
EDiRNf, BELEDİYE BAşKANLtĞtNDAN

5393 sayülı Belediye Kanununun 20 ve 2l inci maddesi hiikümlerine uyularak
Belediye Meclisinin 03.01.2018 Çarşamba gilnü saat 14:00'te Belediye Meclis Salonunda
yapacağı ocak ayl toplantısına ait giindem aşağıya ç*arülmlştır.

Anılan gün ve saatte Meclis Üyele.inin topIantlda hazır bulunmalan ilan olunur.

Gündenl
ı- Bir önceki toplanhya ait 07.12.2017 ta.ihli tutanak.
2- Ulaşım Komisyonunca allnan 22.|2.20:ı'7 taih ve 20l'7l07,08 sayılı Ulaşlm Komisyon
karaİları ile Ulaşlm Hizmetleri Müdürlüğüntn27.12.201'7 IaIi.hve E.255233 sayıh yazısı.
3- Aİsa saiışt ile ilgili Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 27.12.2017 taİih ve E.255559 sayılı
yazlsl.
,ı- Türksat Edime iı Müdürlüğü ve Edime Telekom Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında
'l'elekomünikasyon altyapıst, geçiş hakkı sözleşmesi, gelişen ve değişen mevzuat n€deniyle ek
sözieşme ve sözleşmede değişiklikler yapmaya Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili
Fen işleri Müdfulüğiinün 28.12.20l7 tarih ve E.25603l saylh yazısl.
5- 22 Şubat 2007 tarih ve 26M2 sayılı Resmi Gazetede ya},ımlanarak yiırürlüğe giren
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadıo llke ve
Standanlaİlna Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin 3. fıkrası uyannca; Sağlık Hizmetleri
Sınıfinda boş bulunan 6 adet kadronun yüzde ellisi olan 3 adet kadronun Teknik Hizmetler
Sınıfi Mühendis kadrolanna allarma yapılması ile ilgili insan Kaynaklan ve Eğitim
Müdiirlüğüniin 29.t2.20l7 taİih ve E.256l94 sayllı yazısı.
6- 'fam Zamanlı sözleşmeli Personel çalıştlnlmasl ve ödenecek net üclet tutaınln
belirlenmesi ile ilgili insan Kaynaklafl ve Eğitim Müdiirlüğtıntın 29.12.201'l taIlh ve
E.256626 sayılı yazısı.
7- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Plan, Değişikliği talepleri ile ilgili 5 adet
konunun imar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili imar ve Şehircilik Müdii-rlüğtlnün
29.12.20l7 tarih ve E.256483 sayllı yazısl.
8_ İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
28.12.2017 tarih ve 20|7/104, l05, 106, l07, t08, 109, ll0, lll sayılı imaı komisyon
kararlan ile imar ve Şehircilik MüdüIlüğiiniin 29.12.2o l7 tarih v e E.25647 4 sayılı yazısl.
9- Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçirni ile ilgili Yazı işleri Müdülüğünün |l.|2.20l't
tarih ve E.248877 sayılı yazısı.


