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Saygı değer Meclis üyeleri toplantının gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesi.

2016/11 Sayılı 6 ncı maddesinde alınan Meclis kararına istinaden İlçemiz Hayvansal sulama

kuyusunun (25) yirmi beş yıllığına Altunhisar Çiftçi Mallan Koruma Başkanlığına tahsisinin
kaldırılarak Belediye Başkanlığına devrinin görüşülmesi.
KARAR:

Saygı değer Meclis üyeleri toplantının gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesi.

2016/11 Sayılı 6 ncı maddesinde alınan Meclis karanna istinaden İlçemiz Hayvansal sulama

kuyusunun (25) yirmi beş yıllığına Altunhisar Çiftçi Mallan Koruma Başkanlığına tahsisinin
kaldınlarak Belediye Başkanlığına devri hakkında Belediye Başkam; Belediye olarak İlçemizde ki
hayvan üreticilerimizi, çiftçilerimizi vb. desteklememiz gerekiyor, ilçemiz halkının ihtiyaçlanna
gücümüz yettiği kadar yardımcı olmamız, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor dedi.
söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebinde bulunuldu. Altunhisar Çiftçi Mallan koruma
başkanlığına tahsis edilen kuyunun tahsisinin iptal edilmesini kabul etmiyorum dedi. Yapılan
müzakerelerden sonra söz konusu madde yapılan açık oylama neticesinde Meclis Başkanı Vedat

KİRAZCI, Meclis Üyeleri Ramazan AYIK, Amir ÇELİK, Fuat SELÇUK, Turkaz POLAT, Ahmet
ACER1 in kabul oylanna karşılık Mehmet Ali YALTI, Mevlüt KEFÇİ, İsmail POLAT, Yaşar
TAMER' in RED oylan ile gündem maddesinin " Tahsis İptali" olduğu için sonraki Meclis
toplantılarında gündeme alınarak görüşülmesine karar yghldi.

Ahmet ACER
Katip Üye
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MECLİS KARAR KAĞİDİ
Karar Tarihi: 08.01.2016Karar No : 2016'01

Meclisi teşkil
Edenler.

Belediye Başkanı : Erdal SARI
Üyeler: Kerim ARIÖZ, Abdulkadir DAĞTEKİN, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA,
Hakan DURUKAN, Davut MENDİ, Fevzi ACER, Halil AVŞAR.
Katılmayan üyeler : Yaşar KUZUCU,
Gündemin birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve
gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve
2016 yılı Ocak ayı Belediye Meclis toplantısının İlçemize, Niğde'mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını
dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal
VTATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1
^dakikalık saygı duruşu yapıldı..,••,
Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi çalışma
Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.
Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Denetim Komisyonunun seçilerek karara bağlanmasına
geçildi Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve
müzakerelerden sonra söz konusu komisyonun (3) üç üyeden oluşmasına ve 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince (3) uç üyenin
gizli oyla seçimine geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde ise 1. Meclis üyesi Abdulkadıı

DAĞTEKİN (6 ) altı oy 2. Meclis Üyesi Kadir NAZLIKAYA (6) altı oy, 3. Meclis Üyesi Davut MENDİ (3) u^
oy, alarak seçildikleri Kerim ARlÖZ'ün ise (2) iki oy aldığı belirlendi. Ayrıca Belediye Meclisi Çalışms
Yönetmeliğinin 22. ve 23.maddeleri çerçevesinde Denetim Komisyonunda süresi azami (3) üç iş gününt
geçmeyecek şekilde, ihtiyaç olması halinde mali konularda uzman bir personelden destek alınması, sö2
konusu komisyonun huzur haklarının ise aynı Kanunun 32 ve 39. Maddeleri gereğince Belediye Başkanı Brü
aylık ödeneğinin günlük tutarının 3/1 oranını geçmeyecek şekilde ödenmesi hususu açık oylamaya sunuldu
yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine

G^nltemüfBeşinci (5.) Maddesinde yer alan Altınyurt Sulama Birliğinin 03.12.2015 tarih ve 2015/20 Sayıl
Yazılarının Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis başkanı söz aldı. Söz konusu talebin bir oncek
^toplantıda Meclisimizde şifa-i olarak görüşüldüğünü, öncelikle KADIM hakları korunarak gölet ve ıski
suyunun tek elden yürütülmesinin daha verimli olacağını ve meclisin uygun görmesi halinde soz konusı
talebin belediye meclisi ile Altınyurt Sulama Birliği yönetim kurulunun birlikte imza koyacakları bir protokollı
hayata geçirilmesinin daha isabetli olacağını bildirdi ve söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme vı
müzakereler neticesinde söz konusu talebin Kamu Yararı görülerek karşılıklı bir protokole bağlanana

KADİM hakları korunmak kaydı ile BEDELSİZ olarak 5393 sayılı belediye kanunun 14 (a), 15 (b) ve 18 0) v.
(t) Maddeleri ile aynı Kanunun 75. Maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentleri doğrultusunda süresi toplam 25 yi
geçmemek üzere Altınyurt Sulama birliğine tahsis edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açı
oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçi di.
Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan Altunhisar Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının 28.12.2015 tan
ve 2015/12 Sayılı Yazılarının Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı soz aldı. İlçemi
Karağcaüstkol Mevkiinde Bulunan Belediyemize ait Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının koruma sahasınd
bulunan Hayvansal sulama kuyusunun tüm bakım, korunma, yenileme, tadilat, tamirat, sevk ve idare, onarın

elektrik vb giderlerinin karşılanması suretiyle Meclisin uygun görmesi halinde söz konusu talebin Beledıy
^i Ne Altunhisar Koruma Meclisinin birlikte imza koyacaklar, bir protokolle hayata geçınlerek kullan,,
ln isabetli olacağını bildirdi ve söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme
icesinde söz konusu talebin Kamu Yarar, görülerek karşılıklı bir^protokoe baglanar.
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verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul
edilerek
diğer
maddelerin
görüşülmesine
geçildi.
Gündemin
Yedinci
(7.) Maddesinde
yer
alan Taşınmaz Mal alımı konusunda belediye başkanına yetki
verilmesi hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. önümüzdeki
süreçte belediyemize ihtiyaç olabilecek ve aciliyet arz eden taşınmaz olması halinde verimli ve ekonomik
şartlarla ilgili kurullarca değerlendirilmek suretiyle alınması hususunda yetki verilmesini uygun olacağını
bildirdi. Yapılan Görüşme ve müzakereler neticesinde belediye başkanına taşınmaz alımı konusunda yetki
verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e), (j) bentleri doğrultusunda açık
oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek
diğer
maddelerin
görüşülmesine
geçildi. yer alan Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak üzere Devlet Malzeme
Gündemin
Sekizinci
(8.) Maddesinde
Ofisinden 1 adet taşıt alınması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı.
Bilindiği üzere Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde kullanılmakta olan mevcut Zabıta aracının aynı zamanda
Fen İşleri ve Su işlerinde kullanıldığı ve söz konusu aracın Zabıta Hizmetlerine cevap vermediği, göz önünde
bulundurularak en az sürücü dahil 5 koltuklu yeni bir aracın DMO den satın alınmasının ihtiyaç olduğunu
bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı sunuldu. Yapılan görüşmeler ve müzakerelerden sonra söz konusu
teklif 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (b) bendi gereğince açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık
oylama neticesinde Meclis Üyesi Fevzi ACER' in karşı oyuna karşılık diğer üyelerin oyları ile oy çokluğu ile
ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündemin Dokuzuncu (9.) Maddesinde yer alan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Çerçevesinde
^ Içemizin Muhtelif Yerlerinde ve İmar Planı Sahası İçerisinde Revizyon İmar Planı Yapılması Hususunun
" Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlçe genelinde belediye hizmet alanları
düzenlemesi konusunda netlik olmadığı netlik olmayan tüm noktaların ilgili komisyonlarca incelenmesini
takiben gerekli düzenlemenin yapılmasının uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşmeler ve müzakerelerden
sonra ilgili gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (u) , (c), bentleri ve 3194 Sayılı
imar Kanununun 7-8-11-12-13-14-15-16-17-18 ve 19. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğinin
ilgili Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem
maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündemin Onuncu (10.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz
aldı. KOP Kapsamında Özel idarece yürütülen kapalı sistem sulama projesine keşif artışı talebinde
bulunularak özel idareden temin edilen iş makinası ile hattın uzatılma ve yol açma çalışmalarının
tamamlandığını ve ek boru sistemlerinin döşenmesine başlanıldığını, ayrıca TYP personelinin verimli bir
şekilde çalışmalarına devam ettiklerini önceden ilçemiz ketir dağınık göl mevkiinde küçükbaş hayvan
sulaması için planlanan His göleti ile ilgili 29.12.2016 Salı günü itibari ile il Özel idaresi iş makinası ve kamyon
b^lediyemizce ise kamyon desteğiyle çalışmalara başlanıldığını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu
/Olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10.30 'de son verildi^,-

V Erdal SARIYavuz HIRA^ /Davut MENDİ
t Meej^^ BaşkanıKatip ÜyeKatfp.Üye

