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T.C. 

YOMRA İLÇESİ 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

ARALIK/2020 DÖNEMİ 

MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 

Toplantı Tarihi        02.12.2020 

Birleşim 1 

Oturum 1 

Katılmayan Üyeler NeĢe AY, Eyüp ÇUVALCI ve Hasan DĠLAVEROĞLU 

 

Gündem Karar No Karar Özeti 

1 2020/93 

Çoruh Elektrik Dağıtım A.ġ.’nin 09.10.2020 tarih ve 2020/659-60144 sayılı 

yazısı ile talep edilen, Ġlçemizin Sancak Mahallesi ve civar binaların enerji 

ihtiyaçlarının karĢılanması için G43B03D4A pafta üzerinde bir adet trafo 

yerinin plana iĢlenmesinin uygun görüldüğüne dair Ġmar Komisyonunun 

09.11.2020 tarih ve 11 nolu raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle 

kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

2 2020/94 

Ġlçemizin Kırsal YerleĢim Alanlarının tespiti ile ilgili konunun, tüm 

mahallelerimizde yapılması gereken teknik çalıĢmalar tamamlandıktan sonra, 

önce ilçe Belediye Meclisine, sonra da onay için BüyükĢehir Belediye 

Meclisine sunulması maksadıyla konunun kısmına iadesinin uygun 

görüldüğüne dair Ġmar Komisyonunun 10.11.2020 tarih ve 12 nolu raporunun 

Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

3 2020/95 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) fıkrasına göre hazırlanan 

Belediyemizin 31 madde, 15 sayfadan oluĢan Gelir Tarifesinin uygun 

görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.11.2020 tarih ve 21 nolu 

raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

4 2020/96 

Ġlçemizde ruhsat verilebilecek içkili yer bölgelerinin tespiti ile ilgili konunun 

daha detaylı incelenmek üzere Komisyonun gündeminde bırakılmasının 

uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.11.2020 tarih ve 22 

nolu raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulüne oybirliği ile karar 

verildi.   

5 2020/97 

Belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet ekskavatör, 1 adet yükleyici ve 2 adet 

yükleyici-kazıcı iĢ makinesinin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun geçici 

6.maddesi gereğince leasing yöntemiyle alınması için gerekli iĢ ve iĢlemleri 

yapmak, finansal kiralama sözleĢmeleri, ek sözleĢmeleri ve bunlara ait 

taahhütnameleri, ekleri ve kambiyo senetlerini imzalamak üzere Belediye 

BaĢkanına yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe 

Komisyonunun 10.10.2020 tarihli ve 23 nolu Raporunun Komisyondan 

geldiği Ģekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
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6 2020/98 

Yomra Kaymakamlığı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 06.11.2020 tarih ve 

E.16293444 sayılı yazıları ile talep edilen, Yomra Öğretmen evi yerinin 

Hazine adına tescili ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

7 2020/99 

Mülga Özdil Belediyesi Yavuzselim Mahallesi bağlantı yolu üzerinde yer 

alan 373 ada 14, 22 ve 368 ada 2 ve 8 nolu parsellerin yola isabet eden 

kısımlarının kamulaĢtırılması amaçlı yıllık çalıĢma programına alınmasının 

incelenip ortak karara bağlanmak üzere  Ġmar ve Plan-Bütçe Komisyonlarına 

havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

8 2020/100 
Belediyemizin 2021 yılı geçici iĢçi vizelerinin incelenmek üzere Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği  ile karar verildi. 

9 2020/101 

Belediyemiz sözleĢmeli personellerinin 2021 yılı sözleĢme ücretlerinin tespiti 

ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

10 2020/102 

Gündeme eklenen önergenin müzakeresi neticesinde; Belediyemizin ihtiyacı 

olan yol süpürme aracı ve ekipmanının 237 sayılı TaĢıt Kanununun 

10.maddesi gereğince, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinden satın alınmasına 

ve bunun için gerekli iĢ ve iĢlemleri yürütmek üzere Belediye BaĢkanına 

yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 


