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GÜNDEM

:

1- 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin kendi
arasından ilk iki yıl için görev yapmak üzere; Meclis I. ve II. Başkan Vekillerinin ayrıca 2 asıl, 2
yedek Meclis divan Kâtip üyelerinin “gizli oyla” seçimlerinin yapılması.
2- 5216 Sayılı Kanunun 16. Maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisinin kendi üyeleri
arasından, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, “Gizli Oyla 5 Encümen Üyesinin” seçiminin
yapılması.
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, kurulacak ihtisas komisyonlarına ve
kurulması zorunlu olan;
1) İmar ve Bayındırlık Komisyonu,
2) Plan ve Bütçe Komisyonu,
3) Çevre ve Sağlık Komisyonu,
4) Ulaşım Komisyonu,
5) Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Büyükşehir Belediye Meclisinin kendi
üyeleri arasından “bir yıl süreyle”, işari oyla seçimlerinin yapılması.
4- 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (o) bendi “Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına,
kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.” hükmüne istinaden üye olunan ve
kanun gereği üyesi olduğumuz birliklere Meclis Üyelerimiz arasından:
1-Türkiye Belediyeler Birliğine, 6 asıl 3 yedek üye,
2-Türk Dünyası Belediyeler Birliğine, 3 asıl 1 yedek üye,
3-Tarihi Kentler Birliğine, 3 asıl 2 yedek üye,
4-Jeotermal Belediyeler Birliğine, 3 asıl 2 yedek üye,
5- II. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetine, dört yıl için görev yapmak üzere 4 asıl 4
yedek üye,
6-Doğu Anadolu Belediyeler Birliğine, 2 asıl 1 yedek üye,
7-Sağlıklı Kentler Birliğine, 2 asıl 2 yedek ve 1 koordinatör üye,
8- Erzurum Turizm Altyapı Hizmetler Birliğine, 4 asıl 2 yedek üye seçilmesi ve tüzük
hükümlerine göre üyelik aidatlarının ödenmesi hususunun görüşülmesi.
5- 5393 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 belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
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6- 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 danışman görevlendirilmesi ve
aylık brüt ücretlerinin tespiti için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet SEKMEN’e
yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
7- Belediyemizin görev ve hizmet alanlarına giren konularda temas ve incelemelerde bulunmak,
yurtdışından davetle yapılacak toplantı, kongre, seminer vb. organizasyonlara katılmak için
Ulaşım+Konaklama+İaşe giderleri Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere Belediye
Başkanımız Mehmet SEKMEN’e Mahalli İdareler Seçimlerine kadar yurtdışı görev yetkisi
verilmesi; Ayrıca Belediyemiz Meclis Üyeleri ve personelinin Mahalli İdareler Seçimlerine
kadar yurtdışına görevlendirilmelerinde Belediye Başkanımız Mehmet SEKMEN’e gerekli
yetkinin verilebilmesi hususunun görüşülmesi.
8- 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, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet
SEKMEN’e, gerekli yetkinin verilmesi hususunun görüşülmesi.
9- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 56. Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 2018 yılı Faaliyet
Raporunun görüşülmesi.

KOMİSYON RAPORLARI

10- Erzurum ili Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, 1004 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ait
dilekçe ekinde sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanması talep
edilmektedir. Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 419 nolu kararıyla
1004 nolu parselin Konut Alanı olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına işlenmesi kabul
edilmiş olup, Yakutiye İlçe Belediyesince söz konusu taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planları yaptırılmamıştır. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. Maddesinde geçen
Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı kısmında “…nazım imar
plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon
plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını
yapmak veya yaptırmak” ibaresi uyarınca söz konusu taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planlarının onaylanması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
11- Yakutiye Belediye Meclisinin 06/08/2018 tarih ve 146 nolu Meclis Kararı:
Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, 7384 adada bulunan taşınmazların mevcut durumuna
göre söz konusu adanın ada kenarlarında düzenleme yapılması ve adanın hizmet alacağı 5 metrelik
yolun işlenmesini içeren imar planı değişikliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin
15.01.2019 tarih ve 4 nolu kararıyla mevcut onaylı imar planlarındaki hali ile devamına karar
verilmiş olup, 25.01.2019 tarihli dilekçe ile itiraz edilerek kararın yeniden değerlendirilmesi talep
edilmektedir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itiraz ile ilgili
komisyon raporunun görüşülmesi.
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12- Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 5899 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazların batısında bulunan
Palandöken Revizyon İmar Planlarında Konut ve Cami Alanı olarak işlenen alan için planın iptali
kararı çıkmış olup, bu karar Büyükşehir Belediyemizce bir üst mahkemede itiraz yoluna gidilmiş
ve Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesinin 13.02.2019 tarih ve 2019/34 Y.D. kararı ile
itiraz reddedilerek planın iptali kesinleşmiştir. Mahkeme kararının uygulanması ile ilgili planın
yeniden değerlendirilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
13- Palandöken Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarih ve 11 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Osman Gazi Mahallesi, 5804 ada 1 nolu parsel ve 5805 ada 1 nolu parselde
kayıtlı İmar Planlarında E=2.50 Yençok=6.50 m Ticaret Alanı olarak görünen taşınmazların
arasında kalan boşluğun kaldırılması ve bu iki adanın birleştirilerek aynı yapılaşma koşullarıyla
imar adasına katılması hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
14- Palandöken Belediye Meclisinin 06/08/2018 tarih ve 81 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Kazım Yurdalan Mahallesi, 11071 ada 1 nolu parsel, 11072 ada 1 ve 2 nolu
parseller, 11073 ada 1 nolu parsel ve 163 ada 3 nolu parsellerde kayıtlı imar planlarında Ayrık
Nizam 2 kat Taks:0.20 Kaks:0.40 Konut Alanı olarak görünen taşınmazların 6 kat olarak imar
planı değişikliğinin yapılması için aşağıda belirtilen yapılaşma şartları belirlenmiştir. 1Yapılacak değişikliğin bölgesel yapılarak I46B11B2D-I46B11B3A ve I46B11B3B paftalarına
düşen Palandöken Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı ile mezarlık ve TOKİ arasında kalan
taşınmazlardan, sadece imar uygulaması yapılarak imar parseli niteliği kazanan taşınmazları
kapsaması, imar uygulaması yapılmamış, tarla vasfında olanların imar uygulaması yapıldıktan
sonra değerlendirilmesi, 2- İmar Uygulaması görerek arsa haline dönüşen taşınmazlar için ise
planlardaki 7 metre olan yolların genişlemesinden dolayı parsellerin yola isabet eden kısımlarının
bedelsiz olarak terk edilmesinden sonra ruhsat işlerinin başlatılması şartıyla Taks:0.30 Ayrık
Nizam 6 kat Konut Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği ile ilgili komisyon
raporunun görüşülmesi.
15- Palandöken Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarih ve 97 nolu Meclis Kararıyla kabul edilen imar
planı değişikliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 tarih ve 676 nolu kararıyla
Sağlık Tesis Alanının kuzeyinde bulunan konut adasından 2 metre yola terk yapılarak yolun 9
metreye çıkarılması ve konut adasının güneyinden bulunan çekme mesafesinin 3 metreye
düşürülmesi, Sağlık Tesis Alanının kuzeyinden 5 metre otopark cebi bırakılarak otopark cebine
denk gelen kısmının yola terkinin yapılması, plan notlarına yeni oluşturulan 9 metrelik yoldan
cephe alacak kısmından yapılacak yapıda çekme mesafesini ihlal etmeyecek şekilde 1,5 metreyi
geçmemek üzere konsol yapılabilir ibaresinin eklenmesi kaydıyla kabul edilmiştir. 31.12.2018
tarihli dilekçe ile itiraz edilerek Büyükşehir Belediye Meclis Kararında geçen Sağlık Tesis
Alanının kuzeyinde bulunan konut adasından 2 metre yola terk yapılarak yolun 9 metreye
çıkarılması ve konut adasının güneyinden bulunan çekme mesafesinin 3 metreye düşürülmesi,
Sağlık Tesis Alanının kuzeyinden 5 metre otopark cebi bırakılarak otopark cebine denk gelen
kısmının yola terkinin yapılması, plan notlarına yeni oluşturulan 9 metrelik yoldan cephe alacak
kısmından yapılacak yapıda çekme mesafesini ihlal etmeyecek şekilde 1,5 metreyi geçmemek
üzere konsol yapılabilir ibaresinin değiştirilerek Palandöken Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarih
ve 97 nolu Meclis Kararında olduğu gibi yapı kullanım izni alınan binadan ise 8 metrelik çekme
yapılarak aydınlık işlenmesi, zemin kotunun mevcut binanın zemin kotu ile aynı ve mevcut bina
yüksekliğinde bulunan 7 metrelik yolun diğer komşu parseller (1019 ada 7-8-13 parsel ) ile pay
edilerek plan değişikliğine konu ada da kalan kısmından 3 metre çekme ve 1,5 metre konsol
yapılarak 15 nolu parsel aksında imar adasına dahil edilmek üzere yeniden değerlendirilmesi talep
edilmektedir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itiraz ile ilgili
komisyon raporunun görüşülmesi.
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16- Aziziye Belediye Meclisinin 06/09/2018 tarih ve 98 nolu Meclis Kararı:
Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, 1958 ada 29 numaralı parselde kayıtlı E=2.00 H=4 kat SosyoKültürel Tesis Alanı olarak görünen taşınmazın Taks=0.35 Kaks=1.75 A-5 kat Konut+Ticaret
Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği hususu Erzurum Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.11.2018 tarih ve 561 nolu kararıyla mevcut onaylı imar planlarındaki hali ile
devamına karar verilmiştir. 03.12.2018 tarihli dilekçe ile itiraz edilerek söz konusu taşınmazın
Taks=0.35 Kaks=1.75 A-5 kat Konut+Ticaret Alanı olarak işlenmek üzere yeniden
değerlendirilmesi talep edilmektedir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi
uyarınca itiraz ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
17- Aziziye Belediye Meclisinin 08/11/2018 tarih ve 122 Meclis Kararı:
Aziziye İlçesi, Ağcakent-Eşkinkaya Mahallesi, Elmalı Hidroelektrik Santrali Projesinin E=0.50
Yençok=9.50 m Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planlarının ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanması ile
ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
18- Oltu Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarih ve 52 nolu Meclis Kararı:
Oltu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 11 ada 5, 6, 25, 27 nolu parseller üzerinden geçen 5 metrelik
yaya yolunun, ötelenerek 11 ada 35 ve 37 nolu parsellerin arasında bulunan kadastro boşluğundan
geçirilmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
19- Horasan Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarih ve 2 nolu Meclis Kararı:
Horasan İlçesi, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi, 274 ada 300 nolu parselde kayıtlı Konut Alanı
olarak görünen taşınmazın Konut+Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği ile
ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
20- Pasinler Belediye Meclisinin 07/01/2019 tarih ve 8 nolu Meclis Kararı:
Pasinler İlçesi, Kapı Mahallesi, 262 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 263 ada 2 nolu parselde kayıtlı
taşınmazların bir kısmı İmar Planlarında Taks:0.30 Kaks:0.90 Konut Alanı olarak görünürken bir
kısmı ise plan dışı alanda kalmaktadır. 262 ada 1 ve 2 nolu parsellerin 5735,027 m 2’lik kısmının
Ayrık Nizam 2 kat Taks:0.30 Kaks:0.60 Konut Alanı olarak işlenmesini, 5627.528 m2’lik alanın
ise Sosyal Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği kabul edilmiştir. Ayrıca
Mevcut Planlarda 792.874 m2 park alanı olarak görünen taşınmaz Sosyal Tesis Alanı olarak
işlenmiş kaldırılan bu park Alanının yerine 1015,027 m2 yeni park alanı önerilmiştir. Pasinler İlçe
Belediyesince kabul edilen İmar Planı Değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

21- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Sınırları İçerisinde bulunan Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Rabia
Ana Mahallesi, 12418 ada 3 nolu parselde kayıtlı Taks:0.45 Yençok=8 kat Konut+Ticaret
Alanı olarak görünen taşınmazın yüksekliğinin Yençok=11 kat kitle işlemeli
olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
22- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 223 ada 219, 221, 223, 225 nolu parsellerde
kayıtlı Bölge Eğitim Hastanesinin arkasından geçen 30 metrelik yolun yol genişliğinin
değiştirilmesini içeren imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
23- Abdurrahman Gazi Türbesi yolu üzerinde ilgi yazı ekinde sayısal bilgileri verilen alanda tünel
girişi öncesi bir kavşak planlandığı belirtilmektedir. Abdurrahman Gazi Türbesi yolu olan 35
metrelik yolun Karayolları Genel Müdürlüğünün yazı ekinde sunduğu yol güzergâhının ve
kavşak düzenlemelerinin planlara işlenmesi hususunun görüşülmesi.
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24- Palandöken Belediye Meclisinin 01/10/2018 tarih ve 105 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, Cemaliye Caminin batısında bulunan dükkanlar
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında kaldırım ve Otopark Alanı olarak planlanmış olup,
mevcutta yapılı olan dükkanların mevcut halleri ile h=3.50 m Ticaret Alanı olarak işlenmesini
içeren imar planı değişikliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2019 tarih ve 16
nolu kararıyla mevcut onaylı imar planlarındaki hali ile devamına karar verilmiştir. Palandöken
İlçe Belediyesinin 12.02.2019 tarih ve 74875117-100-E-500 sayılı yazısı ile, bahse konu
taşınmazların fiili olarak kullanıldığı, tapusu olmadığı için herhangi bir kira elde edilmediği,
bu haliyle kamu zararı oluştuğundan dolayı itiraz edilerek Meclis Kararının yeniden
değerlendirilmesi talep edilmektedir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi
uyarınca itirazın görüşülmesi.
25- Pasinler Belediye Meclisinin 02/01/2019 tarih ve 1 nolu Meclis Kararı :
Pasinler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1215 ada 54, 57 ve 59 nolu parsellerde kayıtlı A3 Kat Taks:0,30 Kaks:0,90 konut alanı imarlı taşınmazın, Taks:0.40 Kaks:2.40 A-6 kat Konut
Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
26- Pasinler Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarih ve 10 nolu Meclis Kararı:
Pasinler İlçesi, Yiğittaşı Mahalle, 391 nolu parselde kayıtlı taşınmazın E=1.00 H=6.50 m
Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı olarak işlenmesini içeren imar planlarının onaylanması,
Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2019 tarih ve 122 nolu kararıyla Nato boru
hattının geçtiği yerde kamulaştırma sınırının değiştirilmesi kaydıyla kabul edilmiştir. Ancak
Mekânsal Yapım Yönetmeliği eklerinde yer alan gösterimler tablosunda ve detay
kataloğunda kamulaştırma sınırı ile ilgili bir gösterim bulunmamakta olup Nato Kamulaştırma
sınırının İmar Planlarına işlenmesi mümkün olmadığından İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığımızca itiraz edilerek Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi talep
edilmektedir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itirazın
görüşülmesi.
27- İspir Belediye Meclisinin 11/03/2019 tarih ve 12 nolu Meclis Kararı:
İspir İlçesi Yukarı Mahallesi 157 ada 25 ve 30 nolu parsellerde kayıtlı A-2 (Ayrık Nizam 2
Kat) Kat Konut Alanı imarlı taşınmazın A-4 (Ayrık Nizam 4 Kat) Kat Konut Alanı olarak
işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
28- Köprüköy İlçesine ait 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planlarının ve 1/1000 Ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planlarının onaylanması hususunun görüşülmesi.
DİĞER KONULAR
29- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak, 5216 sayılı kanunla tarafımıza verilen görev
yetki ve sorumluluklarla ilimizde tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla; Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, 10
adet sıra bağımsız silaj makinaları ile 20 adet silaj taşıma römorku 11.03.2019 tarihinde Erzurum
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan
protokol ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına 5 yıl süreyle kiralanmıştır. 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu 7. Maddesine eklenen “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve
hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.” Hükmü yer
almaktadır. Buna göre yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda Büyükşehir Belediye
Başkanlığımız adına 5 yıl süreyle kiralanan Tarımsal Makinalar Parkı’nın ve bunlardan sonra da
alınacak olan Tarım Makinalarının Belediyemiz iştirak şirketi olan Erzurum Çevre Temizlik Ağaç
Peyzaj ve Enerji Ticaret Sanayi A.Ş’ ye şehrimizde bulunan çiftçilere kullandırmak üzere kiraya
verilip/verilmeyeceği hususun görüşülmesi.
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30- Temsa A.Ş. ile Belediyemiz arasında, 2015/62685 ihale kayıt numaralı ihale kapsamında
30.07.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme ile Temsa A.Ş.den 30 adet solo tip CNG
yakıtlı otobüs ile 10 adet orta boy dizel otobüs satın alınmıştır. Sözleşmenin 16.7.4. maddesine
göre “garanti süresi beş yıldır.” Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Teknik Şartnamenin 19.
Maddesine göre “Araçların genel garanti süresi tüm araçlar için; ilk aracın geçici kabulü ile
başlayıp, en son aracın geçici kabulünden itibaren 5 yıl sürecektir. Tüm araçların garantisi
bu süre sonunda sona erecektir” Sözleşmeye göre araçların garanti süreleri devam etmektedir.
Araçlar teslim alındıktan kısa bir süre sonra arıza kaydı vermeye başlamıştır. Şirket ile yapılan
görüşmelerde ilerleme sağlanamayınca şirkete karşı belediyemiz Hukuk Müşavirliğince Erzurum
2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/401 E. Sayılı davası açılmıştır. Davaya cevap süresi içinde
Temsa A.Ş. belediyemiz ile sulh sözleşmesi imzalanmış ve Belediye Meclisinin 15.02.2019 tarih
ve 116 Sayılı kararıyla sulh sözleşmesi kabul edilmiştir. Belediye Meclisince kabul edilen sulh
sözleşmesi mahkemeye sunulmuş ve mahkemesince nihai karar verilmiştir. Erzurum 2. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 26.02.2019 tarih ve 2019/86 Karar sayılı kararı ile karar eki sayılan sulh
sözleşmesine istinaden 1) 25 DM 201, 2) 25 DM 202, 3) 25 DM 203, 4) 25 DM 204, 5) 25 DM
205, 6) 25 DM 206, 7) 25 DM 207 , 8) 25 DM 208 9) 25 DM 209 ve 10) 25 DM 210 plakalı
otobüsler olmak üzere 10 adet orta boy dizel otobüsün Temsa A.Ş ye iade ve devredilmesi
hususunun görüşülmesi.
31- Büyükşehir Belediyemiz emrinde münhal bulunan ve cetvelde kadro dereceleri belirtilmiş olan
ünvanlardaki kadrolarda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince
01.04.2019- 31.12.2019 tarihleri arası kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak
çalıştırılması düşünülen toplam 65 adet personelin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünün 10.01.2019 tarih ve 148 sayılı Genelgeleri ekinde 5393 sayılı Kanunun 49.maddesi
uyarınca çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek ücret tavanını gösteren cetvelde belirtilen
azami ücretleri aşmamak üzere verilecek sözleşmeli personel net aylık ücretinin belirlenmesi
hususunun görüşülmesi.
32- 5216 Sayılı kanunun 27. Maddesine göre “Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında
hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi
tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi
aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye
meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. Büyükşehir belediyelerinde
meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile
büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye
meclisi tarafından belirlenir.”
Yukarıda açıklanan kanun hükmü gereğince, daha önce Büyükşehir Belediyesince
12.09.2014 tarih ve 2014/280 sayılı kararı ile 12.12.2014 tarih ve 2014/455 sayılı kararına ilaveten
aşağıdaki hizmetlerin de ilçe belediyelerince yapılmasını teminen bir karar ittihazına ihtiyaç
duyulmuştur.
15216 sayılı kanunun 7/g maddesi uyarınca “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki
mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar” dışında kalan arazi, yayla, mezra ve mahalle içi
yolların
yapım,
bakım
ve
onarımının
ilçe
belediyelerince
yapılması;
2Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin ilçeyle bağlantısını sağlayan ana yol
haricindeki mahalle içi ara yolların asfalt, parke taşı, tretuvar, kaldırım, istinat duvarları, menfez
ve
köprü
geçişlerinin
ilçe
belediyelerince
yapılması;
3Mahallelerin park, çocuk parkı, oyun alanları hizmetlerinin ilçe belediyelerince
yapılması;
4Mahallenin okul, cami, çoban evi, taziye evi gibi ortak kullanım alanlarının bakım ve
onarımlarının ilçe belediyelerince yapılması; çoban evi ve taziye evi gibi küçük yapıların da ilçe
belediyesince yapılması;
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5Bir mahalleyi ilçeye bağlayan en kısa ve en uygun yolun dışında kalan yeni yol yapım,
bakım, onarım ve karla mücadele hizmetlerinin ilçe belediyelerince yapılması;
6Mezbaha, otogar ve cenaze defin hizmetlerinin 17 taşra ilçesinde bu ilçe belediyelerince
yapılması;
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 6. maddesinin 3. Fıkrasına ve Hayvanların
Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 7. Maddesi gereğince “Sahipsiz veya güçten
düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının
yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt
altına alınması” görevlerinin de 17 taşra ilçesinde bu ilçe belediyelerince yapılması hususunun
görüşülmesi.
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