
T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ÇEVRE, SAĞLIK VE SPOR KOMİSYON RAPORU 

 

 

Rapor No: 10                                                                                                       10/06/2022 
 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

01.06.2022 tarih ve Murat ÖZKAN imzalı “Baharın yaklaşmasından dolayı 

polenlere alerji olan hemşerilerimize ne gibi tedbirler almaları gerektiği yönünde 

bir çalışma yapılmasını arz ederim.” Konulu önergenin komisyonumuzda 

araştırılması ve değerlendirilmesi sonucunda: 

Bahar ayları kimimiz için yazın gelmesini müjdelerken kimimiz içinse 

burun akıntısı, hapşırık ve göz yaşarması demektir. 

Peki, polen alerjisi nedir ve önlem olarak ne yapmak gerekir? 

Polenler, bitkilerin erkek üreme hücresidir ve bahar aylarında ortaya 

çıkarlar. Ağaçlar, çayırlar, yabani otlar ve tahıllar önemli polen kaynakları 

arasındadır. Polenlerin, kaynağına göre havada yoğunlaştığı belli dönemler 

bulunmaktadır. Örneğin ağaç polenleri şubat ve nisan aylarında, çayır polenleri 

mayıs ve temmuz ayları arasında, yabani ot polenleri ise en çok ağustos ve ekim 

aylarında yayılmaya başlar. 

Bu sebeplerden dolayı, parklardaki çim biçme ve ağaç bakımlarının 

zamanında yapılması, alerjisi olan vatandaşların dışarı çıkacağı saatleri 

belirlemesi, her gün duş almaları, sabah saatlerinde evlerini havalandırmaları, 

çamaşırlarını dışarıda kurutmaları ve daha dikkatli olmaları için sosyal medya 

üzerinden gerekli uyarıların yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

                        Erol KOCABAŞ                             Elif YURTOĞLU 

                      Komisyon Başkanı                          Komisyon Bşk. Yrd.                                        

                             

               

 

Murat AKKAYA                     Seyit KARATAŞ                      Ömer EZERHAN 

         Üye                                           Üye                                            Üye   

 



T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ÇEVRE, SAĞLIK VE SPOR KOMİSYON RAPORU 

 

 

Rapor No: 11                                                                                                  10/06/2022 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

01.06.2022 tarih ve Hüseyin KAPLAN, Çetin SARIKAYA, Ömer 

EZERHAN, Bayram YÜKSEL imzalı; “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza, 

sigara, alkol, uyuşturucu vb. maddelerin toplumsal ve bedensel zararları 

konusunda farkındalık oluşturacak seminer, konferans, eğitim vb. 

organizasyonların düzenlenmesi ayrıca görsel ve yazılı bilgilendirme içerikleri 

oluşturularak gerek sosyal medya üzerinden gerekse yazılı kaynaklar ile 

vatandaşlarımıza iletilmesi hususunda belediyemize ait birimlerin gerekli 

çalışmaların yapılmasını arz ederiz.” Konulu önergenin komisyonumuzda 

araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda: 

Gençlerimizin ve çocuklarımızın sigara, madde bağımlılığı, alkol, vb. 

alışkanlıklara özenti ile başlayıp daha sonra bağımlılık oluşturduğu bilinmektedir. 

Ülkemiz genelinde Sağlık Bakanlığı, Kamu Kuruluşları, Yeşilay, Sivil 

Toplum Kuruluşları sigara, alkol, uyuşturucu vb. bağımlılıktan kurtarma ve 

zararlarıyla ilgili çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. 

 Belediyemizce geçmiş yıllarda sigara, alkol, uyuşturucu vb. maddelerin 

zararlarıyla ilgili hemşerilerimize ve öğrencilerimize seminer, tiyatro, konferans, 

sinevizyon, sosyal medya, kurumsal web sayfası, yerel basında konuyla ilgili 

çalışmalar yapıldığı malumlarınızdır. 

Sonuç olarak yapılan bu hizmetlere yenileri de eklenerek gerekli 

çalışmaların yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

                        Erol KOCABAŞ                             Elif YURTOĞLU 

                      Komisyon Başkanı                          Komisyon Bşk. Yrd.                                        

                             

               

 

Murat AKKAYA                     Seyit KARATAŞ                      Ömer EZERHAN 

         Üye                                           Üye                                            Üye  

 



T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

GENÇLİK, BİLİM VE TEKNOLOJİ KOMİSYON RAPORU 

 

 

Rapor No: 06                                                                                                             17/06/2022 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

01.06.2022 tarih ve Elif YURTOĞLU imzalı; “İlçemizdeki çocukların 

okulların tatil olmasıyla boş zaman elde edecekleri ve bu boş zamanlarının 

kendilerine, ailelerine ve toplumumuza yararlı şekilde kullanılması amacıyla, 

sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmesini arz ederim.” Konulu 

önergenin komisyonumuzda incelenmesi ve araştırılması sonucunda; 

 İlçemizde yaşayan çocukların okulları tatil olmasıyla boş zamanlarında 

sportif anlamda ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak kendilerine, ailelerine ve 

toplumumuza yararlı şekilde kullanılması amacıyla, sosyal, kültürel ve sportif 

etkinliklerle uğraşmalarını temin etmek gerekmektedir. 

 Bu manada badminton, basketbol, boks, cimnastik, halter, hokey, ragbi, 

taekwondo, voleybol, wushu kung-fu, bilek güreşi, yüzme, futbol olmak üzere 

toplam 13 branşta hizmet verdiği bilinmektedir.  

 Sonuç olarak, ilçemizdeki çocukların yararlanacağı şekilde sportif, sosyal 

ve kültürel etkinliklerin bütçe imkânları çerçevesinde yapılmasının uygun olacağı 

mütalaa edilmiştir. 

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.  

  

 

Harun ÖZTÜRK                                Murat ÖZKAN 

  Komisyon Başkanı                           Komisyon Bşk.Yrd. 

 

 

 

     Emre ÖZTÜRK                   Çetin SARIKAYA                          Arif GÜMÜŞ 

             Üye                                         Üye                                               Üye 

 

 

 

 

 

 



 
T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

HUKUK VE TARİFELER KOMİSYON RAPORU 

 

 

Rapor No: 11                                                                                                  17/06/2022 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 
 

01.06.2022 tarih ve Salih Furkan GENÇTÜRK imzalı; “Yaz aylarının 

yaklaşması neticesinde, ilçemiz sınırlarında diafon ve yüksek sesle seyyar 

satıcılık yapanların çevreye vereceği rahatsızlıktan dolayı gerekli kanuni 

önlemlerin alınması hususunda gereğini arz ederiz.” Konulu önergenin 

incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; 

 Yaz aylarında ağırlıklı olarak sebze ve meyve satışını seyyar satıcılar 

sokak, sokak gezerek satış yaptıkları fiili bir olgudur. 

 Çevre Kanunu, Belediye Kanunu ve Zabıta Yönetmeliği seyyar satıcılığı 

men etmekte ve gürültü kirliliğine karşı yaptırımlar getirmiş bulunmaktadır. Var 

olan yaptırımların işletmesi de idarenin asli görevlerindendir. 

 Bu tespit ve hatırlatmalardan sonra ilçemizde ve özellikle yerleşim 

yoğunluğu bulunan merkez mahallelerinde vukuu bulacak seyyar satıcı olgusu 

karşısında ses ve görüntü açısından olabilecek tüm kirliliklerin Zabıta 

Müdürlüğümüzce önleyici denetimlerin artırılarak uygulanmasının yerinde 

olacağı mütalaa edilmektedir.  

 Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

                     Elif YURTOĞLU                            Erol KOCABAŞ 

                    Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk.Yrd.     

                  

 

 

               

  Murat AKKAYA                    Seyit KARATAŞ                  Ömer EZERHAN 

            Üye                                           Üye                                       Üye 

 

 

 

 



T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İNSAN HAKLARI VE KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ 

KOMİSYON RAPORU 

 

 

Rapor No: 06                                                                                                  10/06/2022 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

 

01.06.2022 tarih ve Uğur KULAKSIZ imzalı; “Yaz aylarının gelmesi 

sebebiyle insan haklarını, sağlığını ve görüntü kirliliğine sebep olan erken çöp 

çıkarım saatleri hakkında hemşerilerimize gerekli duyuruların yapılmasını arz 

ederim.” Konulu önerge komisyonumuzda araştırılması ve değerlendirilmesi 

sonucunda; 

Çöplerin, başta sinek ve böcek olmak üzere tüm haşerelerin, sağlığımızı 

tehdit eden mikropların yaşam alanlarını oluşturduğu bilmekte olup, rutin olarak 

düzenli bir şekilde hemşerilerimize konuyla ilgili gerekli duyurular yapıldığı 

malumlarınızdır. 

 Temizlik İşleri Müdürlüğünden sözlü alınan bilgilere göre; Belediyemiz 

ilçe sınırları içerisinde çöp toplama saatini saat 22:00 olarak belirlemiş, 

hemşerilerimizden ise çöplerini bir saat öncesinden belirlenen çöp koyma 

alanlarına çıkartmaları istenmiştir. 

 Temiz bir yaşam alanı için çöplerin belirlenen saatler arasında çıkartılması, 

okul ve cami köşelerine, otobüs ve minibüs duraklarına, boş arsalara, park eden 

araçların altına veya arkasına çöp atılmamasına, özen gösterilmesi de talep 

edilmektedir. 

Ayrıca ilçe genelinde yer altı çöp konteynırı ve toplu site önlerine ise 

konteynır konulduğu da bilinmektedir. 

Sonuç olarak, temiz bir çevre için ve caydırıcılığı sağlamak amacıyla bina 

yöneticileri ile toplantılar yapılması ve konuyla ilgili cezai işlemlerin başlatılacağı 

konusunda telkinlerde bulunulmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.    

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.  

 

 

 

    Tülay ERGÜN                       Seyfi ŞAHİN                          Hüseyin KAPLAN              

Komisyon Başkanı                Komisyon Bşk.Yrd.                             Üye 

 



T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

KADIN, AİLE VE ÇOCUK KOMİSYON RAPORU 

 

 

Rapor No: 06                                                                                                  17/06/2022 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

01.06.2022 tarih ve Fatih YARDIM imzalı; “Yaz tatilinde ailelerin 

“Çocuklarıyla kaliteli zaman geçirme” adı altında eğitim semineri düzenlenmesini 

arz ederim.” Konulu önergenin komisyonumuzda araştırılması ve 

değerlendirilmesi sonucunda;   

Çocuk ile kaliteli zaman geçirmek çocuğun duygusal ve düşüncesel 

gelişimi için oldukça önemlidir. Çocukla kaliteli zaman geçirebilmek için 

öncelikle çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçları karşılanıyor olması 

gerekmektedir. 

  Çocukla kaliteli vakit geçirebilmenin altın kuralı “iletişimdir”. Çocukla 

kaliteli vakit geçirmek için çocuk ile birebir iletişim içinde olunmalıdır; onu 

dinlemeli, göz teması kurmalı ve birlikte aktiviteler yapılması, ilgi alanlarının 

önemsendiğini dolayısıyla kendisinin de önemsendiğinin farkına varır ve kendine 

olan güveni gelişir. Sevildiğini ve önemsendiğini hisseden çocuk kendine değer 

verir, dolayısıyla başkalarına da değer vermesi için ilk adım atılmış olur. 

Sonuç olarak, uzman kişiler eşliğinde ebeveynlere “Çocuklar kaliteli zaman 

geçirme” adı altında eğitim semineri verilmesinin olacağı kanaatine varılmıştır. 

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

 

  Tülay ERGÜN                         Seyfi ŞAHİN                          Hüseyin KAPLAN             

Komisyon Başkanı                Komisyon Bşk.Yrd.                             Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

 

 

Rapor No: 13                                                           10/06/2022 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

01.06.2022 tarih ve Burak KOCA imzalı; “Yaz aylarının gelmesi ve 

okulların tatil olması sebebiyle çocukların ve gençlerin keyifli zaman 

geçirebilecekleri, uygun görülecek bir yere bütçe imkânları dâhilinde bisiklet 

veya paten parkuru yapılmasını arz ederim.” Konulu önerge komisyonumuzda 

araştırılması ve değerlendirilmesi sonucunda; 

İlçemizin hızla büyümesi ve nüfusun buna paralel olarak çoğalması bazı 

ihtiyaçları doğurmaktadır.  

İlçemiz genelinde sporla uğraşan hemşerilerimize, gençlerimize ve 

çocuklarımıza çeşitli hizmetlerin ve desteklerin verildiği bilinmekte olup, 

İlçemizin bazı yerlerine bisiklet, paten ve kaykay pisti yapıldığı da bilinmektedir.  

 İlçemizin yoğun bölgeleri ve gelecek talepler doğrultusunda ilgili 

müdürlüklerce gerekli çalışmaların ve projelerin hazırlanarak uygun görülmesi 

halinde bisiklet, paten ve kaykay parkurlarının bütçe imkânları dâhilinde 

yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.   

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

                   Ahmet ÖZTÜRK                            Mustafa YILMAZ                                         

                  Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk Yrd. 

           

                                                                                    

Uğur KULAKSIZ                       Ahmet ERBAĞ                      Caner ŞERBETÇİ 

          Üye                                            Üye                                           Üye 

 

 



 

T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

 

 

Rapor No: 14                                                      10/06/2022 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

 

01.06.2022 tarih ve Rüştü BİÇER, Ahmet ÖZTÜRK imzalı; “Kastamonu 

ili Tosya ilçesi Dağardı köyüne 2000 metrekare kilit taşı, 2 tane çocuk oyun parkı, 

10 adet bank ve 2 adet çardak yapılması ile ilgili önergemizin meclis gündemine 

alınarak gereğinin yapılmasını arz ederiz.” Konulu önerge komisyonumuzda 

araştırılması ve değerlendirilmesi sonucunda; 

 Belediyemizce, komşu il ve ilçelere bütçe imkânları dâhilinde talepleri 

doğrultusunda çeşitli yardımlar yapıldığı bilinmektedir. 

 Önerge ile talep edilen Kastamonu ili Tosya ilçesi Dağardı köyünün 

ihtiyaçlarının belediye hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve bütçe imkânları 

dâhilinde karşılanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.   

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

                   Ahmet ÖZTÜRK                            Mustafa YILMAZ                                         

                  Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk Yrd. 

           

 

 

                                 

                                                        

Uğur KULAKSIZ                       Ahmet ERBAĞ                      Caner ŞERBETÇİ 

          Üye                                            Üye                                           Üye 

 

 

 

 



T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

 

 

Rapor No: 15                                                    10/06/2022 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

01.06.2022 tarih ve Rüştü BİÇER, Ahmet ÖZTÜRK imzalı; “22.11.2021 

tarihli yangın raporunda görüleceği üzere Kalecik ilçesi Yılanlı mahallesinde evi 

yanan vatandaşlarımıza evlerini yapabilmesi için ayni yardım yapılması ile ilgili 

önergemizin meclis gündemine alınarak gereğini yapılmasını arz ederiz.” Konulu 

önerge komisyonumuzda incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; 

 22.11.2022 tarih ve 153661 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 

Dairesi Başkanlığının yangın raporunda; Kalecik ilçesi Yılanlı mahallesinde üç 

(3) adet bitişik ahşap kerpiç evlerin ve içindeki eşyalar ile birlikte tamamen 

yandığı tespit edilmiştir. 

 Belediye bütçesi göz önünde bulundurularak önerge ile talep edilen evi 

yanan vatandaşlara ayni yardımın yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmiştir.   

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

 

                   Ahmet ÖZTÜRK                            Mustafa YILMAZ                                         

                  Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk Yrd. 

           

 

 

                                 

                                                        

Uğur KULAKSIZ                       Ahmet ERBAĞ                      Caner ŞERBETÇİ 

          Üye                                            Üye                                           Üye 

 

 

 

 

 



T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SİVİL TOPLUM VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYON RAPORU 

 

 

 

Rapor No: 09                                                                                                  17/06/2022 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

01.06.2022 tarih ve Mustafa YILMAZ imzalı; “26 Haziran Dünya 

Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olması nedeni ile sivil 

toplum kuruluşları ile beraber hemşerilerimize bilgilendirme çalışmaları 

yapılmasını arz ederim.”  Konulu önerge komisyonumuzda araştırılması ve 

değerlendirilmesi sonucunda; 

Çok boyutlu bir sorun olan uyuşturucu kullanımının, sağlık, ekonomik, 

sosyal, hukuki pek çok yansımaları olmakta ve toplumun sadece bir kesimini değil 

tamamını etkilemektedir.  Bu sebeple; ülkemizde uyuşturucu ile mücadele 

çalışmaları kurumlar arası iş birliği ve çok paydaşlı çalışma prensibiyle en üst 

düzeyde kararlılıkla sürdürüldüğü bilinmektedir. 

Sağlık Bakanlığı, birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları 

uyuşturucu ile mücadele etmekte ve bununla ilgi çalışmalar yapmaktadır. 

Belediyemiz ise Pursaklar Kaymakamlığı bünyesinde yürütülen 

Uyuşturucu ile Mücadele komisyonunda yer aldığı ve aktif bir şekilde çalıştığı, 

ilçemizde uyuşturucu ile mücadele eden diğer tüm kurum ve kuruluşlara da 

gerekli desteği sağladığı bilinmektedir.   

Sonuç olarak sivil toplum kuruluşları ile beraber hemşehrilerimize 

bilgilendirici çalışmalar yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

  

 

 

     Feza KOÇAK                       Fatih YARDIM                      Bayram YÜKSEL 

 Komisyon Başkanı              Komisyon Başkan Yrd.                   Üye 

 

 

 

 

 



T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU RAPORU 
 
 

Rapor No: 06                                                                                                             10/06/2022 

 
MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

01.06.2022 tarih ve Harun ÖZTÜRK, Hemşehrilerimize “Sağlıklı Yaşam” 

Konusunda ne gibi etkinliklerin yapılabileceğinin araştırılmasını arz ederim.” 

Konulu önerge komisyonumuzda incelenmesi ve araştırılması sonucunda; 

Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin 

yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlığın korunması ve 

geliştirilmesi kişinin öncelikle kendi sağlığına sahip çıkması ve sağlık bilincini 

geliştirmesi ile mümkün olduğu unutulmamalıdır. 

Sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gereken birkaç öneriler ise şunlardır; 

Dengeli beslenme, spor, alkol ve sigaradan uzak durma, düzenli uyku, beyni aktif 

tutma, temizlik, stresten uzak durmaktır. 

Bu sebeple talep doğrultusunda diyetisyen ve spor hocalarımız aracılığı ile 

diyet ve spor aktivitelerinin düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.  

 

 
 
 

       Fatih YARDIM                     Feza KOÇAK                      Bayram YÜKSEL 

    Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan Yrd.                   Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU RAPORU 
 
 

Rapor No: 07                                                                                                             10/06/2022 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

01.06.2022 tarih ve Hüseyin KAPLAN, Çetin SARIKAYA, Ömer EZERHAN, 

Bayram YÜKSEL imzalı; “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza, belediyemizin sosyal 

sorumluluğu gereği aile içi şiddet, kadına şiddet, hayvanlara şiddet gibi toplum 

huzurunu bozan olumsuz davranışlara yönelik bilinç oluşturmak amacıyla bu konuda 

uzman kişiler görevlendirilerek seminer, konferans, eğitim vb. etkinliklerin 

düzenlenmesini arz ve talep ederiz.” Konulu önerge komisyonumuzda incelenmesi ve 

araştırılması sonucunda; 

Aile içi şiddet her yaşta, toplumda, eğitim düzeyinde ve sosyoekonomik grupta 

meydana gelen yaygın bir problemdir. Bu problem birbirine bağımlı ya da bağımsız 

şekilde aynı ev içerinde var olur. Şiddet ve şiddetin yarattığı korku normal aile 

fonksiyonları üzerinde yıkıcı etki yapar. Ev içerisinde yaşanan şiddet özellikle kadını ve 

çocuğu etkiler. Ev içi şiddetle birlikte yaşama; tüm aile üyelerinde fiziksel ve emosyonel 

(akıldan çok duygulara seslenen) hasara neden olur. 

Kadına yönelik şiddet, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de güncelliğini 

koruyan bir sorun olmaya devam etmektedir. Kadınlara yönelik insan hakları ihlali ve 

kadınlara karşı çirkin kabul edilemez davranış biçimlerinden biri olan bu şiddet, ülke 

genelinde mücadele edilmesi gereken öncelikli toplumsal sorumluluklar arasında yer 

almaktadır. 

Hayvanlara uygulanılan şiddet veya hayvan istismarı; kabul edilemez şiddete 

sebep olan veya hayvanlara zarar veren davranışların bir bütünüdür. 

 Belediyemizce yukarıda zikredilen hususlarda konusunda uzman kişiler 

tarafından seminer, konferans, eğitim, vb. etkinliklerin bütçe imkânları dâhilinde 

yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.  

 

 
 

           Fatih YARDIM                         Feza KOÇAK                      Bayram YÜKSEL 

        Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan Yrd.                     Üye 

 

 

 

 

 

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM1JTlFaWRkZXQ


T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU RAPORU 
 
 

Rapor No: 08                                                                                                             10/06/2022 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

01.06.2022 tarih ve Hüseyin KAPLAN, Çetin SARIKAYA, Ömer 

EZERHAN, Bayram YÜKSEL imzalı; “Belediyemiz bünyesinde çalışan 

personellerimiz için, bütçe imkânları dâhilinde belirli zamanlarda moral ve 

motivasyonlarını arttırmak amacı ile sosyal etkinlikler düzenlenmesi hususunu 

meclisimizin takdirine arz ederiz.” Konulu önerge komisyonumuzda incelenmesi 

ve değerlendirilmesi sonucunda; 

Gezi, piknik, önemli günlerdeki kutlamalar, çeşitli dallardaki spor 

müsabakaları gibi sosyal ortamların, her zaman insan ilişkilerini güçlendirdiği, 

özellikle aynı iş yerinde çalışanlar arasındaki sevgi ve kaynaşmayı artırdığı, iş 

motivasyonunu güçlendirdiği, çalışanların büyükşehirde yaşamanın belirli 

zorlukları karşısındaki mücadelelerinde moral olduğu, eğitimimize ve hayat boyu 

öğrenmemize katkı sağladığı, birlik ve beraberliği pekiştirdiği önemli bir 

gerçektir. 

 Bu fikirden hareketle; Belediyemiz bünyesinde çeşitli birimlerde çalışanlar 

arasında, kendi istek ve kabiliyetleri doğrultusunda futbol, voleybol, basketbol, 

koşu, masa tenisi, bilardo, satranç vb. farklı dallarda takımlar oluşturularak, 

Belediye tesislerimizde spor müsabakaları yapılmasının ve kazananların imkânlar 

doğrultusunda küçük hediyelerle ödüllendirilmesinin ve bununla ilgili gerekli 

çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılmasının faydalı olacağı kanaati 

oluşmuştur. 

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.  

 

 
 
 

     Fatih YARDIM                       Feza KOÇAK                       Bayram YÜKSEL 

  Komisyon Başkanı              Komisyon Başkan Yrd.                    Üye 

 

 

 

 

 
 



T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

TARIM, HAYVANCILIK VE ORMAN KOMİSYON RAPORU 

 

 

Rapor No: 08                                                                           17/06/2022 

 
MECLİS BAŞKANLIĞINA 

01.06.2022 tarih ve Yasin YÜKSEL imzalı; “İlçe sınırlarımız içerisinde tarımcılık ve 

hayvancılık yapan hemşerilerimize, “bilinçli üretici nasıl olunmalı” konusunda uzman kişilerce 

eğitim semineri düzenlenmesini arz ederim.” Şeklindeki önergenin komisyonumuzca 

incelenmesi ve araştırılması sonucunda; 

Bilinçli tarımsal üretimden beklenen faydanın sağlanması ekim – dikim, bakım, 

besleme, koruma ve hasat gibi faaliyetlerin zamanında yapılmasına bağlıdır. Pazar değeri 

yüksek, bol verimli ve üstün kaliteli ürün hasat etmek için tarımsal üretim mutlaka bir takvim 

çerçevesinde yapılmalıdır. 

 Hayvan yetiştiriciliği tarımsal üretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü hayvansal üretim, 

bitkisel tarımdan elde edilen ürünlerle yapılabilmektedir. Yani hayvancılık tarımsal üretimdeki 

entegrasyondur. Ülkemiz topraklarının daha verimli kullanılması ve Türk Çiftçisin refahının 

arttırılması doğrudan hayvansal üretimin arttırılmasına bağlıdır.  

 Hayvancılıkta büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar olarak sınıflandırılmaktadır.  

Hayvancılık; yılda 365 gün, haftada 7 gün, günde 24 saat emek istediğinden öncelikle 

sevilerek yapılması gereken bir iş kolu olarak değerlendirilmelidir. Pazar imkânları 

doğrultusunda karlı bir işletmecilik faaliyetinin yapılıp yapılamayacağı çok iyi araştırılmalıdır. 

Bir başka ifadeyle işletmenin kurulması ve işletilmesi halinde avantajlı ve dezavantajlı 

yönlerini ortaya koyacak fizibilite raporu hazırlanmalıdır. Rapor doğrultusunda faaliyete 

başlanılmalıdır.  

Verim üzerinde her zaman çevre faktörlerinin, genetik faktörlerden çok daha fazla etkili 

olduğu unutulmamalıdır (birçok araştırıcı çevre etkisini % 70, genetik faktörünü % 30 olarak 

hesaplamaktadır). 

Yukarıda zikredilen konuların daha detaylı bir şekilde hemşerilerimize anlatılması için 

kültür merkezlerimizde uzman kişilerce seminer verilmesinin uygun olacağı kanaatine 

varılmıştır. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

                                  Mustafa YILMAZ                       Ahmet ÖZTÜRK                                  

                                 Komisyon Başkanı                      Komisyon Bşk Yrd. 

                                       

 

 

                                                  

Uğur KULAKSIZ                              Ahmet ERBAĞ                                   Caner ŞERBETÇİ 

          Üye                                                   Üye                                                        Üye 

https://www.gubretas.com.tr/bilincli-uretici/tarim-takvimi/
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T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYON RAPORU 

 

 

Rapor No: 06                                                                           10/06/2022 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 

01.06.2022 tarih ve Ramazan TANKULU imzalı; “Yaz aylarında, 

yaşlılarımızın yaşama sevinçlerini artırıcı, onları büyük değer olduğunu 

hissettirecek piknik, gezi gibi organizasyonların belediyemiz imkânları dâhilinde 

yapılmasını arz ederim.” Konulu önergenin incelemesi ve değerlendirilmesi 

sonucunda; 

 Belediyemizin insan odaklı sosyo-kültürel belediyecilik anlayışı içinde 

yaşlılara sunduğu hizmetlerin marka değerine ulaştığı ve Dede-Torun Lokalleri 

ile ilk olmaya devam ettiği malumlarınızdır. 

 Yaşlılarımıza sunulacak hizmetleri bunlarla sınırlı olarak bırakmak 

niyetinde olmayan belediyemiz piknik, gezi,  vb. hizmetleri de yaşlılarımıza 

sunduğu bilinmektedir. 

 Yaşlılara hizmet yaklaşımı bizim ahlaki, insani ve inanç boyutu olarak 

farklı gördüğümüz bir alandır. Kanuni olarak da hizmet sunumunda yaşlılara 

ayrıcalık tanımak gerekmektedir. 

 Dolayısıyla belediyemizin imkânlar ölçüsünde yaşlılarımıza geçmiş 

yıllarda olduğu gibi gezi, piknik, ziyaret organizasyonlarının düzenlenmesinin 

uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

                         Emre ÖZTÜRK                               Murat ÖZKAN       

                      Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk. Yrd.        

 

 

      

   Harun ÖZTÜRK                   Çetin SARIKAYA                         Arif GÜMÜŞ                                     

            Üye                                         Üye                                               Üye 

 

 



T.C. 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYON RAPORU 

 

 

Rapor No: 07                                                                            10/06/2022 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA 

01.06.2022 tarih ve Hüseyin KAPLAN, Çetin SARIKAYA, Ömer 

EZERHAN, Bayram YÜKSEL imzalı; “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 

camilerimizde engelli rampası olmayanların tespit edilerek, tamamlanmasına 

ayrıca elektrikli engelli aracı kullanan vatandaşlarımızın araçlarını şarj 

edebilmeleri için uygun yerlerde şarj istasyonu yapılması hususunu meclisimizin 

takdirlerine arz ederiz.” Konulu önergenin araştırılması ve değerlendirilmesi 

sonucunda; 

 Yaşlı, engelli, güçsüz ve düşkün kimselerin durumuna uygun şekilde 

hizmet sunulacağı 5393 Sayılı Kanunun 14. Maddesinde hükme bağlanmıştır. 

Engelli olmanın bir tercih olmadığı bilinci ile hareket eden belediyemiz 

“Engelsiz Pursaklar” anlayışı ile engelli çocuklarımız evlerinden alınıp 

okullarına, hasta olanları ise hastanelere götürmektedir. 

Ayrıca hizmete açılan Engelli Koordinasyon Merkezimizde tüm engelli 

hemşerilerimize ve ailelerine gerekli hizmet ve destek de sağlanmaktadır. 

Akülü sandalye kullanan vatandaşlarımızın da evlerinden çıktıklarında 

tekrar eve dönme endişesi yaşamadan gönül rahatlığı ile dışarıda vakitlerini 

geçirebilmeleri için ilçemizdeki belirlenecek olan meydanlara imkânlar 

ölçüsünde şarj istasyonları kurulması ile ilgili ve kamu kurum ve kuruluşları, 

camii, banka, poliklinik, hastane, market, vb. yerlere engelli rampası yapılması 

konusunda belediyemizce çalışma yapıldığı bilinmektedir. 

 İlgili Müdürlüklerce gerekli çalışmalar yapılarak var ise eksikliklerin 

giderilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

                         Emre ÖZTÜRK                               Murat ÖZKAN       

                      Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk. Yrd.        

 

 

      

   Harun ÖZTÜRK                   Çetin SARIKAYA                            Arif GÜMÜŞ                                     

            Üye                                         Üye                                                 Üye 


