VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ : 04.01.2016
KARAR NO: 1

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
6.maddesi hükmü çerçevesinde Meclisimizin ve Belediyemizin işlerinin yoğunluğu nedeniyle
2016 yılı içerisinde meclisin tatil yapmamasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 04.01.2016
KARAR NO: 2

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği Meclis’te grubu bulunan partilerin oy oranlamasına göre
yapılan seçim sonucunda Veysi EBİRİ, Ziya NURSES, Doğan TOKAT, Ceylan ÇALIKİYAT
ve İsmet TAN Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildiler.
5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 22 ve 23. Maddeleri uyarınca Denetim Komisyonu emrinde kamu kurum ve
kuruluşlarında görevlendirilecek kişiler veya kamu personeli dışındaki uzman kişilerin isim
ve gün sayılarının ihtiyaca göre belirlenmesi ve kanunda öngörülen miktarları geçmemek
üzere ödeme yapılması hususlarında Denetim Komisyonun yetkili kılınması uygun
görülmüştür.
Gereği için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bilgi için tüm birim
müdürlüklerine tevdiine oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 05.01.2016
KARAR NO: 3

Belediye Başkanlığımızın görev ve sorumluluk alanı içerisinde, ilçemize ait tarifeye
bağlı vergi ve harçlar ile diğer hizmet karşılığı alınacak ücret ve bedellere ilişkin gelirlerin
2464 Sayılı Belediye gelirleri kanunu çerçevesinde değerlendirilerek ilgili komisyonlarca
yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen ve ekli cetvellerde belirtilen miktar ve tutarların
5393 Sayılı kanunun 18. maddesinin (f) bendi çerçevesinde kabulüne; gereği için kararın bir
suretinin ekleri ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 06.01.2016
KARAR NO: 5
1- Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 310 sayılı kararı ile gündeme alınarak, İmar ve Şehircilik
Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan 191 pafta, 689 ada, 2nolu taşınmaz
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında taks:0.25, kaks:0.50, ön cepheden 5metre, yan ve arka komşu
parsellerden 3metre çekmeli, ayrık nizam 2kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait İmar Plan
Değişikliği,
2- Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 310 sayılı kararı ile gündeme alınarak, İmar ve Şehircilik
Komisyonuna havale edilen; İlimiz Van Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan 718 Ada, 142 nolu
taşınmaz İmar planımızda kalmakta olup KDKÇA olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi,
3- Belediye Meclisinin 09.12.2015 tarih ve 311 sayılı kararı ile gündeme alınarak, İmar ve Şehircilik
Komisyonuna havale edilen; İlimiz Van Tuşba İlçesi Selimbey Mahallesinde bulunan 75 pafta, 133 ada, 13 nolu
taşınmaz Uygulama İmar Planında Emsal:1.60, hmax:23.50, ön ve yan yoldan 10 metre çekmeli kentsel servis
alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait İmar Plan Değişikliği,

Mevzi İmar ve Tadilat uygulamaları ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete
ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
Gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için
bir suretinin ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 07.01.2016
KARAR NO: 8

Madde bağımlılığıyla mücadelede Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapılması;
madde bağımlılığının zararlarını, bu zararların kişiler, aileler ve toplumlar üzerinde yapacağı
etkiler anlatılarak bu zararlardan nasıl mücadele edileceği konusunda toplumun
bilinçlendirilmesi adına Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
Gereği için kararın bir suretinin Temizlik İşleri Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne,
Zabıta Müdürlüğüne, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne,
bir suretinin ise Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliği ile
karar verildi.
KARAR TARİHİ : 07.01.2016
KARAR NO: 9

İlçemiz sınırları dahilinde çok amaçlı spor tesisinin kurulması ve ilçemizde bulunan
mahallelerde ne gibi spor kompleksi, spor tesisinin olduğunu ve halkımızın sporla ilgisinin ne
olduğu hususunda komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, Diğer mahallelerimizle de
görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına;
Gereği için kararın bir suretinin eki komisyon raporu ile birlikte Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne; kararın bir suretinin ise
Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havalesine
oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 07.01.2016
KARAR NO: 10

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan küçük sanayi esnafının sorunlarının araştırılması
hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon
raporlarının yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine,
Gereği için kararın bir suretinin Bilgi İşlem Müdürlüğüne bir suretinin, Zabıta
Müdürlüğüne, Temizlik İşleri Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Park ve Bahçeler
Müdürlüğüne, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ : 07.01.2016
KARAR NO: 11

Komisyon raporunda; Belediyemize bağlı mahallelerimizde Yağışların başlaması ile
birlikte yerleşim alanlarında muhtemel oluşabilecek hasarların önlenmesi için bazı mahalle
(Satıbey, Adıgüzel) muhtarlarımızla görüşmeler yapılmış, Muhtarlar tarafından muhtelif
yerlerde kullanılmak üzere büyük çaplı boru ihtiyacı olduğunu belirterek, gerekli önlemlerin
alınma talebi, komisyon tarafından tespit edildiği bildirilmiştir.
Meclisimizce yapılan müzakerelerde; Beyan edilen ihtiyaçların Belediyemiz Fen İşleri
Müdürlüğünce takip edilmesi, diğer mahalle muhtarlarımızla da görüşmelere devam edilmesi
ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına;
Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin komisyon raporu ile birlikte Fen İşleri
Müdürlüğüne, bir suretinin Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile
karar verildi.
KARAR TARİHİ : 07.01.2016
KARAR NO: 12

Toplum Sağlığı Merkezi’nin de desteğiyle imkanları kısıtlı olan mahallelerden
başlayarak yaş, cinsiyet ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı olarak “Gezici Sağlık
Hizmeti” verilmesi hususundaki komisyon çalışmalarının devamına;
Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bir
suretinin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 07.01.2016
KARAR NO: 13

ilçemizde Engellilere yönelik engellilerin sorunlarının tespiti ve ihtiyaçlarına nasıl
cevap verilebileceği hususunda diğer mahallelerimizde de detaylı bir araştırma yapılması ve
ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına;
Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin komisyon raporu ile birlikte Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne, bir suretinin Engeliler
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 07.01.2016
KARAR NO: 14

Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde erozyona maruz kalan yerlerimizin olduğu ve bu
yerlerin ağaçlandırılması için gerekli şartların oluşturulması ve kalan mahalle ve arazilerde
ağaçlandırma ve erozyon riski olan bölgelerin tespiti için komisyon çalışmalarının devamına;
Gereği için kararın bir suretinin komisyon raporu ile birlikte Park ve Bahçeler
Müdürlüğüne bir suretinin Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havalesine
oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ : 08.01.2016
KARAR NO: 15
İlçemiz sınırları dahilinde bulunan kırsal kesimden göç eden ve mevcut (köy) mahallerimizde
özellikle kadınların geçimleri zorlaştığı ilçemizde kadınlara yönelik iş imkanların sağlanması ve
emeklerinin görünür kılınması ve araştırma yapılıp bu insanlar daha çok hangi alanlarda iş imkanları
oluşturulması hususundaki komisyon çalışmalarının devamına;
Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne, bir suretinin
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna
havalesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 08.01.2016
KARAR NO: 16
23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli depremlerin ağır hasarlı olup da yıkımı gerçekleşmeyen ve
metruk halde bulunan yapıların yıkımı ve yıkımı gerçekleşip de molozu kaldırılmayan yapıların
molozların kaldırılması hususunda; komisyonca kurumlara yapılan yazışmaların tamamlanması
amacıyla komisyonunun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
Gereği için kararın bir suretinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğüne bir suretinin ise Hukuk Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm ve
Yenileme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ : 08.01.2016
KARAR NO: 17

Tuşba ilçe sınırlarında bulunan ve kentin işlevsel kimliğini bozan sanayi alanları ile
kaçak yapıların kent genelinde iyileştirmesi hususunda; Komisyonun çalışmalarının
devamına;
Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri
Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar
verildi.
KARAR TARİHİ : 08.01.2016
KARAR NO: 18

Kültür Sanat ve Turizm alanlarında ilçemizde araştırma ve veri tabanı oluşturma
çalışmaları ile ilgili hususta Komisyonun çalışmalarına devam etmesine;
Gereği için kararın bir suretinin ekleri ile birlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne
bir suretinin ise Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 08.01.2016
KARAR NO: 19

Halk Sağlığının korunması kapsamında kapalı alanlarda (konaklama, eğlence yerleri,
iş yerleri.) genel çevre sağlığı denetimleri yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma
yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporlarının yeterli görüldüğünden; konunun
meclis gündeminden düşürülmesine,
Gereği için kararın bir suretinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne tevdiine
oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ : 08.01.2016
KARAR NO: 20

Belediye Meclis Üyesi Muğdat GÜNİNİ’nin, Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarihli
birleşiminde Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçesi sınırlarında
hizmet veren ve organize sanayi bölgesinde bulunması gereken işletmelerin araştırılması
hususunda yapılan Müzakereler neticesinde;
Konunun incelenerek rapora bağlamak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları
Komisyonuna havale edilmesine; sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesi oy
birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ : 08.01.2016
KARAR NO: 21
Belediye Kanunun 49.maddesi ile 657 sayılı DMK. 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli
olarak çalıştırılacak personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
08/01/2015 tarih ve 79847095-010.06.02-115708-184-247 sayılı ve Sıra No:4 Genelgeleri ekinde
bulunan ( 1 ) sayılı cetvelde belirtilen “ 657 Sayılı Kanuna göre net aylık tutar’dan” 2015 yılı esas
alınarak ödenmesi uygun görülmüştür.
Gereği için kararın bir suretinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne tevdiine oyçokluğu
ile karar verildi.

