
İLAN  

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN, 

 

               5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince Belediye Meclisimiz, 

07.01.2015 tarihinde Çarşamba günü Saat 14 : 00 da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek 

üzere Ergene Belediye Meclis toplantı Salonunda 2015 Ocak ayı toplantısına davet edilmiştir.  

 

               İlgilenenlerin ve Belediye Meclis Üyelerinin Toplantıya iştirak etmelerini rica 

ederim.  

 

 

                                                                                                                29.12.2014 

                                                                                                            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. Zabıta Müdürlüğü’ nün 23.12.2014 gün ve 269 sayılı yazısına konu olan 2015 Yılı 

Zabıta Tembihnamesi’ nin görüşülmesi,  

2. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün 25.12.2014 gün ve 302 sayılı yazısına konu olan evsel 

katı atık bedelinin uygulamasının ertelenmesi hususunun görüşülmesi,  

3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.12.2014 gün ve 550 sayılı yazısına konu olan 

belediye hizmet alanına ilişkin uygulama imar planı tadilat tekliflerinin görüşülmesi,  

4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.12.2014 gün ve 551 sayılı yazısına konu olan 

Sağlık Mahallesi Pazar alanına ait uygulama imar planı tadilat tekliflerinin 

görüşülmesi, 

5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.12.2014 gün ve 568 sayılı yazısına konu olan 

Cumhuriyet Mah. 26. Cadde isminin Şehit Er Engin ŞAHİN olarak değiştirilmesi 

hususunun görüşülmesi,  

6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 16.12.2014 gün ve 182 sayılı yazısına 

konu olan mevcut boş memur kadrolarında ünvan değişikliği yapılması hususunun 

görüşülmesi, 

7. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 29.12.2014 gün ve 274 sayılı yazısına konu olan 

ilçemizdeki amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi,  

8. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 26.12.2014 gün ve 437 sayılı yazısına konu olan Belediye 

Meclisinin yılın hangi ayında tatil yapacağının belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

9. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün  26.12.2014 gün ve 438 sayılı yazısına konu olan zabıta 

hizmetlerini fiilen yürütmek üzere görevlendirilen personele ödenecek olan fazla 

çalışma ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,  

10. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 26.12.2014 gün ve 440 sayılı yazısına konu olan denetim 

komisyonunun oluşturulması hususunun görüşülmesi, 

11. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 26.12.2014 gün ve 442 sayılı yazısına konu olan 2015 

yılında meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususunun 

görüşülmesi, 

12. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 160 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 



sözleşmeli statüde Mühendis kadrosunda Nurhan MUTLU’ nun istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

13. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 161 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Teknisyen kadrosunda Tuğba GÖKTAŞ’ ın istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

14. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 162 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Teknisyen kadrosunda Savaş AYGÜN’ ün istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

15. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 163 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Teknisyen kadrosunda Samet ZORLU’ nun istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 164 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Teknisyen kadrosunda Kaan Buray BOZALP’ ın istihdam edilmesi 

ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

17. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 165 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Teknisyen kadrosunda Cevriye HACIOĞLU’ nun istihdam 

edilmesi ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

18. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 166 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Teknisyen kadrosunda Mahmure PAMUKÇU’ nun istihdam 

edilmesi ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

19. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 167 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Şehir Plancısı kadrosunda Emine Sarıçiçek DEMEZ’ in istihdam 

edilmesi ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

20. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 168 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Mimar kadrosunda Ümmügül ÖMERCİOĞLU’ nun istihdam 

edilmesi ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

21. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 169 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Mimar kadrosunda Aylin Özlem TOPÇU’ nun istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

22. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 170 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Mühendis kadrosunda Kurtuluş TAŞTEKİN’ in istihdam edilmesi 

ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

23. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 171 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Mühendis kadrosunda Tolga KAYGUSUZ’ un istihdam edilmesi 

ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

24. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 172 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Mühendis kadrosunda Göksel YASTIN’ ın istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

25. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 173 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 



sözleşmeli statüde Mühendis kadrosunda Oktay GEZİCİ’ nin istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

26. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 174 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Mühendis kadrosunda Nihal YAMAN’ ın istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

27. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 175 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Avukat kadrosunda Özge BİNAY KUMSEL’ in istihdam edilmesi 

ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

28. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 176 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Avukat kadrosunda Sedef TOPAL BUYER’ in istihdam edilmesi 

ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

29. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 177 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Veteriner Sağlık Teknikeri kadrosunda Ahmet SEZER’ in istihdam 

edilmesi ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

30. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 178 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Ekonomist kadrosunda Müge YILDIZ’ in istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

31. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 179 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Tekniker kadrosunda Mümün TÜRK’ ün istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

32. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 180 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Tekniker kadrosunda Gökhan GÜVEN’ in istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

33. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 181 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Mühendis kadrosunda Sinan DEMİR’ in istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,  

34. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 183 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Mühendis kadrosunda Yunus TUĞLU’ nun istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

35. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 184 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Arkeolog kadrosunda Selda DANİŞ’ in istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

36. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 185 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Teknisyen kadrosunda Günay ÇAVUŞ’ un istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

37. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 gün ve 187 sayılı yazısına 

konu olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı 

sözleşmeli statüde Mühendis kadrosunda Ekrem ALP’ in istihdam edilmesi ve 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

V.  KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ 

VI. KAPANIŞ.                                  
                            


