
 

İLAN  

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN, 

 

 

               5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince Belediye Meclisimiz, 

06.04.2016 tarihinde Çarşamba günü Saat 14 : 00 da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek 

üzere Ergene Belediye Meclis toplantı Salonunda 2016 Nisan ayı toplantısına davet edilmiştir.  

 

               İlgilenenlerin ve Belediye Meclis Üyelerinin Toplantıya iştirak etmelerini rica 

ederim.  

                                                                                                                29.03.2016 

                                                                                                            Rasim YÜKSEL 

                                                                                                   Ergene Belediye Başkanı 

GÜNDEM                : 

I. AÇILIŞ, YOKLAMA VE BİR ÖNCEKİ TOPLANTI TUTANAKLARININ 

MECLİS ÜYELERİNE DAĞITILMASI  

II. MECLİS ÜYELERİNİN MAZERET DİLEKÇELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ  

IV. BAŞKANLIKÇA BELİRLENEN GÜNDEM KONULARININ GÖRÜŞÜLMESİ 

1. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 24.03.2016 tarih ve 92 sayılı yazısına konu olan 2016 

yılında meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususunun 

görüşülmesi, 

2. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 24.03.2016 tarih ve 93 sayılı yazısına konu olan meclis 

birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçilmesi hususunun görüşülmesi,  

3. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 24.03.2016 tarih ve 94 sayılı yazısına konu olan asil ve 

yedek meclis katip üyelerinin seçilmesi hususunun görüşülmesi,  

4. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 24.03.2016 tarih ve 95 sayılı yazısına konu olan 2 adet 

encümen üyesi seçilmesi hususunun görüşülmesi,  

5. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 24.03.2016 tarih ve 96 sayılı yazısına konu olan Amerika 

imar, şehircilik ve belediye hizmetleri inceleme ve tetkik gezisine katılım hususunun 

görüşülmesi,  

6. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 24.03.2016 tarih ve 151 sayılı yazısına konu olan 

2015 yılı Ergene Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,  

7. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 22.03.2016 tarih ve 142 sayılı yazısına konu olan 

2016 yılı tahmini bütçesinde yer alan yatırım programında değişiklik yapılması 

hususunun görüşülmesi,  

8. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 21.03.2016 tarih ve 138 sayılı yazısına konu olan 

plan ve bütçe komisyon üyelerinin seçilmesi hususunun görüşülmesi,  

9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 23.03.2016 tarih ve 826 sayılı yazısına konu olan 

imar komisyon üyelerinin seçilmesi hususunun görüşülmesi, 

10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 23.03.2016 tarih ve 823 sayılı yazısına konu olan 

Çorlu Belediyesi tarafından yapılan Yeşiltepe Mahallesinde yaklaşık 38,5 hektarlık 

alanı kapsayan imar uygulamasının Tekirdağ İdare Mahkemesince iptal edilen ilgili 

işlem dosyalarının belediyemize devredilmesi nedeniyle söz konusu bölgedeki imar 

uygulaması işlemleri hususunun görüşülmesi,  

11. Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 16.03.2016 tarih ve 588 sayılı yazısına konu olan 

belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli olan araçların devlet malzeme 

ofisinden satın alınması hususunun görüşülmesi,  

12. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 16.03.2016 tarih ve 90 sayılı yazısına konu olan 

içkili yer bölgesine dahil edilmesi yönünde gelen taleplerin görüşülmesi, 

13. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 24.03.2016 tarih ve 182 sayılı yazısına 

konu olan mevcut memur kadrolarında unvan ve derece değişikliği yapılması 

hususunun görüşülmesi, 

14. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 24.03.2016 tarih ve 192 sayılı yazısına 

konu olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden tam zamanlı 



sözleşmeli statüde arkeolog kadrosunda çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

15. Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün 25.03.2016 tarih ve 55 sayılı yazısına konu olan Bilgi 

İşlem Müdürlüğü’ nün çalışma, usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin 

görüşülmesi,  

16. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün 25.03.2016 tarih ve 192 sayılı yazısına konu olan 

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma 

usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin görüşülmesi,  

17. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 28.03.2016 tarih ve 193 sayılı yazısına 

konu olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde teknisyen ve ekonomist kadrolarında çalıştırılacak olan sözleşmeli 

personellerin ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ 
1. İmar Komisyonu’ nun 17.03.2016 tarih ve 21 sayılı Marmaracık Mah. 1822 nolu 

parsele ait yapılan imar planı tadilatının Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’ nün talebi doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi konulu raporunun 

görüşülmesi, 

2. İmar Komisyonu’ nun 17.03.2016 tarih ve 22 sayılı Marmaracık Mah. 722 nolu 

parsele ait yapılan imar plan tadilatının Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’ nün talebi doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi konulu raporunun 

görüşülmesi, 

3. İmar Komisyonu’ nun 21.03.2016 tarih ve 23 sayılı Sağlık Mah. 913 ada 12 nolu 

parsele ait uygulama imar planı değişikliği konulu raporunun görüşülmesi, 

4. İmar Komisyonu’ nun 21.03.2016 tarih ve 24 sayılı Marmaracık 3. Etap konut dışı 

kentsel çalışma alanı bölgesi revizyon uygulama imar planı konulu raporunun 

görüşülmesi, 

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 07.03.2016 tarih ve 02 sayılı hafriyat taşıma ve kabul 

belgesi ücret tarifesi konulu raporunun görüşülmesi,  

VI. KAPANIŞ.          


