İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
07/04/2017 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ KARARLARININ ÖZETLERİ
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3 07/04/2017-3

Gündem birinci maddesi olan açılış ve yoklama yapıldı. Yapılan
yoklamada Necmi SOFU dışında tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak
ettiği tespit edilerek, bir önceki toplantı tutanağı okundu.
Gündemin ikinci maddesi olan 2016 mali yılı faaliyet raporunun
okunmasına geçildi. Meclis Başkanı Şaban ÇABUK 01 OCAK 2016- 31
ARALIK 2016 tarihleri arasında Belediyenin yaptığı konuları yazılı metin
şeklinde okuyarak faaliyet raporunun oylaması yapıldı. 2016 yılı faaliyet
raporu meclis kararı ekinde sunulmuş olup karar olumlu bulunarak
Meclisimizce Kamil ÇAKIR hariç oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Yapılan oylamada Seydi DEDE ve Ahmet DOĞAN 9 ar oy alarak
encümen üyesi seçilmişlerdir.

4 07/04/2017-4

Yapılan oylamada Seydi DEDE, Ahmet DOĞAN ve Ali ÇAKIR 9 ar oy
alarak Plan, Bütçe ve İmar Komisyonu üyesi seçilmişlerdir.

1 07/04/2017-1

2 07/04/2017-2

Mahir TEMİZ ve İhsan YAŞIK’ ın 17.03.2017 tarihli dilekçesinde 71 ada
2 ve 4 parsel numaralı arazide beton santrali kurulmak üzere imar tadilatı
talebi olumlu bulunarak Kamil ÇAKIR hariç oy çokluğuyla kabul
5 07/04/2017-5 edilmiştir.
Ergun ÇELİK’ in 95 ada 19 ve 23 parsellerde Akaryakıt ve LPG istasyonu
kurulmak üzere imar tadilatı talebi, kurumlardan gelen olumsuz görüş
6 07/04/2017-6 nedeniyle Kamil ÇAKIR hariç oy çokluğu ile reddedilmiştir.
Kavak ağaçları yaşlanmış olup ekonomik büyüme ömürlerini
doldurduğundan, bir süre sonra içleri koflaşarak çürüyeceğinden kesilerek
maddi gelir elde edilmesi amacıyla Akören Mahallesi cami derneğine
7 07/04/2017-7 bağışlanmasına Kamil ÇAKIR hariç oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Ruhsat sahamızda Jeotermal Kaynak Sondajı yapmak ve yaptırmak
amacıyla ihale yapılmasına; Kızılay Genel Başkanlığı Mineralli Sular
İşletme Müdürlüğüne Ruhsat sahamızda jeotermal sondaj ve fizik tedavi
rehabilitasyon hastanesi yapmak üzere bedelsiz yeteri kadar arsa hibe
edileceğinin bildirilmesi amacıyla bir yazı yazılmasına kabul etmeleri
halinde konunun ilk meclis toplantısına tekrar getirilerek gerekli
8 07/04/2017-8 kararların alınmasına Kamil ÇAKIR hariç oy çokluğuyla karar verilmiştir.
İlçemizde kilitli parke taşı alımı ve yapımı işi için ihtiyaç olan
1.370.000,00 TL’nin İller Bankasından kredi çekilmesine, Konuyla ilgili
yazışma ve protokolleri imzalamaya Belediye Başkanı Şaban ÇABUK’ un
9 07/04/2017-9 yetkilendirilmesine Kamil ÇAKIR hariç oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Belediye Meclis Başkanı Şaban ÇABUK, bir sonraki toplantının 05 Mayıs
2017 Cuma günü saat 14:30’ da Başkanlık Makamında yapılmasını
oylarınıza sunuyorum” dedi. Toplantının belirtilen tarihte yapılmasına oy
10 07/04/2017-10 birliği ile karar verildi.
Şaban ÇABUK (Belediye Meclis Başkanı), “teklif ve temennilerinizi açık
yüreklilikle ifade etmenizi bekliyorum” dedi. Söz alan olmadığından 2017
Nisan Ay’ı Meclis toplantısının hayırlı olması temennisiyle oturuma son
11 07/04/2017-11 verildi.

