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: 13 Nisan 2014
: Pazar (Saat 14:00’da )(Aziziye Meclis Üyelerinin
Tarihi itibariyle mazbatalarını almaları ve kanun gereği

takip
TOPLANTI YERİ






Eden beşinci gün olması hasebiyle.)
: İlimiz Çat Yolu üzeri Eski İl Özel İdaresi Meclis Salonu
(İl Müftülüğü karşısı)

En genç iki üye, Başkanlık Divanını oluşturmak için davet edilir ve yerlerini
alırlar.
Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti)
Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşının okunması.
Gündeme Başlanılması.

GÜNDEM

:
SEÇİMLER

1. 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin
kendi aralarında ilk iki yıl için görev yapmak üzere; Meclis I. Ve II. Başkan
Vekillerinin ayrıca Meclis divan Kâtip üyelerinin (2 asıl, 2 yedek) “gizli oyla”
seçimlerinin yapılması hususunun görüşülmesi.
2. 5216 Sayılı Kanunun 16. Maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisinin kendi
üyeleri arasından, “bir yıl süreyle”, “ Gizli Oyla 5 Encümen Üyesinin” seçiminin
yapılması hususunun görüşülmesi.
3. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi, “Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından
seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.
İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir
belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle
oluşur.” Hükmü gereğince;
1) İmar ve Bayındırlık Komisyonu
2) Hukuk Komisyonu
3) Plan ve Bütçe Komisyonu
4) Çevre ve Sağlık Komisyonu
5) Ulaşım Komisyonu
6) Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
7) Mahalle, Cadde, Park, Bahçe ve Bulvarları İsimlendirme Komisyonuna,
Büyükşehir Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından “bir yıl süreyle”, işari oyla
seçimlerinin yapılması hususunun görüşülmesi.
4. Erzurum-Pasinler Karayolu üzerinde şehir merkezine 5 km. uzaklıkta ve Büyükşehir
Belediyemizin de % 30 katılımı olan II. Organize Sanayi Bölgesi için yeniden
oluşturulacak Müteşebbis Heyette “iki yıl süreyle” meclis üyelerinin kendi üyeleri
arasından 3 asıl, 3 yedek üyenin seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

5. Erzurum İl Özel İdaresi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Palandöken
Belediye Başkanlığı kuruculuğunda 11 Haziran 2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5355 sayılı kanunun 4.maddesine dayanılarak
Bakanlar Kurulunun 29/06/2009 tarih ve 2009/15209 sayılı kararı ile “Palandöken
Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği(PATHİB)” kurulmuştur. Adı geçen Birliğin tüzüğü
23/12/2008 tarihinde onaylanmış olup, tüzüğün 7.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen
Birlik Meclisi ve organlarının oluşumu için Meclis Üyelerimiz arasından seçilecek 4
asıl 2 yedek olmak üzere 6 üyenin seçiminin yapılması ve tüzük hükümlerine göre
üyelik aidatının ödenmesi hususunun görüşülmesi.

Sayfa 2
6. 01.11.2000 tarih ve 71 sayılı Meclis kararı ile üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğine,
Birlik Tüzüğünün 8 ve 9.maddelerinde belirtilen “ Birlik Meclisi,… Büyükşehir Belediye
Meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üç üye ve Belediye Meclisi Üyeliğine
seçilme şartlarına sahip, Meclis dışından seçecekleri birer üyenin katılımından teşekkül
eder. Büyükşehir Belediye Meclisleri, Birlik Meclisine kendi üyeleri arasından
gönderecekleri üyeyi seçtikleri toplantıda dışarıdan üye seçip seçmemeye karar verirler.
Eğer seçecekler ise, aynı toplantıda, seçilecek kişinin isimlerini de belirlemek
zorundadırlar. Birlik Meclisi’ne asil üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir…”
hükmü gereğince Birlik Meclisinde Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere 3 asıl,
(Eğer meclis dışından da bir üye seçilecek ise seçilen üye) 2 yedek üyenin seçilmesi ve
yıllık aidatımızın İller Bankası paylarımızdan kesilmesi hususunun görüşülmesi.
7. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Ekim 2009 tarih ve 2009/166 sayılı Kararı ile
üyesi olduğumuz 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması
Hakkındaki Kanuna göre faaliyetini sürdüren Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin,
Tüzüğündeki 10.maddesi “Tam üye olan yerel yönetim birlikleri; başkanları veya
başkanın seçtiği bir temsilcisi ile yerel yönetimler ise başkanları veya başkanın seçtiği
bir temsilci ile meclislerince seçilecek meclis üyeleri tarafından genel kurulda temsil
edilirler. Söz konusu kurumların, birlik genel kuruluna temsilci olarak gönderecekleri
başkan veya meclis üyelerinin değişmesi durumunda değişiklik yazılı olarak birliğe
bildirilinceye kadar önceki isimler görevlerine devam eder.” Hükmü gereğince,
Büyükşehir Belediye Başkanı veya seçeceği bir temsilci ile Meclis Üyeleri arasından 2
asıl, 2 yedek üye seçilebilmesi ve tüzük hükümlerine göre üyelik aidatının ödenmesi
hususunda Meclisimizce bir karar ittihazını arz ederim.
DAİRESİNDEN GELEN KONULAR
8. 5216 Sayılı Kanunun 13.maddesi “Büyükşehir Belediye Meclisi her ayın ikinci haftası,
önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe
görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş
gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir.” Hükmü gereğince her ayın
ikinci haftasında toplanacak olan Meclisimizin toplantı gününün belirlenmesi
hususunun görüşülmesi.
9. Büyükşehir Belediyemizin görev ve hizmet alanlarına giren konularda temas ve
incelemelerde bulunmak, yurtdışından davetle yapılacak toplantı, kongre, seminer,
panel vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeniyle yapılacak tüm yurtdışı
görevlendirmelerinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet SEKMEN’e
“Ocak/2015” Meclis toplantısına kadar, yol+yevmiye giderlerinin Belediyemiz

bütçesinden karşılanmak üzere yurtdışı görevlendirme yetkisi verilmesi hususunun
görüşülmesi.
10. 5216 Sayılı Kanunun 20.maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarına
giren teknik ve sosyal konularda proje hazırlamak, sözlü-yazılı istişari mahiyette görüş
sunmak üzere görevlendirilecek olan danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75’ini
aşmamak üzere 15 Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere danışman
görevlendirilmesi ve aylık brüt ücretlerinin tespiti için Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Mehmet SEKMEN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
11. 5216 Sayılı Kanunun 15.maddesinin son bendi “Komisyon raporları alenîdir, çeşitli
yollarla halka duyurulur ve isteyenlere Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından
belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.” Hükmü gereğince, bu ücretin
belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
12. 5272 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden, Büyükşehir Belediye
Meclis Başkanı ve üyelerine, Meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonları
toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. Madde uyarınca Belediye Başkanına
ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere huzur
hakkı ödenmesi hususunun görüşülmesi.
13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18.maddesinin (g) bendi “Yetkili
organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak,
karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.” Hükmü gereğince,
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet SEKMEN’e, gerekli yetkinin
verilmesi hususunda Meclisimizce bir karar ittihazını arz ederim.

Sayfa 3
14. 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 36 ncı Maddesi gereğince; Büyükşehir
Kanunu ile kendilerine verilen numaralama iş ve işlemlerinin Kanunda ön görüldüğü
şekilde tüzel kişiliği kaldırılan İl Özel İdarelerinin numarataj ve yapı belgeleri yetkisi
kaldırılarak, bu ifadelerin yetki alanları ilgili İlçe Belediyesine aktarılacaktır.
Bilindiği üzere, 5490 sayılı Kanunun Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmelik,
Adres Kayıt Sistemi yönetmeliği ve sisteme uygulama yönergesi ile düzenlenmiştir.
Bahse konu olan iş ve işlemlerin halen Büyükşehir Belediyesi
tarafından
yürütülmektedir. İlgi yazı gereği; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
Mahalli İdareler seçiminden sonra yürürlüğe girecek 7 nci maddesinin (g) fıkrası
"Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad
ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini
gerçekleştirmek", yine aynı maddenin "Adres ve Numaralandırmaya ilişkin
görevlerini Belediye Meclis kararı ile İlçe Belediyelerine devredebilir, birlikte
yapabilirler" hükmündedir. Adres Kayıt Sisteminde 31 Mart 2014 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yapılacak yetki tanımlamalarına ilişkin olarak; Belediyemizin
yapılan Mahalli İdareler genel seçimini müteakip yapılacak ilk Belediye Meclis
Toplantısında "Adres ve Numaralandırmaya ilişkin görevlerin İlçe Belediyelerine
yetki devri yapılıp yapılmayacağı hususu; 25 Nisan 2014 tarihine kadar resmi yazıyla
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi
gerekmektedir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kontrolünde İlçe Belediyelerine
(Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy,
Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum,

Uzundere, Yakutiye ) Numarataj ve Yapı belgeleri yetkisi verilmesi hususunun
görüşülmesi.
15. Belediye Başkanlığımızca 3195 sayılı kanunun 1. ve 21. maddeleri, 5393 sayılı
kanunun 15. Maddesinin b bendi ile 5216 sayılı kanunun 1-7 /g ve 27.maddelerindeki
esaslara dayanarak Belediyemiz sınırları içerisindeki alanlarda kaliteli bir Mimari ve
fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli Mimarinin
uygulanmasının ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlayarak Meydan, Bulvar, Cadde
ve Sokaklara cephesi bulunan yapılarda Şehircilik Mimarlık Kentsel Tasarım ve
Peyzaj Mimarlığı projelerinin ve uygulamalarının Kent estetiği açısından
değerlendirilmesiyle gerçek ve tüzel kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının uymak
zorunda oldukları esasları belirlemeye yönelik ‘‘ KENT ESTETİK KURULU ’’
çalışma esas ve usullerine yönelik yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisimizin
13.01.2010 tarih ve 10 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.
a)-Bahse konu yönetmeliğin 2.maddesinde yukarıda sayılan yönetmelik
amaçlarının uygulanması Kent Estetik Kuruluna verilmiştir. Aynı yönetmeliğin 4.
Maddesinde kurulun kimlerden oluşturulacağı belirlenmiş olup; Belediyemiz Meclis
üyeleri arasından bir üyenin seçilerek Kent Estetik Kurulunda görevlendirilmesi,
b)-6360 sayılı yasa nedeni ile Büyükşehir Belediye sınırlarımıza dâhil olan İlçe
Belediyelerinin kendi İlçe sınırları dâhilinde kurul gündeminde konu olması
durumunda temsilci üye bulundurulması hususunun Kent Estetik Kurulu çalışma esas
ve usullerine ilişkin yönetmeliğin 4.maddesinin 4.15.bendine eklenmesi hususlarının
görüşülmesi.
DİĞER KONULAR
● Başkanlık Divanına Meclis I.Başkan Vekilinin geçmesi.
16. Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklere

ait 2013 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
Mehmet SEKMEN
Büyükşehir Belediye Başkanı

