
 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 03 OCAK 2020 TARİHLİ 

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI 

 

 TOPLANTI DÖNEMİ:03/01/2020 

 BİRLEŞİM                  :1 

 OTURUM                    :1                                                                              SAAT: 18.00 

 Belediye Meclisi, 03/01/2020 Cuma günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Nikah Dairesi Salonunda toplandı. 

              

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, 

Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, 

Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir 

CEFAKAR, Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Mehmet ADALAR, Muharrem 

TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, 

Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı toplantı Meclis 

Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı. 

            Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa 

Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyelerinin manevi huzurunda yapılan 1 dakikalık 

saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu. 

Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı 05/12/2019 tarihli 2. birleşim kararlarının 

okunmuş sayılması ve doğruluğu oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul 

edildi. 

GÜNDEM MADDELERİ 

1-İlçemiz, kent bütünü imar planı notlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 

yoldan kotlandırma başlıklı 11. Maddesinde belirtilen kademelendirme ile ilgili yapılacak 

uygulamalarda kademelendirme yapılmamasına dair plan notu değişikliği teklifinin, İmar 

Kanununun ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.) 

2-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 36 parsel maliklerinin, parsele yapacağı yeni 

yapıda zemin kat ticaret taleplerinin görüşülmesi. (İmar Kom.) 

3-S.S Karabük-Safranbolu Minibüs Motorlu Taşıtlar Yardımlaşma Kooperatifinin halk 

otobüsü taşıma fiyatlarında artış talebinin görüşülmesi.  (Plan ve Bütçe Kom.) 

4- İlçemiz 15 Temmuz (Yazıköy)Mahallesi 268 ada 7 parsel üzerinde konumlu, meri 

imar planında Kentsel Servis Alanı, Park Alanı ve yol olarak planlanmış parselin, parsele 

özgü plan notu getirilerek yapılaşma şartlarının değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar 

Kom.) 

5-İlçemiz Barış Mahallesinde yapımı tamamlanan yeni nesil spor salonuna isim 

verilmesi konusunun görüşülmesi. (Kültür ve Tur.Kom.) 

6-Reklam Üniteleri (Billboard-Clp Raket-Led ekran) fiyatlarının indirilmesi 

konusunun görüşülmesi. (Plan ve Bütçe Kom.) 

7-05/12/2019 tarihli ve 180 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kapatılan Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Müdürlüğünde bulunan 560.000,00.-TL (beşyüzaltmışbinlira) ödeneğin aynı 

tarihte kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğüne aktarılması konusunun görüşülmesi. 

8-4 adet 7.dereceli Eğitmen kadrosunun iptal edilmesi konusunun görüşülmesi. 

9-1 adet 8.dereceli Çözümleyici kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 8.dereceli mühendis 

kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi. 

10- Kurumumuzda çalışan İtfaiye ve Zabıta personeline verilecek fazla mesai ücretinin 

belirlenmesi konusunun görüşülmesi. 

11-7.dereceli 1 adet eğitmen, 9.dereceli 1 adet ekonomist, 8.dereceli 1 adet mühendis, 

8.dereceli 2 adet tekniker, 8.dereceli 1 adet peyzaj mimarı, 9.dereceli 1 adet biolog ve 

8.dereceli 1 adet avukat kadrosunda, 2020 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personellere 

ödenecek net ücretin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. 

12-İlçemiz Çavuş Mahallesi 328 ada 8 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan 

ve tesis kadastrosu sırasında “Yol Fazlası” olarak tescil edilen 22,00 m2 yüzölçümlü 328 ada 

9 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. 
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13-5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi hükmüne istinaden meclis tatil 

ayının belirlenmesi. 

14-5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi hükmüne istinaden Denetim 

Komisyonu üye seçiminin yapılması. (Gizli oylama) 

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

-Dış İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi konusunun, Belediyemiz Ocak 

ayı Olağan Meclis Toplantısı gündemine alınmasını teklif ederim. 03/01/2020 

 

          Erol ALTUNTEPE 

                  (imza) 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, okunan teklifin gündeme alınmasını oylamaya sundu. 

Yapılan oylamada teklifin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

  

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

-Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi konusunun, Belediyemiz Ocak 

ayı Olağan Meclis Toplantısı gündemine alınmasını teklif ederim. 03/01/2020 

 

Erol ALTUNTEPE 

                  (imza) 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, okunan teklifin gündeme alınmasını oylamaya sundu. 

Yapılan oylamada teklifin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

-Yakın zaman önce şehit olan hemşehrimiz “Şehit Coşkun İŞLEYEN” isminin ilçemiz 

Şehirlerarası Otobüs Terminaline isminin verilmesi konusunun, Belediyemiz Ocak ayı Olağan 

Meclis Toplantısı gündemine alınmasını teklif ederiz. 03/01/2020 

 

CHP Belediye Meclis Üyesi                    CHP Belediye Meclis Üyesi 

     Serap KARAOĞLU   Sedat TOKMAK 

               (imza)                                                    (imza) 

 

Ak Parti Belediye Meclis Üyesi  Murat ÖZODABAŞ 

        Adem KARATAŞ            (imza) 

                (imza) 

 

         Birol SARIVAZ    Orhan KAYNAR 

                (imza)                                                    (imza) 

 

  Hülya KAYA ÖZVERDİ 

                (imza) 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, okunan teklifin gündeme alınmasını oylamaya sundu. 

Yapılan oylamada teklifin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 
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BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

-Yeni hizmete giren temizlik araçlarının dış yüzeyinin geniş bir kullanım alanı 

olduğundan bu alanlara sosyal yardımlarda değerlendirilmek üzere reklam alınması ve 

tarifesinin belirlenmesi konusunun, Belediyemiz Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı 

gündemlerine alınmasını teklif ederim. 03/01/2020 

 

         Kemal AKGÜL 

               (imza) 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, okunan teklifin gündeme alınmasını oylamaya sundu. 

Yapılan oylamada teklifin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

- Üyesi olduğumuz Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına ödenecek yıllık 

üye aidatının miktarının ve ödeme şeklinin belirlenmesi ayrıca Belediyemizde çalışan işçilerin 

bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi 

temsilen sendikaya yetki verilmesi, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi 

konusunun, Belediyemiz Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı gündemlerine alınmasını teklif 

ederim. 03/01/2020 

 

         Kemal AKGÜL 

                (imza) 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, okunan teklifin gündeme alınmasını oylamaya sundu. 

Yapılan oylamada teklifin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

TEKLİFLER 

  

1-Dış İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi konusu. 

 2-Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi konusu. 

 3-Yakın zaman önce şehit olan hemşehrimiz “Şehit Coşkun İŞLEYEN” isminin 

ilçemiz Şehirlerarası Otobüs Terminaline verilmesi konusunun görüşülmesi. 

 4-Yeni hizmete giren temizlik araçlarının dış yüzeyinin geniş bir kullanım alanı 

olduğundan bu alanlara sosyal yardımlarda değerlendirilmek üzere reklam alınması ve 

tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. 

 5-Üyesi olduğumuz Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına ödenecek yıllık 

üye aidatının miktarının ve ödeme şeklinin belirlenmesi ayrıca Belediyemizde çalışan işçilerin 

bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi 

temsilen sendikaya yetki verilmesi, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi 

konusunun görüşülmesi. 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 14 adet gündem maddesine 5 adet teklif de eklenerek, 

başka gündem maddesi teklifi de olmadığından gündemin 19 maddeden oluşmasını oylamaya 

sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Ardından görüşmelere geçildi.  

 

Gündemin 1.maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 
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KARAR NO:1 

Gündemin 2.maddesi: İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 36 parsel 

maliklerinin, parsele yapacağı yeni yapıda zemin kat ticaret taleplerinin görüşülmesi. 

İmar Komisyonu Raporu: İmar komisyonumuz 31.12.2019 tarihinde saat 13.30’da 

Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplandı. 

Toplantıya İmar Komisyonu Başkanı Serap KARAOĞLU, Fatih DÖKMECİ, Kemal 

AKGÜL, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY katıldı. 

02.12.2019 Tarihinde saat 18.00’de yapılan Belediye Meclis toplantısında Gündeme 

alınarak komisyonumuza havale edilen“İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 36 parsel 

maliklerinin parsele yapacağı yeni yapıda zemin kat ticaret talebi” konusunu incelendiğinde; 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve eklerinde zemin kat ticaret uygulaması 

bulunmadığından meri imar planlarında yol boyu zemin kat ticaret uygulaması yapılacak 

güzergâhlar mevcut teşekküle uygun olarak belirlenmiş olup, bunlar dışında ve konut alanında 

yer alan alanlarda ticaret uygulamasına izin verilmemektedir. Yönetmeliğin 19. Maddesinde 

“İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut 

alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum 

katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum 

katlarında zemin katta yer alan mekânla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri 

ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, 

gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhî özellik 

taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, 

Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan 

sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.” 

Denilmekte olduğu, yapılan incelemede parselin bulunduğu Reha Günay Caddesinde mevcut 

teşekkül oluşmadığı gözlemlendiğinden talep oy birliği ile uygun bulunmamıştır. 

Ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün parselle alakalı yeni yapı yapılması 

hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş sorulduğu, gelen görüş yazısında ise özetle 

parselde ikinci bir yapı yapılması ilgili mevzuat açısından uygun olmadığının belirtildiği 

görülmektedir.  

Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur. 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonu Raporunu oylamaya sundu. Yapılan 

oylamada komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. 

 

KARAR NO:2 

Gündemin 3.maddesi: S.S Karabük-Safranbolu Minibüs Motorlu Taşıtlar 

Yardımlaşma Kooperatifinin halk otobüsü taşıma fiyatlarında artış talebinin 

görüşülmesi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 20/12/2019 tarihinde saat 

16.30’da toplandı. 

Toplantıya İsmail ÖZGÜREL, Abdullah ÜNAL, Kadir CEFAKÂR, Erol 

ALTUNTEPE ve Gökçe AYDIN katıldı. 

02/12/2019 günü saat 18:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1. birleşiminde 

gündemin 9. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine 

geçildi.  

S.S Karabük-Safranbolu Minibüs Motorlu Taşıtlar Yardımlaşma Kooperatifinin halk 

otobüsü taşıma fiyatlarında artış talebinin görüşülmesi neticesinde, akaryakıt, lastik, yedek 

parça v.b fiyatlarındaki maliyet artışı göz önüne alınarak Safranbolu-Karabük ve şehir içi 

taşıma fiyatları güncellenerek aşağıdaki şekli ile komisyonumuzca oy birliği ile uygun 

bulunmuştur. 

Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur. 

 

Safranbolu-Karabük    Şehir İçi 

Tam  :3,50 TL   Tam  :2,50 TL 

Emekli  :3,25 TL   Emekli  :2,25 TL 

Öğrenci :2,75 TL   Öğrenci :2,00 TL 
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Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu oylamaya sundu. 

Yapılan oylamada komisyon raporu Saim TİRYAKİ’nin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu 

ile kabul edildi. 

 

KARAR NO:3 

Gündemin 4.maddesi: İlçemiz 15 Temmuz (Yazıköy)Mahallesi 268 ada 7 parsel 

üzerinde konumlu, meri imar planında Kentsel Servis Alanı, Park Alanı ve yol olarak 

planlanmış parselin, parsele özgü plan notu getirilerek yapılaşma şartlarının 

değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. 

İmar Komisyonu Raporu: İmar komisyonumuz 31.12.2019 tarihinde saat 13.30’da 

Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplandı. 

Toplantıya İmar Komisyonu Başkanı Serap KARAOĞLU, Fatih DÖKMECİ, Kemal 

AKGÜL, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY katıldı. 

02.12.2019 Tarihinde saat 18.00’de yapılan Belediye Meclis toplantısında Gündeme 

alınarak komisyonumuza havale edilen“İlçemiz 15 Temmuz (Yazıköy) Mahallesi 268 ada 7 

parsel üzerinde konumlu, meri imar planında Kentsel Servis Alanı, Park Alanı ve yol olarak 

planlanmış parselin, parsele özgü plan notu getirilerek yapılaşma şartlarının 

değiştirilmesi”konusunu incelendiğinde; öncelikle Belediyemizce 3194 sayılı İmar 

Kanununun 32. Maddesi uyarınca parselle ilgili işlem yapıldığından sebeple plan notu 

değişikliği teklifi sunulduğu, 268 ada 7 parsel üzerinde konumlu taşınmazın meri imar 

planında Kentsel Servis Alanı, Park Alanı ve yol olarak planlandığı ve kentsel servis alanında 

kalan kısmı karayoluna cepheli olduğundan karayolları koruma hattından 25 metre, diğer 

cephelerden 5 metre olacak şekilde yapılaşma şartlarının bulunduğu, taleple ilgili Karayolları 

15. Bölge Müdürlüğü görüşünde;“Tesisler bünyesindeki yapıların cephe hattı ile karayolu 

sınır çizgisi arasındaki yapı yaklaşma mesafesinin, tesisler bünyesinde yapılacak her türlü 

binalar için en az 25 metre, tali yapılar için en az 5 metre olması gerektiği” bu kapsamda da 

çadır türü yapılaşmanın 2. derece yapı sınıfına girdiği değerlendirildiğinden talebin 

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce uygun değerlendirildiği, sunulan plan notu 

değişikliğinde de“Parseldeki çadır türü yapı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 15. Bölge 

Müdürlüğünün 12.07.2019 tarih, 304851 sayılı yazısı gereğince 2. Derece yapı olduğundan, 

karayolu kamulaştırma sınırından yapı yaklaşma mesafesi 5 metre olarak uygulanacaktır” 

şeklinde öneri getirildiği görülmüştür. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü görüşünde kıl çadır 

türü yapılaşmanın 2. derece yapı olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle 5 metre 

yapı yaklaşma mesafesi bırakılarak yapılabileceği ifade edilmektedir. Ancak planlı alanlar 

imar yönetmeliğine göre değerlendirilme yapıldığında çekme mesafesi içinde yapı 

yapılmasının mevzuat açısından uygun olmadığı değerlendirilmektedir. Bahse konu 

parseldeki anılan yapı ile alakalı Belediye Encümeninin 03.01.2019 tarih ve 4 nolu kararında 

“…ruhsat alınmaksızın çelik konstrüksiyon taşıyıcılı çadır türü ticari yapılaşma yapıldığı…” 

ve yapının 2-B yapı kapsamında değerlendirilerek anılan encümen kararı ile yapılan ruhsatsız 

yapılaşmayla ilgili cezai işlem uygulandığı görülmüştür. Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinin 26. Maddesinde “(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, 

sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu 

yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” denilmekte olup talepte 

sunulan gerekçeler incelendiğinde parsele özgü plan notu değişikliği getirildiği ve benzer 

durumdaki parselleri kapsamadığı, ileride benzer değişiklik taleplerine emsal niteliği 

taşıyabileceği ve bununla beraber plan bütününde uyuşmazlıklar yaşanabileceği, Karayolları 

ve İmar mevzuat tanımlarının birbirinden farklı olmasından kaynaklı planın uygulanmasında 

problemler yaşanabileceği, planda sunulan çekme mesafesinin 25 metre gösterilmesine karşın 

plan notunda 2. Derece yapılar için 5 metre uygulanacağının ifade edilmesi arasında 

uyuşmazlık olduğu, anılan plan notunun sadece anılan parsel için uygulanmasının talep 

edildiğinden sunulan gerekçelerin nesnel olmadığı, bu ve buna benzer taleplerin münferit 

değil plan bütününde bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiği görüldüğünden talep oy 

birliği ile uygun bulunmamıştır. 

Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur. 
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Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonu Raporunu oylamaya sundu. 

Yapılan oylamada komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. 

 

KARAR NO:4 

Gündemin 5.maddesi: İlçemiz Barış Mahallesinde yapımı tamamlanan yeni nesil 

spor salonuna isim verilmesi konusunun görüşülmesi. 

Kültür ve Turizm Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 26/12/2019 tarihinde Tarihi 

Çarşı Belediye Binasında saat 14.30’da toplandı. 

Toplantıya Sedat TOKMAK, Adem KARATAŞ, Serap KARAOĞLU ve Birol 

SARIVAZ katıldı. 

02/12/2019 günü yapılan Belediye Meclis toplantısı 1. birleşiminde gündemin 14. 

maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.  

İlçemiz Barış Mahallesinde yapımı tamamlanan yeni nesil spor salonuna isim 

verilmesi konusunun görüşülmesi neticesinde, Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 

arasında imzalanan 04/07/2018 tarihli Reklam Sözleşmesinin 6/c maddesi gereği tesise 

“SPOR TOTO” isminin verilmesi mecburi kılınmıştır. Bu sebeple tesise SPOR TOTO ismi ile 

birlikte Erdoğan CAYMAZ isminin verilmesi ile tesisin isminin “SPOR TOTO ERDOĞAN 

CAYMAZ YENİ NESİL KAPALI SPOR SALONU” olması komisyonumuzca oy birliği ile 

uygun bulunmuştur. 

Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur. 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kültür ve Turizm Komisyonu Raporunu oylamaya 

sundu. Yapılan oylamada komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. 

 

KARAR NO:5 

Gündemin 6.maddesi: Reklam Üniteleri (Billboard-Clp Raket-Led ekran) 

fiyatlarının indirilmesi konusunun görüşülmesi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 20/12/2019 tarihinde saat 

16.30’da toplandı. 

Toplantıya İsmail ÖZGÜREL, Abdullah ÜNAL, Kadir CEFAKÂR, Erol 

ALTUNTEPE ve Gökçe AYDIN katıldı. 

02/12/2019 günü saat 18:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1. birleşiminde 

gündemin 17. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine 

geçildi.  

Reklam Üniteleri (Billboard-Clp Raket-Led ekran) fiyatlarının indirilmesi konusunun 

görüşülmesi neticesinde, reklam vermek isteyen müşterilerin talebi, reklam ünitelerinin boşta 

kalacak süresi, sürümden kazanma imkânı ve arz talep dengesi göz önüne alınarak, aşağıdaki 

belirtilen şekilde yapılacak indirimler ile 30 Mart 2020 tarihine kadar kiralamalar incelenecek 

olup, bu tarihten sonra tekrar değerlendirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun 

bulunmuştur. 

Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur. 

ÜNİTE 1-5 ADET 6-10 ADET 11-20 ADET 21 ADET VE 

ÜZERİ 

BİLLBOARD %0 %10 %15 %20 

CLP RAKET %0 %10 %15 %20 

 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu oylamaya sundu. 

Yapılan oylamada komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

Gündemin 7.maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul 

edildi. 
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KARAR NO:6 

Gündemin 8.maddesi: 4 adet 7.dereceli Eğitmen kadrosunun iptal edilmesi 

konusunun görüşülmesi. 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 4 adet 7.dereceli Eğitmen kadrosunun iptal edilmesini 

oylamaya sundu. Yapılan oylamada Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, 

Hasan Hüsnü DEMİR, Kadir CEFAKAR, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY ve 

Nazmiye DURSUNLAR’ın ret oyuna karşılık, 4 adet 7.dereceli Eğitmen kadrosunun iptali oy 

çokluğu ile kabul edildi.   

 

KARAR NO:7 

Gündemin 9.maddesi: 1 adet 8.dereceli Çözümleyici kadrosunun iptal edilerek, 1 

adet 8.dereceli mühendis kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi. 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 1 adet 8.dereceli Çözümleyici kadrosunun iptal edilerek, 

1 adet 8.dereceli mühendis kadrosunun ihdas edilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada 

Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, Hasan Hüsnü DEMİR, Kadir 

CEFAKAR, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY ve Nazmiye DURSUNLAR’ın ret oyu, 

Gökçe AYDIN’ın çekimser oyuna karşılık, 1 adet 8.dereceli Çözümleyici kadrosunun iptal 

edilerek, 1 adet 8.dereceli mühendis kadrosunun ihdas edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Gündemin 10 ve 11.maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna, 12.maddenin İmar ile 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havaleleri oy birliği ile kabul edildi. 

 

KARAR NO:8 

Gündemin 13.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi hükmüne 

istinaden meclis tatil ayının belirlenmesi. 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, bu sene için ağustos ayında meclisin tatil edilmesini 

oylamaya sundu. Yapılan oylamada Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, 

Hasan Hüsnü DEMİR, Kadir CEFAKAR, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY ve 

Nazmiye DURSUNLAR’ın ret oyu, Gökçe AYDIN ve Hülya KAYA ÖZVERDİ’nin 

çekimser oyuna karşılık, ağustos ayı meclis tatil ayı olması oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

KARAR NO:9 

Gündemin 14.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi hükmüne 

istinaden Denetim Komisyonu üye seçiminin yapılması. (Gizli oylama) 

 

Gizli oy pusulalarının dağıtımı ve tasnifi neticesinde, Birol SARIVAZ’a 1 oy, Fatih 

DÖKMECİ’ye 26 oy, Hasan Hüsnü DEMİR’e 25 oy, İsmail ÖZGÜREL’e 26 oy, Nazmiye 

DURSUNLAR’a 26 oy, Onur VARLI’ya 26 oy çıkmış olup, Denetim Komisyonu 

Üyeliklerine Fatih DÖKMECİ, Hasan Hüsnü DEMİR, İsmail ÖZGÜREL, Nazmiye 

DURSUNLAR ve Onur VARLI seçildi. 

 

Gündemin 15 ve 16.maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonuna, 17.madde Kültür ve 

Turizm Komisyonuna, 18 ve 19.maddelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havaleleri oy birliği 

ile kabul edildi. 

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Yılmaz OLCAY’ın Dış İlişkiler Müdürlüğüne vekâleten 

atandığı ve aralık ayı içerisinde yapılan Makedonya gezisi ile ilgili meclise bilgi vererek, bir 

sonraki birleşimin 07/01/2020 Salı günü 18.00’da yapılacağını belirterek, birleşimi kapattı. 

       

 

 

           Elif KÖSE                              Erol ALTUNTEPE                      Kemal AKGÜL                           

         Meclis Başkanı                              Kâtip Üye                                   Kâtip Üye                         

                                                    


