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PURSAKLAR 
BELEDİYESİ 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDİYE MECLİSİ 

Karar No : 85 
Karar Tarihi: 08.06.2020 
Kararın Özü: Yangında Zarar Gören Hane Sahiplerine Yardım Hk. 

K A R A R  

08.06.2020 tarih ve Murat AKKAYA imzalı "08.06.2020 tarih ve 3138
771253 sayılı dilekçede, Büyükhacıbey Köyü muhtarı Yunus ARSLAN "Ramazan 
Bayramında çıkan yangın sonucu 2 ev tamamen yanmış, kullanılamaz hale gelmiştir. 
Hane sahiplerinin maddi imkânsızlıklarından dolayı, 2 evin yapılması için 4300 adet 
kiremit, 200 adet mahya, 200 adet çimento" ihtiyaçlarından dolayı yardım talep 
etmektedirler. Meclisimizce uygun görülmesi halinde ve belediyemizin bütçe 
imkânları dâhilinde dilekçede talep edilen ihtiyaçların karşılanmasını arz ederim." 
Konulu önerge okundu. Görüşüldü. İhtiyaç olan talebin karşılanmasına oy birliği ile 



T.C. 
'»»*' ~ PURSAKLAR BELEDİYE MECLİSİ 

PURSAKLAR 
BELEDİYESİ 

Karar No : 86 
Karar Tarihi: 08.06.2020 
Kararın Özü: İhtisas Komisyonlarının Oluşturulması ve Üyelerin Belirlenmesi Hk. 

K A R A R  

Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2020 tarih ve E.409 sayılı yazılarında; "Bir 
yıl çalışma süresini tamamlamış olan İhtisas Komisyonlarının, 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince en az üç en fazla beş kişiden oluşan İhtisas 
komisyonlarının bir yılı geçmemek üzere oluşturulması ve komisyon üye 
seçimlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim." Konulu yazı okundu. 
Görüşüldü. Meclis Başkanı gruplara tekliflerinin olup olmadığını sordu. MHP Grup 
Başkan V. Arif GÜMÜŞ ve İYİ Parti Grup Başkan V. Hüseyin KAPLAN 
komisyonların ve üyelerinin aynı şeklide devam etmesi talebini sözlü olarak bildirdi. 
AK Parti Grup Başkan V. Ahmet ÖZTÜRK "AK Parti grubu olarak, İmar 
Komisyonunda bulunan Burak KOCA ve Ramazan TANKULU'nun yerine İsmail 
ÇOBAN ve Mehmet SEVİNÇ'in getirilmelerine. Mehmet SEVİNÇ'in görevli 
olduğu komisyonlara Burak KOCA'nın görevlendirilmesine ve İsmail ÇOBAN'm 
görevli olduğu komisyonlara Ramazan TANKULU'nun görevlendirilmesini arz 
ederim." Teklifinde bulundu. İhtisas Komisyonlarının teklif edilen iki değişiklikten 
sonra aynı şekilde devam etmesine oy birliği ile karar verildi. 

u|rul ÇETyN Murat ÖZKAN Salih Furkan GENÇTURK 
eclis Başkanı Kâtip Kâtip 



T.C. 
~ PURSAKLAR BELEDİYE MECLİSİ 

PURSAKLAR 
BELEDİYESİ 

Karar No : 87 
Karar Tarihi: 08.06.2020 
Kararın Özü: Encümen Üye Seçimi Hk. 

K A R A R  

Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2020 tarih ve E.407 sayılı yazılarında; "Bir 
yıl çalışma süresini tamamlamış olan Encümen Üyelerinin, 5393 Sayılı Belediye 
Kanununun 33.Maddesi gereğince, ilçemizin nüfusu 133.961 'i geçtiğinden 3 
belediye meclis üyesinin 1 yıllığına gizli oylama ile belediye encümen üyeliğine 
seçilmesi hususunda gereğini arz ederim." Konulu yazı okundu. Görüşüldü. AK 
Parti ve MHP Grubu, Encümen üyeliğine Meral BOZOĞLU, Salih Furkan 
GENÇTÜRK ve İsmail BAYRAKTAR'ın görevlendirilmelerini öneriyoruz dedi. 
İYİ Parti grubu olarak encümen üyeliğine Hüseyin KAPLAN, Ömer EZERHAN ve 
Çetin SARIKAYA'yı görevlendirilmelerini öneriyoruz dedi. Yapılan gizli oylama 
açık tasnif sonucunda, Meral BOZOĞLU 26 oy, Salih Furkan GENÇTÜRK 25 oy, 
İsmail BAYRAKTAR 24 oy, Hüseyin KAPLAN 2 oy ve Çetin SARIKAYA'nın 4 
oy aldığı görüldü. Bunun üzerine 1 yıllığına Belediye Encümen üyeliğine oylama 
sonucuna göre Meral BOZOĞLU, Salih Furkan GENÇTÜRK ve İsmail 
BAYRAKTAR seçildiler. 

uğrul ÇETI1 
Meclis Başkanı 

Murat ÖZKAN 
Kâtip 

rli ı 

J) 
Salih Furk&n GENÇTÜRK 

Kâtip 



T.C. 
PURSAKLAR BELEDİYE MECLİSİ PURSAKLAR 

BELEDİYESİ 

Karar No : 88 
Karar Tarihi: 08.06.2020 
Kararın Özü: Koronovirüs (Covid-19) Nedeni ile Aksayan Hizmetler Hk. 

K A R A R  

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.535 sayılı yazılarında; 
"Belediyemizce sunulan hizmetler ve alınacak ücretler Belediye Meclisimizin 
06.12.2019 tarih ve 290 sayılı, 02.01.2020 tarih ve 2 sayılı kararlarıyla düzenlenerek 
uygulamaya konulmuştur. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı 
etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını Belediyemizin sunmuş olduğu bazı 
hizmetlerin de ertelenmesine sebep olmuştur. Belediyemizce sunulan nezaket okulu, 
spor salonları faaliyetleri, saray kapalı yüzme havuzu, nezaket kreşi, sanatsal faaliyet 
kurslarına yasal düzenlemeler gereği 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ara 
verilmiştir. Salgın süresince hizmet verilemeyen faaliyetler için peşin ücret yatırmış 
olan hemşerilerimiz hizmet alamadıkları süre için yatırmış oldukları ücretleri veya 
faydalanamadıkları süre kadar daha hizmet verilmesini talep etmektedirler. 
Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde, Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetler 
için ücret yatırmasına rağmen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen 
hizmetlerden faydalanamayan kişilere, hizmetlerin durdurulduğu süreler için ücret 
iadelerinin yapılması ya da hizmet verilemeyen süre kadar daha hizmet almalarının 
sağlanması konusunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini 
OLUR'larınıza arz ederim." Konulu yazı okundu. Görüşüldü. Geldiği şekliyle 
kabulüne oy birliği ile karar verildi. 



/ 9ST 
T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE MECLİSİ 

Karar No : 89 
Karar Tarihi: 08.06.2020 
Kararın Özü: Başkanlık Makamına Yetki Verilmesi Hk. 

K A R A R  

Kültür İşleri Müdürlüğünün 24.03.2020 tarih ve E.408 sayılı yazılarında; 
"Kültür İşleri Müdürlüğümüzün yapmayı planladığı; projelendirme, kültür ve sanat 
etkinlikleri, sosyal faaliyetler, yardımlar, spor aktiviteleri, ödüller verilmesi, geziler, 
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf vb. kuruluşlara her 
türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi, bülten çıkarılması, 
tanıtım, duyuru vb. hizmetlerin ifası için Başkanlık Makamına yetki verilmesini arz 
ederim." Konulu yazı okundu. Görüşüldü. Hizmetlerin ifası için Başkanlık 
Makamına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 



T.C. 
PURSAKLAR BELEDİYE MECLİSİ 

PURSAKLAR 
BELEDİYESİ 

Karar No : 90 
Karar Tarihi: 08.06.2020 
Kararın Özü: 95316 Ada 10 Nolu Parselin Trampa İşlemi Hk. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.03.2020 tarih ve E.405 sayılı yazılarında; 
"İlgi (a,b,e,ç,d,e,f,g,ğ,h,ı) da kayıtlı dilekçeler ile Ömer YÜCEL, Hüseyin YÜCEL, Fatma 
ÇİMEN, Bekir YÜCEL, Osman YÜCEL, Melahat YÜCEL, Erdal YÜCEL, Ali YÜCEL, 
Emine KOÇ, Eyüp YÜCEL, Ahmet YÜCEL' in sahibi olduğu Pursaklar Merkez Mahallesi 
95316 ada 10 numaralı parsel de yer alan 760,00 m2 hisseli arsanın; formundan ve tepelik 
bir alana gömülü olması sebebi ile yapılaşma süresince hissedarlara büyük engeller çıktığı, 
hafriyat ile fore kazık maliyetlerinin yüksek olması düzgün planlı daireler çıkmaması, 
yapılacak binanın mevcut yapılar arkasında sıkışıp kalması ve yol manzarası olmaması, 
güneşten yararlanamaması, birden çok müteahhit ile kat karşılığı anlaşma girişiminden 
sonuç alınmaması ve daha önceden belediyemiz tarafından taşınan arsalarının 
mağduriyetlerinin giderilmesi amacı ile belediyeye ait başka bir arsa ile trampa edilmesi 
talep edilmiş bunun üzerine İlgi (i) de kayıtlı Belediye Encümen Kararı ile de 95316 ada 
10 parselde bulunan ilgili vatandaşlara ait 760,00 m2 hissenin, mülkiyeti Belediye 
Başkanlığımıza ait başka bir taşınmaz ile trampasına karar verilmiş ve kıymet takdirleri 
yapılarak İlgi (j) de kayıtlı Belediye Encümen Kararı alınmış ve vatandaşlara ait 95316 ada 
10 parselde bulunan 760,00m2 hisseye karşılık mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 
95537 ada 2 numaralı parseldeki 613,80 m2 hissenin trampa yapılmasına karar verilmiş ve 
Belediye Encümen Kararı gereği için Pursaklar Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmiştir. 
Ancak trampa işleminin yapılması için Belediye Meclis Kararı alınması gerektiği İlgi (k) 
de kayıtlı Pursaklar Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. İlgi (k) de 
kayıtlı Pursaklar Tapu Sicil Müdürlüğünün yazısına istinaden Pursaklar Merkez Mahallesi 
95316 ada 10 parselin 760 m2'lik kısmının vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi 
amacıyla mülkiyeti belediyemize ait Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi 95537 ada 2 
parselde yer alan 613,80 m2 hisse ile 5393 sayılı kanunun 15 (h) maddesi gereği trampa 
edilmesi konusunun Makamınızca da uygun bulunması halinde yazımız ve eklerinin 
Belediye Meclisine havalesini OLUR'larınıza arz ederim." Konulu yazı okundu. 
Görüşüldü. Trampa işleminin yapılmasına ve Başkanlık Makamına yetki verilmesine oy 

«»»it < 1 * Tv*i 1 / A  i  

K A R A R  



/98İ 
PURSAKLAR 
BELEDİYESİ 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDİYE MECLİSİ 

Karar No : 91 
Karar Tarihi: 09.06.2020 
Kararın Özü: 95530 Ada 6 Nolu Parsel Tahsisi Hk. 

K A R A R  

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.06.2020 tarih ve E.545 sayılı yazısı; 
"İlgi (a) da kayıtlı yazımız ile 95330 ada 6 parselde bulunan maliye hazinesi adına 
kayıtlı taşınmazın 1.487,725 m2'lik kısmının Pursaklar Şehitlik Meydanı yapım işi 
kapsamında kullanılmak üzere tahsisi talep edilmiştir. 

İlgi (b) de kayıtlı Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısı 
ile 95330 ada 6 parselde bulunan maliye hazinesi adına kayıtlı taşınmazın 1.487,725 
m2'lik kısmının "söz konusu taşınmaz ile ilgili devam eden dava nedeniyle 
hazineden her hangi bir hak veya alacak talebinde bulunulmayacağına ilişkin tahsis 
talebinde bulunan Belediyeden taahhüt alınması kaydıyla ilgili Belediyeye tahsisi 
uygun bulunduğu belirtilmektedir. 

İlgi (c) de kayıtlı yazımız ile 95330 ada 6 parselde bulunan maliye hazinesi 
adına kayıtlı taşınmazın 1.487,725 m2'lik kısmı ile ilgili istenen taahhüt yazısı 
yazılmış ancak tahsis işlemi ile ilgili taahhüt için Pursaklar Belediye Meclisince 
karar alınarak Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmesi 
halinde tahsisli taşınmazın yer tesliminin yapılacağı bildirilmiştir. 

Bu nedenle söz konusu taahhüt ile ilgili konunun Makamınızca da uygun 
bulunması halinde Belediye Meclisinde değerlendirilmesi hususunda yazımızın 
Meclise havalesini OLUR'larınıza arz ederim." Konulu yazı okundu. Görüşüldü. 
Geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

Murat ÖZKAN 
Kâtip Meclis 1.Başkan V. Kâtip 



T.C. 
PURSAKLAR BELEDİYE MECLİSİ 

Karar No : 92 
Karar Tarihi: 09.06.2020 
Kararın Özü: Ağaçların Budanması Hk. 

K A R A R  

02.03.2020 tarihli ve Arif GÜMÜŞ, Rüştü BİÇER, İsmail BAYRAKTAR, 
Seyit KARATAŞ ve Caner ŞERBETÇİ imzalı; "İlçemizin sokaklarında bulunan 
ağaçların bahar mevsimi gelmeden budama çalışmasının yapılmasını arz ederiz." 
Şeklindeki önergenin komisyonumuzda araştırılması ve değerlendirilmesi 
sonucunda: 

İlçemizdeki paklarda, mezarlıklarda ve kaldırımlarda dikili olan ağaçların 
budama mevsimi nedeniyle elden geçirilmesi, çevreye ve elektrik tellerine zarar 
verenlerin düzeltilmesi, kuruyanların yerine yenilerinin dikilmesi uygun olacaktır. 

Meskûn mahallerde bulunan ağaçların yeşil, düzgün budanmış ve güzel 
görünüm veren bir form içinde olması çevreye ayrı bir güzellik ve renk katacaktır. 

Bu nedenlerle bahar mevsimiyle birlikte, budama, temizleme ve zararlı 
görünümleri gidermenin yerinde ve uygun olacağı düşünülmektedir. 

Meclisimizin takdirlerine saygıyla arz ederiz. Konulu Çevre Komisyon raporu 
okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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PURSAKLAR 
BELEDİYESİ 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDİYE MECLİSİ 

Karar No : 93 
Karar Tarihi: 09.06.2020 
Kararın Özü: En Temiz Okul Kimin Adı Altında Aktivite Düzenlenmesi Hk. 

K A R A R  

02.03.2020 tarih ve Erol KOCABAŞ imzalı "Çocuklarımıza çevre bilincinin 
aşılana bilmesi için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenecek bir 
proje ile "En Temiz Okul Kimin" adı altında aktivite düzenlenmesini arz ederim." 
Şeklindeki önergenin komisyonumuzda araştırılması ve değerlendirilmesi 
sonucunda: 

Hızlı nüfus artışı ve dijital gelişmeler ile doğal kaynakların aşırı tüketimi, 
insanlığın birincil sorunlarından olan çevre kirliliğini de beraberinde getirmiştir. 
Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik çağ, aynı zamanda sağlığımızı tehdit etmekte ve 
çevreyi de kirleterek, ekolojik döngünün bozulmasına neden olmaktadır. 

Buradan hareketle, çevremizi ve okullarımızı ülkenin en temiz çevresi ve 
okulları arasında görmek istiyorsak, yapmamız gereken şey aldığımız sorumluluğun 
gereği; 

-Çöp toplatmayı değil, bilinçsiz çöp atmamayı öğretmek, 
-Çöp kutularının sayıları artırılarak, ulaşılabilir hale getirmek, 
-Tiyatro etkinlikleri ile farkındalık oluşturmak, 
-Okullarda çevre timleri kurmak, 
-Öğretmen, veli ve öğrencilere çevre ile ilgili seminerler vermek, gibi. 

Sonuç olarak, ülkemizde yaşanan salgın sebebiyle şu süreçte okullarımız 
kapalı olmasından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanacak "En 
Temiz Okul Kimin" adı altında hazırlanan programlar dâhilinde yukarıda zikredilen 
konularla ilgi çalışmaların ileri bir tarihte yapılması komisyonumuzca mütalaa 
edilmektedir. 

Meclisimizin takdirlerine saygıyla arz ederiz. Konulu Çevre Komisyon raporu 
okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

Mı 
Meclis 1 .Başkan V. 

Murat ÖZKAN 
Kâtip Kâtip 



T.C. 
PURSAKLAR BELEDİYE MECLİSİ 

PURSAKLAR 
BELEDİYESİ 

Karar No : 94 
Karar Tarihi: 09.06.2020 
Kararın Özü: Çanakkale Zaferi Hk. 

02.03.2020 tarihli ve Tülay ERGÜN imzalı; "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Haftası nedeni ile Meclis Üyelerimizin ve Belediye personellerimizin 
Çanakkale'ye gönderilmeleri konusun da çalışma yapılmasını arz ederiz." şeklindeki 
önergenin komisyonumuzda değerlendirilmesi sonucunda; 

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 
1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf 
Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. 

Tarihimizin en hüzünlü zaferi olan Çanakkale, yokluklar içindeki bir milletin 
çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekûn direnişinin gerçek bir destanıdır. Bu 
destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahlı 
mücadelede değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren • aziz 
Mehmetçiklerimize aittir. 

Tarihimize ve atalarımıza olan vefa borcumuzun bir göstergesi ve yaşanan 
milli, manevi ruhu yerinde anlayabilmek için, corona virüs salgını da göz önünde 
bulundurularak 2020 yılında yapılması mümkün olmadığından bir sonraki sene 
bütçe imkânlarımız dâhilinde meclis üyelerimizin ve belediye personelimizin 18 
Mart Çanakkale Zaferi haftasında Çanakkale'ye götürülmesi komisyonumuzca 
uygun görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine saygıyla arz ederiz. Konulu Dış İlişkiler Komisyon 
raporu okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

K A R A R  

Meclis 1 .Başkan V. Kâtip Kâtip 



T.C. 
PURSAKLAR BELEDİYE MECLİSİ 

PURSAKLAR 
BELEDİYESİ 

Karar No : 95 
Karar Tarihi: 10.06.2020 
Kararın Özü: Ödenek Aktarma Hk. 

K A R A R  

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.06.2020 tarih ve E.553 sayılı yazılarında; 
"Belediyemiz 2020 mali yılı bütçesinde bazı müdürlüklerimizin ödeneklerindeki 
yetersizlikten dolayı ekli listede belirtilen müdürlükler arasında aktarım yapılması 
gerekmektedir. 

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, ödenek aktarma işleminin 
yapılabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini OLUR'larınıza arz ederim." 
Konulu yazı okundu. Görüşüldü. 

ÖDENEK ALINACAK MÜDÜRLÜKLER ÖDENEK AKTARILACAK MÜDÜRLÜKLER 

AÇIKLAMA TUTARI TOPLAM AÇIKLAMA TUTAR TOPLAM 

İNSAN KAYNAKLARI VE 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 400.000,00 

11.700.000,00 

KÜLTÜR İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 1.000.000,00 

11.700.000,00 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ 3.500.000,00 

11.700.000,00 

KÜLTÜR İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 1.000.000,00 

11.700.000,00 

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 7.000.000,00 

11.700.000,00 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.000.000,00 

11.700.000,00 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 400.000,00 

11.700.000,00 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 700.000,00 

11.700.000,00 

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 400.000,00 

11.700.000,00 

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ 3.500.000,00 

11.700.000,00 

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 400.000,00 

11.700.000,00 

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 4.500.000,00 

11.700.000,00 

Yukardaki tabloya göre Müdürlükler arası ödenek 
verildi. 

aktarılmasına oy birliği ile ' 
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Karar No : 96 
Karar Tarihi: 10.06.2020 
Kararın Özü: Tevfik İleri Mahallesine Muhtarlık Yapımı Talebi Hk. 

Fen İşleri Müdürlüğünün 10.06.2020 tarih ve E.562 sayılı yazılarında; "İlgi a ve ilgi 
b'de kayıtlı dilekçelerde; Pursaklar Tevfik İleri Mahallesinde Muhtarlık binası 
olmadığından dolayı problemlerin yaşandığı belirtilerek, Mahallede hizmetlerin etkin ve 
verimli bir şekilde yapılabilmesi için Tevfik İleri Mahallesi Emek Parkı içine Muhtarlık 
binası yapımı talep edilmektedir. 

Vatandaşlarımız ve Tevfik İleri Mahallesi Muhtarının talebinin değerlendirilmesi 
amacıyla Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 95075 ada 1 parsel arasında bulunan 
park alanı içerisine Tevfik İleri Mahallesi Muhtarlık binasının yapılması hususunun 
Makamınızca da uygun bulunması doğrultusunda yazımız ve eklerinin 15-h maddesi gereği 
Belediye Meclisine Havalesini OLUR'larınıza arz ederim." Konulu yazı okundu. 
Görüşüldü. Tevfik İleri Mahallesi Muhtarlık binasının yapılmasına ve 15/h maddesine göre 
tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

K A R A R  

Murat ÖZKAN 
Kâtip 

Can 
Kâtip Meclis 1 .Başkan V. 
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Karar No : 97 
Karar Tarihi: 10.06.2020 
Kararın Özü: Çölyak Hastalarının Bilinçlendirilmesi Hk. 

02.03.2020 tarihli ve Meral BOZOGLU imzalı olup: "Belediyemizin sosyal 
sorumluluk projeleri ve çalışmaları kapsamında Pursaklar'da yaşayan çölyak hastalarının, 
yerel basın, Belediyemizin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapılarak ve 
mahalle muhtarlarımız vasıtasıyla bilgi toplanarak tespit edilmesi, bu kişilere bir program 
yapılarak beslenme yöntemleri hakkında bilinçlendirme eğitimleri yapılması ve 
Belediyemizin imkânları dâhilinde glutensiz ekmek ve un konusunda desteklenmesi 
konusunda çalışmaların yapılması hususunu meclisimizin takdirlerine arz ederiz" 
şeklindeki önergenin komisyonumuzda değerlendirilmesi sonucunda: 

Çölyak hastalığı, son yıllarda görülme sıklığı artan yaygın bir hastalıktır. Çölyak 
hastalığı buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye 
vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir 
hastalıktır. Genel anlamda ince bağırsağın, GLUTEN adlı proteine karşı ömür boyu süren 
ve kronikleşen alerjisi ve hassasiyetidir. 

Genellikle 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile 
birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler 
görülür. Karında şişkinlik, yaşa göre kilo azlığı, kas zayıflığı, kansızlık, bezginlik, 
iştahsızlık, büyüme geriliği, ağız içi aftlar, eklem ve kemik ağrıları, sinirlilik, anemi, cilt 
döküntüleri ve diğer bazı belirtilerle kendini gösteren hastalık her yaşta teşhis 
edilebilmektedir. Dünyadaki çoğu ülkede her 70 ila 200 kişiden birinde çölyak hastalığı 
bulunur. Kronik bir hastalık olmasına rağmen tedavisi mümkündür ve tedavi gluten içeren 
besinlerin diyetten çıkarılmasından ibarettir. Glutenli yiyecek tüketildiğinde bağırsak 
yüzölçümü gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme 
yetersizliği, arkasından da bağırsak iltihabıyla vücut bağışıklık sistemi ile ilişkili 
nedenlerle ortaya çıkar. 

Gluten içermesi ihtimali olan yiyeceklerin, glutensiz gıda maddeleri ile aynı yerde 
bulunmaması gerekir. Çölyak hastalığının insan sağlığı üzerinde önem taşıyan birçok 
değişimlere neden olmasından dolayı doğru teşhisi önemlidir. Kan testleri ve sonrasında 
ince bağırsak biyopsisi ile kesin tam konulmaktadır. 

Çölyak hastalığının tek tedavisi GLUTENSİZ sıkı bir diyettir. Diyetin sıkı bir 
şekilde uygulanması ile düzleşen ince bağırsak yüzeyi normal şeklini ve işlevini tekrar 
kazanmaktadır. Çok az miktarda alınan gluten bile bağırsaklardaki tahribatın 
tekrarlamasına neden olur. Hastaların toplum genelinde tüketilen ekmek ve unlu mamulleri 
tüketmesi sağlığına zararlıdır Et, balık, taze sebze ve tüm meyveler, pirinç, nohut, 
mercimek, fasulye, kuru börülce, patates, soya eti, soya fasulyesi, mısır unu, pirinç 
unu, yumurta, zeytinyağı, margarinler, bal gibi yiyecekler onların yiyeceklerinden 
bazılarıdır. Çölyak hastası olanların kendilerine uygun steril yiyecek bulmaları bazen çok 

K A R A R  
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Belediyemizin ilgili birimlerinin ilçe genelindeki çölyaklıların sayısını güncelleme 
çalışması yaparak, tespit edilen sayıya göre, bu hastalarımızın kendilerine uygun gıdaya 
kolay ulaşmasının sağlanması ve belediyemizin imkânları dâhilinde özellikle ihtiyaç sahibi 
hastalarımıza glutensiz un ve ekmek desteği verilmesi komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine saygıyla arz ederiz. Konulu Eğitim Kültür ' 
raporu okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

ERBETÇİ 
Kâtip 

ZOĞLU 
1 .Başkan V. 

Murat ÖZKAN 
Kâtip 
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Karar No : 98 
Karar Tarihi: 10.06.2020 
Kararın Özü: Korona Virüsünden Korunmak İçin Tedbir Alınması Hk. 

K A R A R  

02.03.2020 tarihli olup Hüseyin KAPLAN ve Bayram YÜKSEL imzalı olup: "Son dönemlerde 
dünya genelinde yaygınlaşan ve sınırlarımıza kadar gelen Korona Virüsü ile ilgili İlçe Belediyemizde 
halkımızı korumak, kollamak ve aynı zamanda bilgilendirmek amaçlı çalışmaların yapılmasını; 
camiler, parklar, okullar, alış veriş merkezleri, pazar alanları, belediye binamızın da içinde bulunduğu 
belediyemize ait sosyal tesisler ve toplantı salonları, halka açık olan alanlarda Korona Virüsüne karşı 
dezenfekte işlemlerinin yapılması ve virüsten korunması işlemlerinin yapılması için gereğini arz 
ederim." şeklindeki önergenin komisyonumuzda değerlendirilmesi sonucunda: 

Belediyemiz gerek kurumsal, gerek fiziki, gerek sosyal olarak ve daha pek çok alanda 
hemşehrilerimizin her anlamda ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak ve huzurlu bir 
ortam sağlamak için her daim çaba sarf etmektedir. Değişen ve gelişen dünya standartlarına uygun 
faaliyetlerimiz ortadadır. 

Dolayısıyla dünya genelinde olumsuz etkileri ile ölümlere sebep olan ve gün geçtikçe yayılan 
korona virüs ile ilgili etkili mücadele için, Devletimizin aldığı tedbirlerin yanı sıra Belediyemiz 
tarafından konuya çok ciddi hassasiyet gösterilerek gerekli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Şöyle 

1. İlk olarak 'Kamuoyuna Duyuru' yayınlanmıştır. 
2. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'Pandemi' ilan ettiği korona virüsüne karşı ilçemizde yapılacak 

çalışmalar için 'Acil Eylem Planı' oluşturulmuştur. 
3. Camiler, parklar, okullar, alış veriş merkezleri, pazar alanları, Kaymakamlık ve Belediye 

binamız, Devlet Hastanemiz, kamu hizmet binaları, sağlık kurumları, ayrıca tüm sosyal 
tesislerimiz, toplantı salonlarımız gibi kamusal ve toplu yaşam alanları, ticari taksiler, 
mahalle muhtarlıkları, PTT şubeleri, Huzurevi, Özel Harekât Polis araçları, kuaför ve 
berber dükkânları, bankalar ve ATM'ler, çöp konteynerleri, hayvan barınaklarımız 
temizlenmiş ve ilaçlanmıştır. Ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam 
edilmektedir. 

4. Belediyemiz bünyesindeki Pursaklar Yaşam Merkezi, Spor Merkezleri, Nezaket Okulları, 
Dede Torun Lokalleri, Kreşler, Engelliler Sosyal Tesisi, Yüzme Havuzu ilk etapta 30 Mart 
2020 tarihine kadar çalışmalarına ara vermiştir. 

5. Belediyemizin tüm kültürel, sanatsal, sportif faaliyetleri de yine aynı tarihe kadar 
durdurulmuştur. Gerekli görüldüğünde uzatılabilir. Bütün bu bilgiler kamuoyuna yapılan 
duyuruda yer almıştır. 

6. Çeşitli reklam panolarında Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı korona virüs ile ilgili 
tedbirler, kişisel bakım ve temizlik hakkındaki uyarı ve tavsiyelerimiz görsel olarak 
halkımızın bilgisine sunulmuştur. 

7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi bütün personelimize tebliğ edilmiştir. Kurum 
doktorumuz tarafından bilgilendirme yapılmıştır. 

8. Belediye personelimize Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda 
izin gerektiren durumlarla ilgili olarak kolaylık sağlanmıştır; kronik hastalığı, engeli, 
gebeliği ve küçük çocuğu olanlara ve yıllık izin kullanmak isteyenlere gerekli incelemeler 
yapılarak izin ya da idari izin verilmiştir. 

9. Ayrıca Belediyemize bağlı geçici süre faaliyetleri durdurulan birimlerimizin 
personellerinin, ihtiyaç görülen diğer birimlerde görevlendirmeleri yapılmıştır. 

ıımıım \/£»mpl/lıanpcı cr(*mm Kır cıirA L"ar\atı lı-n ıctır 
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11. İçişleri Bakanlığımızın Genelgesi doğrultusunda marketlerimiz Belediye Başkanımız ve 
Zabıtamız tarafından denetlenmiş olup haksız fiyat artışı ve stokçuluğun önüne geçilmiştir. 
Esnafa uyarıda bulunulmuştur. 

12. Pazar esnafımıza eldiven dağıtılmıştır, denetim ve uyarıda bulunulmuştur. 
13. İçişleri Bakanlığımızın Genelgeleri doğrultusunda umuma açık iş yerleri, kuaför, berber 

gibi mekânların faaliyetleri durdurulmuş, lokantalarda sandalyeler toplatılmış, marketlerde 
müşteri sayısının market alanına göre genelgede belirlenen ölçüler doğrultusunda 
ayarlanması sağlanmış olup her biri denetlenmektedir. 

14. 65 yaş üstü büyüklerimizin sokağa çıkmamaları ile ilgili duyurular yapılmakta ve tespiti 
halinde Zabıtamız tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmektedir. 

15. Belediye Başkanımızın öncülüğünde 'Korona Virüs' özel gündemli ilk kez 'Online Halk 
Meclisi' yapılarak Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal medya alanlarından 
hemşehrilerimiz bilgilendirilmiş, soruları cevaplanmıştır. 29.945 kişi izlemiştir. 

16. Türkiye'de ilk olarak dronlarla havadan dezenfekte çalışmaları yapılmış, özellikle park ve 
oyun alanlarında etkili olmuş ve bu konu ile ilgili haber TRT Ana Haber Kanalında 
yayınlanmıştır. 

17. Bina ve dükkân önlerini temizleyip Belediyemize fotoğraf veya görüntüsünü gönderen 
hemşehrilerimize kolonya hediye edilmektedir. 

18. Belediyemize gelen herkes ateş ölçer, kolonya veya dezenfektan ile karşılanmaktadır. 
19. Beyaz Masamıza başvuru yapan büyüklerimizin başvurularını Kaymakamlığımız ile iş 

birliği içinde oluşturulan Pursaklar Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirerek ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yardımcı olunmaktadır. 

20. Belediyemizin Tebessüm Çarşısında kayıtlı olan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 
hemşehrilerimize Belediye Başkanımızın öncülüğünde yardım edilmektedir. 

21. Belediyemizin sosyal medya hesaplarından gerekli tedbirler hakkında sürekli bilgi 
verilmekte ve 'Evde Kal' çağrısı tekrarlanmaktadır. 

22. Belediye hizmetleri ile ilgili e-belediyecilik daha etkin hale getirilmiştir. Oluşturulan 
watsap hattı vasıtasıyla, mali işler ve diğer resmi işlemler ile ilgili evrakların bu hattan 
gönderilmesi üzerine, hemşehrilerimizin işlemleri online olarak yapılmakta olup, bunun 
duyurusu hemşehrilerimize telefonlara mesaj ve sosyal medya yoluyla duyurulmuştur. 

23. 2020 Şubat Ayı içinde Tüketiciyi Koruma Komisyonunda değerlendirilen önerge 
doğrultusunda ilçe sınırlarımızda hemşehrilerimizin suya erişimini kolaylaştırmak için 
çeşmeler yapılmaktadır. 

24. Kaldırımlarımız, sokaklarımız, caddelerimiz deterjanlı sularla yıkanmaktadır. 
25. Belediye merkez santralimiz hemşehrilerimizin taleplerine hemen cevap verebilmek için 

24 saat açık hale getirilmiştir. 
Yukarıda bahsi geçen tüm çalışmalar ayrıntılı bir şekilde görüşülmüştür. Belediyemizin 
imkanları dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere sabun, deterjan, ıslak mendil, kolonya, peçete, 
kağıt havlu vb. gibi hijyen paketleri dağıtılması ve bu çalışmaların devam ettirilmesi 
hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine saygıyla arz ederiz. Konulu Eğitim Kültür Komisyon raporu 
okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

Murat ÖZKAN 
Kâtip 

Caner ŞbKHhiçi 
Kâtip Meclis 1.Başkan V. 
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Karar No : 99 
Karar Tarihi: 10.06.2020 
Kararın Özü: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hk. 

02.03.2020 tarih ve İzzet YAMAN imzalı "Nisan ayı içerisinde memleketimiz için 
önemli bir gün olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen 23 Nisan Perşembe 
günü Meclisimize bir çocuk başkan ve 31 kişilik bir çocuk meclisi oluşturarak 
çocuklarımıza bu havayı teneffüs ettirmek ve günün anlam ve önemine binaen bir 
organizasyon yapılmasını Meclisimizin takdirlerine arz ederim." Şeklindeki önergenin 
komisyonumuzda incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; 

Dünyanın tek çocuk bayramı olmasıyla anlamı çok büyük olan bu günde 
çocuklarımızı geleceğimizin teminatı sayarak, hizmet bayrağını teslim almaları ve 
milletimizin onurlu birer üyesi olarak sorumluluklarına şimdiden sahip çıkmalarını temin 
etmek kurumsal ve kişisel görevimizdir. 

Belediyemizin bugüne kadar çocuklara her aşamada sahip çıktığı, eğitim, spor, 
okuma, eğlence ve kültürel etkinliklerin daima içinde oldukları ve sadece bayramdan 
bayrama hatırlanmadıkları açıkça ortadadır. Çocuklarımızı sevgiyle kucaklamak onları 
motive etmek iyi yönde gelişmelerini, ahlak, inanç ve etik değerleri özümsemelerini 
sağlamak ara sıra ödül vermekten daha kalıcı olacaktır. 

23 Nisan, çocuklar için her zaman en değerli bayram olmuştur; dünya çocuklarının 
da bir araya geldiği bir çocuk bayramı olması özelliğinin yanında, her çocuğun dil, din, ırk, 
renk ayrımı olmaksızın buluştukları, aslında çocuk haklarının da bayramı olan bu eşsiz 
gün, bize verilmiş en büyük armağandır. 

Bu sebeplerden dolayı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte belirlenecek 
öğrencilerden oluşturulacak olan Çocuk Meclisimizi corona virüs sebebiyle okullarımızın 
kapalı olması ve açılış tarihinin belirli olmaması sebebiyle önümüzdeki yıllarda 
gerçekleştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Gençlik ve Spor Komisyon raporu 
okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

K A R A R  

Murat ÖZKAN 
Kâtip Kâtip 
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Karar No : 100 
Karar Tarihi: 10.06.2020 
Kararın Özü: Seyyar Satıcılara Yapılacak Yaptırımlar Hk. 

02.03.2020 tarih ve İsmail ÇOBAN imzalı "İlçemiz sınırları içerisinde vergi 
ödemeden cami, okul, vb. yerlerde seyyar satıcılık yapanlara ne gibi yaptırımlar 
yaptırılabileceğinin araştırılmasını arz ederim." Şeklindeki önergenin komisyonumuzda 
incelenmesi ve araştırılması sonucu; 

Seyyar satıcılar; "belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere 
giderek malını satışa sunan kimse" olarak tanımlanmaktadır. Seyyar satıcı yerine 
kullanılan işportacı kavramı da "gezici olarak açıkta yapılan kayıt dışı satış" olarak 
bilinmektedir. Seyyar satıcılık, mevsim şartlarına ve bölgesel özelliklere göre çeşitlilik 
göstermektedir. 

Seyyar satıcılarla ilgili, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi, Belediye 
Zabıta Yönetmeliği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunlarında yapılacak tüm işlemler sıralanmıştır. 

Bu çerçevede ilçemiz genelinde seyyar satıcılık yapanların Zabıta Müdürlüğümüzce 
sürekli denetimlerin yapıldığı ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı 
bilinmektedir. 

Sonuç olarak ilgili müdürlüğümüzce denetimlerin sıklaştırılmasının uygun olacağı 
mütalaa edilmiştir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu 
ok 

K A R A R  

Meclis 1.Başkan V. Kâtip Kâtip 
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Karar No : 101 
Karar Tarihi: 11.06.2020 
Kararın Özü: Babaların ve Çocuklarının Birlikte Vakit Geçirebilecekleri Etkinlikler 
Düzenlenmesi Hk. 

K A R A R  

02.03.2020 tarihli ve Tülay ERGÜN ve Elif YURTOĞLU imzalı, "Babaların 
ve çocuklarının birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikler düzenlenmesini arz 
ederiz." Şeklindeki önergenin komisyonumuzda incelenmesi ve değerlendirilmesi 
sonucunda; 

Aile kurumu anne, baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Bu yapı içerisinde 
babanın rolü de anneninki kadar önemlidir. Çünkü ailenin ve çocuğun kişilik 
gelişiminin en büyük mimarı anne ve babadır. Bu açıdan bakıldığında babanın 
ailedeki ve çocuk sahibi olunduğu andan itibaren aile içerisinde anne ile aynı ölçüde 
etkin ve aktif olması gerekmekte olup, babanın çocukları ile kaliteli vakit 
geçirebilmeleri oldukça önemlidir. 

Bu bağlamda ilçemiz sınırlarında yaşayan babalara yönelik aile içi etkin 
iletişim vb. konularda eğitim ve seminerler düzenlenebileceği; Belediyemize ait spor 
salonlarında babaların çocukları ile birlikte sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri 
programların, eğlence, gezi vb. çalışmaların bütçe imkânları dâhilinde ülkemizin 
gündeminde olan salgın hastalık tehdidi ortadan kalktığında yapılabileceği 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu İnsan Hakları ve Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyon raporu okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar 
verildi. 
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Karar No : 102 
Karar Tarihi: 11.06.2020 
Kararın Özü: Seymenliğin ve Seymen Kültürünün Nereden Geldiğinin Araştırılmasını Hk. 

02.03.2020 tarihli ve Salih Furkan GENÇTÜRK ve Tülay ERGÜN imzalı "Aile 
yaşam merkezinde hizmete açılacak olan, Seymen Evimizin verimli kullanabilmesi için, 
Seymenliğin ve Seymen kültürünün nereden geldiğinin araştırılmasını arz ederiz." 
Şeklindeki önerge komisyonumuzda incelenmesi ve araştırılması sonucunda; 

Seymen, Ankara efesidir, Ankara yiğididir. Seymenlik, 6. Yüzyıl Oğuz Türklerine 
kadar uzanan bir gelenektir. Orta Asya'da doğa koşullarıyla baş etmeye çalışan Oğuz 
kervanı bir yerden diğerine göç ederken, herhangi bir saldırıya karşı kervanı korumak, ön 
saflarda yer alan Seymenlerin görevidir. Seymen Orta Asya göçebe Türklerinin obaları 
koruyan yiğitleri (Alpler) iken Batı'ya göç ve İslamiyet'in kabulüyle birlikte Alperenler ve 
Gaziler gibi farklı unvanlar içinde yer almışlardır. Her ne kadar Seymenlik kültürünün ana 
damarı Orta Asya olsa da Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle birlikte Selçuklu, Osmanlı 
dönemlerinde yeniden şekillenmiş, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda yer almıştır. 

Seymenliğin değerleri ise Oğuz Türklerinin çeşitli dönemlerde oluşturduğu ve birer 
kardeşlik örgütlenmesi olan Alperenlik ile Ahilik statülerinde olduğu gibi cömertlik, 
mertlik ve bilgelik temel ilkelerinden oluşan üçlü bir sacayağı üzerine oturmaktadır. 
Cömertlik ilkesi; fedakârlık, yardımseverlik ve dayanışma erdemlerini kapsamaktadır. 
Mertlik ilkesi; cesur, güvenilir ve dürüst olma ifadesini kapsamaktadır. Bilgelik ilkesi ise 
aydın, engin, ağırbaşlı ve tevazu içinde olmayı ifade etmektedir. 

Seymenlik geleneği günümüzde 27 Aralık 1932 tarihinde kurulan Ankara Kulübü 
bünyesinde yaşatılmakta ve gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Seymenlik geleneği bizim 
ecdat mirasımız olup, buna tüm Türk ulusunun sahip çıkması ve bu kültürü geçmişte 
olduğu gibi talim, terbiye ve eğitim yuvası olarak yaşatılması için gerekli çalışmaların 
yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu İsimlendirme Komisyon raporu 
okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

K A R A R  
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Karar No : 103 
Karar Tarihi: 11.06.2020 
Kararın Özü: Obezite Hastalığı İle Mücadele Hk. 

02.03.2020 tarihli Salih Furkan GENÇTÜRK ve Tülay ERGÜN imzalı; 
"Günden güne artan obezite hastalığı ile mücadele etmek ve sağlıklı yaşam 
konularında Hanımlar Lokallerimizde seminerler ve bilgilendirme çalışmaların 
yapılmasını arz ederiz." Şeklindeki önergenin komisyonumuzda incelenmesi ve 
değerlendirilmesi sonucunda; 

Obezite; genetik, fizyolojik, metabolik, biyokimyasal, psikolojik, çevresel 
faktörler ile fazla kalori alımı ve hareketsiz yaşamın neden olduğu bir hastalıktır. 
İnsan vücudunun yapı elemanı olan yağ dokusu, vücuda ihtiyacı olan enerjiyi yağ 
şeklinde depolayarak, metabolizmanın gereksinimlerini karşılar. Kişinin 
vücudundaki yağ miktarı ihtiyacı olduğundan daha fazla oranda artış gösterdiğinde 
ise obeziteye sebep olur. 

Türkiye'de obezite görülme sıklığı; Erkeklerde %20,5 Kadınlarda %41 
oranında obezite görülmektedir. 

Öncelikle obezitenin nedenlerinin ve vücutta ne tür hastalıklara sebebiyet 
verdiğini, nasıl tedavi edileceğini, nasıl bir beslenme yapılacağı konularında 
ülkemizde etkisini sürdüren corona virüs nedeniyle hizmetlerine geçici olarak ara 
verilen Hanımlar Lokallerimizde, Dede Torun Evlerinde, vb. yerlerde faaliyetlere 
yeniden başlandığında seminerler ve bilgilendirme çalışmalarının bütçe imkânları 
dâhilinde yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Kadın ve Aile Komisyon raporu 
okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

K A R A R  
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Karar No : 104 
Karar Tarihi: 11.06.2020 
Kararın Özü: Açık Hava Sineması Yapılması Hk. 

K A R A R  

02.03.2020 tarihli, Emre ÖZTÜRK imzalı "İlçemizde uygun görülecek bir 
yere bütçe imkânları dâhilinde açık hava sineması yapılması hususunda gereğini arz 
ederim." Şeklindeki önergenin komisyonumuzda incelenmesi ve değerlendirilmesi 
sonucunda; 

Açık hava sineması veya yazlık sinema olgusu seyir sanatlarının evlere kadar 
girmeden önceki dönemlere ait çok hareketli mevsimlik kültürel ve ticari 
fonksiyonları olan bir aktivite olarak hatırlanmaktadır. 

Tespitler ışığında açık hava sinemasının sadece film gösterimiyle ilgili bir 
aktivite olarak değil de, kültürel ve sanatsal bazı etkinliklerle birlikte sunulması, özel 
sektör eliyle yapılması halinde ise fiyat maliyeti ve bunlara bağlı olarak talep 
açısından iyi bir etüt yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumda göz önünde 
bulundurularak salgın hastalık tehdidinin ortadan kalkıp vatandaşlarımızın normal 
yaşantılarına dönmesinden sonra ilçemizde açık hava sineması kurulması veya 
kurdurulması konusunda sağlıklı ve tutarlı bir fizibilite çalışması yaptırılmasının 
uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Plan ve Bütçe Komisyon raporu 
okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Karar No : 105 
Karar Tarihi: 11.06.2020 
Kararın Özü: Türkgün Gazetesi Alınması Hk. 

K A R A R  

02.03.2020 tarih ve Arif GÜMÜŞ, Rüştü BİÇER, İsmail BAYRAKTAR, 
Seyit KARATAŞ ve Caner ŞERBETÇİ imzalı "Belediyemizde günlük olarak alınan 
ulusal gazeteler arasına Türkgün gazetesinin de alınmasını arz ederiz." Şeklindeki 
önergenin komisyonumuzda incelenmesi ve değerlendirilmesinde; 

Belediyemiz sosyo-kültürel, sanat ve bilimsel etkinlikler kapsamında, 
belediyemiz hizmet binalarında ve sosyal tesislerinde bilgilendirme amacıyla bütçe 
imkânları dâhilinde ulusal gazeteler alındığı bilinmektedir. 

Bu bağlamda, uygun görülmesi halinde bütçe imkânlarımız dâhilinde 
Türkgün gazetesinin de alınmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Plan ve Bütçe Komisyon raporu 
okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Karar No : 106 
Karar Tarihi: 11.06.2020 
Kararın Özü: Basket Potası ve Voleybol Filesi Konulması Hk. 

K A R A R  

02.03.2020 tarihli; Salih Furkan GENÇTÜRK ve Tülay ERGÜN imzalı; 
"İlçemizde uygun görülen yerlere ve parklarımıza gençlerimize sporu teşvik 
edilmesi amacı ile belediyemiz imkânları dâhilinde basketbol potaları ve voleybol 
fileleri yapılması hususunda gereğini arz ederiz." Şeklindeki önergenin 
komisyonumuzda incelenmesi ve araştırılması sonucun da; 

Günümüzde spor sadece insanların fiziki ve psikolojik açıdan güçlenmesi için 
sürdürülen bir faaliyetler bütünü olmaktan, daha ileri gitmiştir. Bununla birlikte 
spor, sorumluluk ve iş birliği eğilimi ile düzen sağlama kabiliyetini ortaya çıkararak 
kişinin sosyalleşmesine yardımcı olan önemli bir unsurdur. Bireyin sosyal yaşamı 
içerisinde, psiko-sosyal gelişimini destekleyerek bunu hızlandırmasına yardımcı 
olan faktörlerin başında spor yer almaktadır. 

Bu bağlamda gençlerimizin de kötü alışkanlıklardan korunması, nitelikli, öz 
güven sahibi ve her alanda rekabet edebilecek sosyal bireyler olarak kendilerini 
yetiştirmelerine destek olmak ve sporu teşvik etmek amacı ile belediyemizin de 
imkânları dâhilinde ilçemize uygun görülecek yerlere ve parklarımıza basket 
potaları ve voleybol fileleri yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Sosyal İşler Komisyon raporu 
okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Karar No : 107 
Karar Tarihi: 11.06.2020 
Kararın Özü: Korona Virüsü Hk. 

K A R A R  

02.03.2020 tarihli ve MHP Grup Başkan V. Arif GÜMÜŞ, Rüştü BİÇER, İsmail 
BAYRAKTAR, Seyit KARATAŞ ve Caner ŞERBETÇİ imzalı; "Belediyemizin ve 
Personellerimizin halka iç içe çalıştığı göz önüne alınarak son gündemde olan Korona virüs 
ile ilgili belediyemiz gerekli önlemlerinin alınması arz ederiz." Şeklindeki önergenin 
komisyonumuzda incelenmesi ve araştırılması sonucun da; 

Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan Kovid 19 korana virüsü olarak 
adlandırılan hastalık, Dünya Sağlık Örgütü tarafında acil durum ilan 
edilerek pandemi nitelemesi yapılmıştır. Küresel olarak, Avrupa'yı ve tüm dünyaya 
yayılan korana virüsü dış kaynaklı olarak ülkemizede sirayet etmiştir. Hükümetimizin 
aldığı tedbirlerle şu ana kadar en az etkilenen ülke olmuştur. Hükümetimiz virüsün çıktığı 
ilk günden itibaren bilim kurulu oluşturduğu ve alınması gereken tüm tedbirleri aldığını 
medyadan ve yetkili mercilerin açıklamalarından biliyoruz. Bu bağlamda, kişisel olarak 
uyulması gereken tedbirler ve Kamu Kurumlarının alacağı tedbirlerle ilgili olarak, 
Cumhurbaşkanlığımız ve Bakanlıklarımız tarafından genelge ve talimatlar yayımlamıştır. 
Yapılması ve alınması gereken tedbir ve uyarılar noktasında, Belediye olarak 
hemşerilerimizin sağlığı ve sıhhati için üzerimize düşen görevleri büyük bir ehemmiyetle, 
sorumlulukla yerine getirmiştir. Belediyemiz bünyesinde bulunan hemşerilerimizin toplu 
olarak birlikte hizmet aldıkları, Pursaklar Yaşam Merkezi, Nezaket Okulları, Dede 
Torun Lokalleri, Yüzme Havuzu, Kreşler, Spor Salonları ve tüm Kültürel Sanatsal vb. 
faaliyetler geçici olarak durdurulmuştur. Kişisel bakım ve temizlik konusunda ve 
bakanlığımızın deklere ettiği korona virüsten korunmanın 14 kuralına uyulması konusunda 
telkinlerde bulunulmuştur. Belediye birimlerimiz, Kaymakamlık birimlerimiz, Devlet 
Hastanemiz, Parklarımız, Sokaklarımız, Kaldırımlarımız gibi Kamu ve Toplu Yaşam 
Alanlarımız temizlik ve dezenfekte edilmiştir. Ülkemizde ilk defa 
ilçemizde Dronlarla havadan toplu yaşam alanları dezenfekte edilmiştir. Yine 
Bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda haksız fiyat spekülasyonu, artışı ve 
stokçuluğuna fırsat vermemek için gerekli uyarılar ve denetimler yapılmıştır. Pazar 
esnafımıza da eldiven dağıtılarak hijyen ve temizlik konusunda gerekli 
uyarılar yapılmıştır. Sosyal medya aracılığıyla ve canlı bağlantılarıyla hemşerilerimize 
korana virüsü ile ilgili halk meclisi toplantısı yapılmıştır. 

Sonuç olarak belediye olarak alınan önlemlerin devam ettirilmesine, eksiklikler var 
ise İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle ve yetkili mercilerle koordineli şekilde çalışmaların 
yapılması uygun görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Sosyal İşler Komisyon raporu 
okundu. Görüşüldü. Kabulüne ov birliei ile karar verildi. 
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Karar No : 108 
Karar Tarihi: 11.06.2020 
Kararın Özü: Ankara Keçisi Hk. 

K A R A R  

02.03.2020 tarihli ve Mehmet SEVİNÇ, Meral BOZOĞLU, Murat AKKAYA 
imzalı olup: "Ankara keçisi veya diğer adıyla tiftik keçisi olarak bilinen ve kökeni Ankara 
ilimiz olan, uzun yumuşak tüyleri bulunan keçi türünün, Pursaklar Belediyemiz bünyesinde 
yeniden neslinin çoğalmasının sağlanması, tanıtılması, Belediyemizin imkânları dâhilinde 
yaşatma ve tanıtma merkezi oluşturularak turistik değer haline getirilmesi, mümkün şartlar 
oluşturulabildiğinde Belediyemiz için maddi kazanç kaynağı oluşturulması hususunu 
Meclisimizin takdirlerine sunarız." şeklindeki önergenin komisyonumuzda 
değerlendirilmesi sonucunda; 

Ankara keçisi, 13. yüzyılda Hazar Denizi'nin doğusundan Anadolu'ya Türkler 
tarafından getirilmiştir. Orta Anadolu'nun kurak iklimi ve toprağı ile iyi bir şekilde 
bağdaşarak gelişmiş ve o zamandan beri bölgeye gelir getiren, Ankara'ya özgü seçkin bir 
hayvan olma özelliğini sürdürmektedir. Birçok ülkede mohair diye adlandırılan tiftik, 
bütün dünyaya yurdumuzdan yayılan Ankara keçisinin ürünüdür. Bu nedenle; Tiftik Keçisi 
dünya edebiyatında Ankara Keçisi olarak tanınır. 

1939 yılına kadar sadece Orta Anadolu bölgesinde, özellikle Ankara'da ve 
çevresindeki illerde ekonomik bir değer olan Ankara keçisi, değişik tarihlerde bu 
bölgelerden dış ülkelere gönderilmiş ve gittiği her yerde esas ismini korumuştur. Halen 
dünyada Ankara keçisi olarak tanımlanmakta ve bu sayede Ankara'nın ve Türkiye'nin 
adını tum dünyaya duyurmaktadır. 

Tiftiği beyaz, dayanıklı, parlak, elastik, nem çekebilen, ısıya dayanıklı, yüksek 
yalıtım özelliğine sahip, kolay boyanabilen, düzgün ve kaygan yapısı nedeniyle kolay 
kirlenmeyen bir liftir. Yapağı, pamuk ve sentetik elyaflar ile kolayca karışabildiğinden 
dokuma sanayiinin vazgeçilmez bir ham maddesidir. Üretiminin fazlalığı ve özellikleriyle, 
kaşmir, alpaka, devetüyü, keçi kılı vb. hayvansal elyafın ilk sıralarında yer alır. 
Günümüzde dokuma sanayinde yapağıdan sonra en çok kullanılan ve aranılan bir elyaftır 
denilebilir. Bir tekstil elyafı olmasına karşın, pamuk, yün, tabii ve akrilik gibi suni 
elyaflarla değişik oranlarda karıştırılarak kullanılır. Kumaşlarda, lüks battaniyelerde, 
halıcılıkta, dokuma endüstrisinde, peruk ve oyuncak sanayinde ve paraşüt ipi yapımında 
kullanılır. Tiftik Keçisi Anadolu'ya geldiğinden itibaren Ankara ve çevresinde sof üretimi 
görülmektedir. Tiftik Keçisinin tüyleri işlenerek iplik haline getirilir ve bu iplikten Türk 
kumaşları arasında ayrı bir özelliği olan "Ankara Sofu" üretilirdi. Renk çeşitleri, 
dokunuşlarındaki ustalıklar, desen incelikleri dikkat çekmekteydi. Bu keçinin tüylerinden 
elde edilen ürünler yerli ve yabancı tüccarlar için önemli bir pazar oluşturuyordu. 

Ankara keçisinin tiftiği yanında etinden de yararlanılır. Etinin gevrek bir yapısı ve 
lezzetli bir rayihası vardır. Diğer keçi ırklarındaki gibi etlerinde keçiye has olan koku 
bulunmaz. B vitamini ve demir açısından diğer kırmızı etlere göre çok daha zengindir. 

Ankara keçisinin derisi zarif ve incedir. Birçok günlük eşyanın yapımmda 
derisinden de yararlanılır. Sütü oğlaklarına yetecek miktarda olduğu ve sağılâı^/keçi 
sürülerinde tiftik kalitesi düştüğünc/en sağılması tavsiye edilmez. 
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Osmanlı Devleti döneminden beri koruma altına alınan Ankara keçisi ile ilgili 
olarak 1930 yılında Türkiye Tiftik Cemiyeti tarafından Ankara Lalahan'da Ankara keçisi 
yetiştiriciliği ve tiftik ıslahı çalışmaları yapmak ve bölge yetiştiricilerinin damızlık teke ve 
keçi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir işletme kurulmuştur. Burası daha sonra 
kurulacak araştırma enstitüsünün temelini oluşturmuştur. Ankara keçisinin ıslah 
çalışmaları da ilk defa burada başlamıştır. Koruma programıyla Ankara keçisi sayısında 
artış yaşanmıştır. Ankara keçisinin genetik materyali gen bankasında saklanmaktadır. 
Yetiştirmek isteyenlere çeşitli teşvikler de verilmektedir. 

Ankara keçisi yetiştiriciliği yeniden ekonomik gelir getiren bir üretim kolu haline 
dönüştürülebilir. Bu amaçla: Ankara keçisinin esas verimi olan tiftik geliri yanında et 
veriminden sağlanan gelirin de artırılması yoluna gidilebilir, keçi eti tüketiminin 
yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılabilir. Tiftikten elde edilen el yapımı hediyelik eşya, 
takı ve kültürel dokuma el sanatları üretimi yeniden canlandırılabilir ve Ankara keçisinden 
elde edilen pastırmaların üretimi konusunda çalışmalar yapılabilir. Ayrıca Ankara 
keçisinin başkentin önemli bir kültürel sembolü olması yönündeki faaliyetler artırılabilir. 

Doğal ürünlere dönüş eğilimini iyi değerlendirme ve gelir sağlama amacıyla 
Belediyemiz veya bağlı kuruluşlar bünyesinde imkânlar dâhilinde bir merkez 
oluşturulması ve hem neslin devamının sağlanması, gelir elde edilmesi, hem de turistik bir 
cazibe oluşturulması hususları uygun görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine saygıyla arz ederiz. Konulu Tüketiciyi Koruma Komisyon 
raporu okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Karar No : 109 
Karar Tarihi: 11.06.2020 
Kararın Özü: Dede Torun Lokallerinde Yapılacak Etkinlikler Hk. 

02.03.2020 tarihli, Erol KOCABAŞ imzalı "İlçemizdeki Dede Torun 
lokallerinde, yaşlılarımıza ne gibi etkinlikler düzenlenebileceğinin araştırılmasını arz 
ederim." Şeklindeki önergenin komisyonumuzda araştırılması sonucunda; 

Aktiviteler, bireylerde hastalığın oluşturduğu fonksiyon kaybını azaltmak, hayatı 
düzenlemek ve performansı artırmak ya da farkında olunmayan yetenekleri hastalığa 
rağmen ortaya çıkarmak, sosyal yaşantısında kullanılabilir hale getirmek için yapılan 
çalışmaların bütünüdür. 

Yaşlanma insanın doğumundan ölümüne kadar geçen bireylerin fiziki ve ruhsal 
güçlerinin kaybolması sürecidir. Bu süreçte fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal 
alanlarda gerileme yaşanır. 

Belediyemiz yaşlı hemşerilerimize verdiği önem çok açıktır. Yaşlılarımız için 
"Dede Torun Lokalleri" ve "Dedeler Nineler Bahar Yürüyüşü" markalaşmış 
değerlerimizdendir. Yaşlılarımıza mevsimsel şartlara göre gezi, piknik, eğlence, 
yarışma, sinema, vb. aktiviteler yapıldığı da bilinmektedir. 

Bunlara ek olarak Dede Torun Lokallerimizde, Yeme, içme ile ilgili 
bilgilendirme, satranç oynama, kitap okuma seansları, müzik, gibi etkinliklerin 
ülkemizi etkisi altına alan corona virüs salgını bertaraf olup durdurulan Dede Torun 
Lokalleri faaliyetlerimiz tekrar başladığında yapılması komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Yaşlılar ve Engelliler Komisyon 
raporu okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

K A R A R  
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Karar No : 1 10 
Karar Tarihi: 11.06.2020 
Kararın Özü: İmar Kanunu Değişikliği Hk. 

K A R A R  

Belediye Meclis üyemiz, Salih Furkan GENÇTÜRK ve Murat ÖZKAN tarafından 
Pursaklar Belediyesi Meclis Başkanlığına verilen 02.03.2020 tarih ve 2 nolu önerge ile 
20.02.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile ilgili İlçemiz sınırlarında bulunan 
imar parsellerinin bu çıkan kanun kapsamında nasıl etkilendiğinin araştırılıp meclisimizin 
bilgilendirilmesi talep edilmektedir. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve araştırma sonucu, 20.02.2020 tarih ve 31045 
sayılı Resmi Gazetede "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun"nun yayınlandığı, bu kanunun 6.maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunun 
8.nci maddesine eklenen "Sanayi Alanları, İbadethane Alanları ve Tarımsal Amaçlı Silo 
Yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok: serbest olarak belirlenmiş 
yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve 
siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili 
idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen 
yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere 
Bakanlıkça belirlenir. Oluşacak maliyetlerin % 100 fazlası ilgili idaresinden tahsil edilir. 
Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 02/07/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl 
Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, 
Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir." maddesinin gereğini 
yerine getirmek amacıyla İlçemizde onaylı tüm imar planlarının yüksekliklerinin 
irdelendiği, 

Aynı kanunun 38. Maddesinin 1.fıkrasının (a) bendine göre "6 ncı maddesiyle 3194 
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna eklenen paragrafın 
birinci cümlesi hükümleri 01/07/2020 tarihinde, yürürlüğe girer." maddesiyle bina 
yüksekliklerine yönelik çalışmalarımızın 01.07.2020 tarihine kadar devam edeceği 
hususları tespit edilmiştir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu İmar Komisyon raporu okundu. 
Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Karar No : 111 
Karar Tarihi: 12.06.2020 
Kararın Özü: İtfaiye Aracının Hibe Alınması Hk. 

K A R A R  

Temiz İşleri Müdürlüğünün 11.06.2020 tarih ve E569 sayılı yazılarında; "Pursaklar 
Belediyesi Spor Kulübü'ne kayıtlı 06 MPV 23 plakalı SFACCCDJDCPB90484 şasi 
numaralı Ford marka itfaiye aracı Belediyemize şartsız koşulsuz hibe edilmek isteniyor. 

Makamınızca da uygun görülmesi halinde 5393 sayılı Belediye kanunun 
85.maddesinde,"Ancak il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile 
mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler" ibaresine göre ; 
Pursaklar Belediyesi Spor Kulübü' ne kayıtlı 06 MPV 23 plakalı SFACCCDJDCPB90484 
şasi numaralı Ford marka itfaiye aracının şartsız ve koşulsuz hibe olarak kabul edilmesi 
durumunda tescil işlemlerinin yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesini 
OLUR' larınıza arz ederim." Konulu yazı okundu. Görüşüldü. Ford marka itfaiye aracının 
şartsız ve koşulsuz hibe olarak kabul edilmesine ve tescil işlemlerinin yapılması için 
Başkanlık Makamına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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Karar No : 112 
Karar Tarihi: 12.06.2020 
Kararın Özü: İş Makinası ve Araç Alımı Hk. 

K A R A R  

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 12.06.2020 tarih ve bila sayılı yazılarında; 
"İlçemiz Pursaklar'ın hızlı bir gelişim içerisinde olması ve nüfusunun artması nedeniyle 
vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için Temizlik İşleri Müdürlüğünde 
kullanılmak üzere Çöp kamyonu, Vinçli çöp kamyonu, Yol süpürme aracı (büyük ve 
küçük), Su tankeri, Çift kabinli kamyonet, Tır dorsesi, Vidanjör, 4x4 arazi aracı, kepçe ve 
çekici tır araca, Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere silindir (çift tambur çelik 
bandaj), greyder, lastik tekerlekli yükleyici, beko-loder (kazıyıcı yükleyici), su tankeri ve 
(arazöz), çift kabin sac kasalı kamyonet, 6x4 çekici, vinç, oto taşıma ve kurtarma aracı, kar 
küreme aracı, mini lovbet, damperli kamyon, 4x4 arazi taşıtı (Tüm araç ve iş makineleri 
ataşman ve aksesuarları ile birlikte olacak) araca, Sosyal hizmetler Müdürlüğünde 
kullanılmak üzere cenaze aracına ihtiyaç duyulmaktadır. 237 sayılı taşıt Kanununun 
"Kanunun Şümulü" başlıklı 1. Maddesinin (a) bendinde Genel Bütçeye dâhil dairelerle 
Katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, il 
özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin bu 
kanun hükümlerine tabi olduğu düzenlenmiştir. 

Anılan kanunun 10. Maddesinin 2.fıkrasına 03.07.2005 tarihinde 5393 sayılı 
belediye kanunun 85. Maddesi ile eklenen ek cümlede, il özel idareleri, belediyeler ve 
bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt 
edinecekleri hüküm altına alınmıştır. Anılan mevzuat hükümlerinden hareketle 
Belediyemize yukarıda bahsi geçen niteliklerdeki hizmet araçlarının Belediye bütçe 
imkânları yeterli olması halinde kendi imkânlarımız ile ya da özel bankalar veya İller 
Bankası kredisi ile Devlet Malzeme Ofisi veya piyasadan alınması hususunun Belediye 
Meclisimiz tarafından değerlendirilerek bu kapsamda Belediye başkanına yetki verilmesi 
için yazımızın Belediye Meclisine havalesini OLUR'larınıza arz ederim." Konulu yazı 
okundu. Görüşüldü. Bahsi geçen niteliklerdeki hizmet araçlarının Belediye bütçe imkânları 
yeterli olması halinde kendi imkânlarımız ile ya da özel bankalar veya İller Bankası kredisi 
ile Devlet Malzeme Ofisi veya piyasadan alınmasına ve Belediye Başkanına yetki 
ver 
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Karar No : 113 
Karar Tarihi: 12.06.2020 
Kararın Özü: 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı Hk. 

K A R A R  

Belediye Meclisimiz tarafından komisyonumuza havale edilen 2019 Mali Yılı Kesin 
Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi uyarınca, kanun ve diğer mevzuat 
hükümlerine göre incelenmesi sonucunda; 

2019 yılında harcanan 109.901.291,96 TL'nin hizmet programlarına göre dağılımı şu 
şekilde gerçekleşmiştir; 

Hizmet Kalemleri Net Ödenek (TL) Yıl Sonu Gerçekleşen (TL) 

Genel Kamu Hizmetleri 38.122.449,16 33.027.161,88 

Savunma Hizmetleri 0,00 0,00 

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 2.300.000,00 1.973.745,52 

Ekonomik İşler ve Hizmetler 38.804.051,00 37.129.201,29 

Çevre Koruma Hizmetleri 22.042.000,00 20.690.767,82 

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 6.170.146,13 5.541.316,99 

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 10.595.353,71 10.310.574,22 

Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizm. 1.966.000,00 1.228.524,24 

2019 mali yılında Müdürlük bazında ise; 
Müdürlükler Net Ödenek (TL) Yıl Sonu Gerçekleşen (TL) 

Özel Kalem Müdürlüğü 1.000.000,00 778.134,83 

İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü 1.463.000,00 1.139.033,07 

Kültür İşleri Müdürlüğü 2.287.000,00 2.002.220,51 

Bilgi İşlem Müdürlüğü 4.167.000,00 3.415.798,32 

Yazı İşleri Müdürlüğü 3.004.000,00 2.697.953,92 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. 1.501.449,16 1.501.449,16 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 1.470.000,00 1.361.403,57 

Basın Yayın Müdürlüğü 690.000,00 434.185,37 

Fen İşleri Müdürlüğü 38.219.051,00 36.414.249,06 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3.045.000,00 2.559.638,30 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 8.308.353,71 8.308.353,71 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 14.200.000,00 12.582.830,17 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 15.251.000,00 14.544.128,92 

Zabıta Müdürlüğü 2.300.000,00 1.973.745,52 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 6.791.000,00 6.146.638,90 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 7.248.000,00 6.911.725,38 

Etüt ve Proje Müdürlüğü 3.561.000,00 2.847.397,08 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 553.000,00 312.635,66 

Yapı Kontrol Müdürlüğü 405.146,13 405.146,13 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 1.135.000,00 985.483,03 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü 751.000,00 422.018,92 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1.250.000,00 1.215.128,99 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 1.400.000,00 941.993,44 . 

Sayfa l /2  /X /r A 
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olmak üzere toplam 120.000.000,00 TL net ödenek toplamına karşılık 109.901.291,96 TL gider 
tahakkuk etmiştir. 

2019 mali yılı bütçesi toplam 110.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, ancak yıl 
içerisinde yapılan 10.000.000,00 TL ek ödenek ile 120.000.000,00 TL'ye yükselmiştir. Toplam 
120.000.000,00 TL olan ödeneğin 109.901.291,96 TL'lik bölümünün belediye iş ve hizmetlerine 
sarf edildiği ve 10.098.708,04 TL'lik kısmının da harcanmayarak imha edildiği ve ödenek dışı 
harcama yapılmadığı görülmüştür. Buna göre bütçe ödeneklerinin % 91,58'i sarf edilmiş, % 
8,42'si imha edilmiştir. 

2019 bütçe geliri olarak; 
Gelir Kalemleri Bütçe ile Tahmin Toplam Tahakkuk Yıl Sonu Gerçekleşen 

01- Vergi Gelirleri 35.695.000,00 38.618.610,69 26.370.329,52 

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.122.000,00 5.276.391,02 4.138.706,11 

04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.500.000,00 3.163.836,43 3.163.836,43 

05- Diğer Gelirler 52.311.000,00 69.624.171,73 64.720.896,67 

06- Sermaye Gelirleri 25.604.000,00 5.411.235,15 5.411.235,15 

09- Red ve İadeler(-) -232.000,00 0,00 -29.685,99 

İller Bankası Borçlanma 0,00 0,00 6.897.302,33 

tahsilât yapıldığı tespit edilmiştir. Toplam 120.000.000,00 TL bütçe gelir tahminine karşılık 
110.672.620,22 TL tahsilât yapılmış olup, gerçekleşme oranı % 92,23'tür. 

2019 Mali Yılı Kesin Hesap dosya ve belgelerinin Komisyonumuz tarafından yukarıda 
açıklanan şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda mevzuata uygun bulunan bütçe 
uygulama sonuçlarını içeren cetvellerden oluşan, 2019 yılı Belediye Kesin Hesabının 
onaylanmasını Yüce Meclisimizin takdir ve tensiplerine arz ederiz. Konulu Plan ve Bütçe 
Komisyon raporu okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

/d(X fjf 
Murat ÖZKAN Salih Furk^rh GENÇTÜRK 

Kâtip Kâtip 
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Karar No : 114 
Karar Tarihi: 12.06.2020 
Kararın Özü: Halı ve Oto Yıkama Yerleri Hk. 

K A R A R  

Belediye Meclisimiz tarafından komisyonumuza havale edilen 2019 Mali Yılı Kesin Zabıta 
Müdürlüğünün 23.03.2020 tarihli ve E.395 sayılı yazısı ile "...İlçemizde açılan mesken altında 
bulunan oto yıkama ve hah yıkama iş yerleri ile alakalı çok sayıda yazılı ve sözlü yoğun şikâyetler 
gelmekte olup, kat maliklerinden muvafakat alınması suretiyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
verilmesi talep edilmektedir. Müdürlüğümüzce söz konusu talepler değerlendirilmiş olup, kat 
mülkiyetine tabi binalarda açılacak olan oto yıkama ve halı yıkama tesisi iş yerlerinde alınması 
gereken diğer tedbirlerin yanı sıra kat maliklerinin muvafakati (oy birliği) ile alınarak 
ruhsatlandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir." şeklindeki yazının hukuk ve tarifler ile 
imar komisyonunda birlikte incelenmesi sonucunda; 

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğine göre; meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız 
sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleri üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese olarak 
tanımlanmış, bu kapsamda hah ve oto yıkama iş yerleri üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler 
arasında sayılmıştır. Yönetmeliğin "İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler" kenar 
başlıklı 23. maddesinde " ... Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için 
yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol 
açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, 
kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır... " denilerek, bu müesseselere 
verilecek ruhsatlarda yetkili idarelerin hangi kriterlere göre inceleme yapacağı hükme 
bağlanmıştır. Bu doğrultuda üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese niteliğinde olan hah ve oto yıkama 
iş yerlerine ruhsat verilebilmesi için ruhsat vermeye yetkili olan idarelerin; insan sağlığı ve iş 
güvenliği, çevre kirliliği, imar ve kat mülkiyeti gibi hususlarda gerekli kriterleri belirleyebileceği 
ve önlemleri alabileceği açıktır. Dolayısıyla Zabıta Müdürlüğünün 23.03.2020 tarihli ve E.395 
sayılı yazısında belirtilen oto yıkama ve hah yıkama iş yerleri ile alakalı olarak vatandaşlarımızdan 
gelen yazılı ve sözlü yoğun şikâyetler dikkate alındığında, kat mülkiyetine tabi binalarda açılacak 
olan oto yıkama ve hah yıkama tesisi iş yerlerinde alınması gereken diğer tedbirlerin yanı sıra kat 
maliklerinin oy birliği ile muvafakatinin (karar defterine işlenerek noter onaylı suretinin 
ruhsat başvuru aşamasında ibrazı) alınması hususunun uygun olacağı komisyonlarımızca oy 
çokluğuyla mütalaa edilmektedir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Hukuk ve Tarifeler ile İmar Komisyonlarının 
Ortak raporu okundu. Görüşüldü. Kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 

Salih F NÇTURK 
Kâtip 
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Karar No : 115 
Karar Tarihi: 12.06.2020 
Kararın Özü: 2019 Faaliyet Raporu Hk. 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.03.2020 tarih ve E.396 sayılı yazılarında; 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek 
tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl 
faaliyet raporu hazırlanır" hükümlü 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2019 Yılı 
Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde, hazırlanmış 
olan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi için Belediye Meclisine havalesini 
OLUR'larınıza arz ederim." Konulu yazı okundu. Görüşüldü. 2019 Yılı Faaliyet Raporu 
İYİ Parti Grubunun ret oyuna karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi ve yeterli 
görüldü. 

K A R A R  

Murat ÖZKAN 
Kâtip Meclis 1 .Başkan V. Kâtip 


