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MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ 
 
 
 
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Ocak 2019 dönem 
toplantısı 1. birleşimi 1. oturumu 09/01/2019 tarihinde saat 14:00 da Belediye Meclis Toplantı salonunda 
Belediye Başkan Vekili Salih UYGUR’ un Başkanlığında, Üyelerden, Abdulkadir KAYA (Katılmadı), 
Abdurrahman AÇIKGÖZ, Ahmet KESKİN, Ahmet KILIÇ, Ahmet YAKAR, Ali Safet KANPOLAT, 
Bayram TAŞDEMİR, Bilal DENİZ, Doğan SERCAN, Ekrem ÇELİK (Katılmadı), Eşref TATLICIOĞLU, 
Eyüp ÖĞÜT (Katılmadı), Galip İNAL (Katılmadı), Halil BOZKURT (Katılmadı), Hüseyin ÖZKAYA, Latif 
KARADAĞ (Katılmadı), Mahmut ÖZKIR, Mahmut ŞAHİN, Muktad KALKAN, Mustafa DOKTOROĞLU 
(Katılmadı), Müslüm AVCI, Osman GÖREN, Ömer KILIÇPARLAR (Katılmadı), Ömer ÖZCAN, Salih 
UYGUR, Sıtkı YÜCEDAĞ, Süleyman ÇİÇEK, Süleyman DELİASLAN, Süleyman GÖREN, Şerif DAĞLI, 
Zekeriya ÖZASLAN ’ ın iştirakiyle toplandı. 
 
 
 1-   Açılış ve yoklama Başkan tarafından yapıldı, ekseriyetin hazır bulunduğu hazurun cetveline 
imzaları alınmak suretiyle tesbit edildi. 
 2-    Ulu Önder ATATÜRK  ve Aziz Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 
  3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesi 1 inci fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesi 4 üncü fıkrasının “Belediye Meclisi kendi tarafından belirlenecek bir aylık 
tatil hariç her ayın ilk haftası toplanır” hükmü gereği. 2019 yılı için, tatil olacağı ayın Temmuz ayı olarak 
tespitine, mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 

4- Belediyemizin taşınır, taşınmaz ve tüm malları ile Nizip Halk Bankası, Nizip Vakıfbank, 
Nizip Ziraat Bankasında bulunan vergi, resim, harç, şartlı bağış ve proje karşılığı yardım ile yapı denetim 
hesapları ve bu hesaplarımızda bulunan mevduatlar.  Kamu Kurum ve Kuruluşlar nezdindeki hak ve 
alacakları Amme hizmetlerinin yürütülmesi için Amme Hizmetlerine tahsis edilmesine, oybirliği ile karar 
verildi. 

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği 3 kişilik denetim komisyonu seçimi gizli 
oy açık tasnif yöntemiyle yapılmış,  oylama sonucunda; 
 

1- Mahmut ÖZKIR      : 23 oy         
2- Ahmet KILIÇ          : 23 oy 
3- Mahmut ŞAHİN      : 23 oy     

         
Denetim Komisyonuna dışarıdan görevlendirme yapıldığı takdirde 5393 sayılı Kanunun 25 inci 

maddesi gereği ödenek ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.  
 6-  5393 sayılı Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, Belediyemizle tam zamanlı hizmet 
sözleşmesi imzalayarak, sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan Avukat Safiya TAŞ’ ın 2019 yılı 
sözleşme süresince aylık 4.300,00 TL net ücret ödenmesine.  

Sözleşmenin 5. maddesindeki  “Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, bu 
sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda artırılır” 
hükmünün uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.   

 
 
 



 
  
7-   5393 sayılı Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, Belediyemizle tam zamanlı hizmet 

sözleşmesi imzalayarak, sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan Mimar Merve AĞPAK’ a, sözleşme 
süresince aylık 3.870,00 TL net ücret ödenmesine.  

Sözleşmenin 5. maddesindeki  “Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, bu 
sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda artırılır” 
hükmünün uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 

8- 5393 sayılı Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, Belediyemizle tam zamanlı hizmet 
sözleşmesi imzalayarak, sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan mühendis Yasin ÇELEN’ e, 
sözleşme süresince aylık 3.870,00 TL net ücret ödenmesine.  

Sözleşmenin 5. maddesindeki  “Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, bu 
sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda artırılır” 
hükmünün uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.   

9-  5393 sayılı Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, Belediyemizle tam zamanlı hizmet 
sözleşmesi imzalayarak, sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan mühendis Enes KORKMAZ’ a, 
sözleşme süresince aylık 3.870,00 TL net ücret ödenmesine.  

Sözleşmenin 5. maddesindeki  “Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, bu 
sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda artırılır” 
hükmünün uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 

  
 

 
 
 

 
 

 
                       Başkan Vekili                          Meclis Kâtibi                        Meclis Kâtibi 
                  Salih UYGUR                  Abdurrahman AÇIKGÖZ        Bayram TAŞDEMİR          
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