda tekrar

ime 5 dakika ara verildi
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