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ÇEVRE VE TRAFiK KOM|SYONU RAPORU

Betediye Meclisimizin 02.05.2019 Tarih ve (32.1 sayılı kararı ile Imar

Komisyonumuza intikal eden, Küçükşapçı Mahallemizdeki parkımlzın adının "Şehit Zahir
ÇAKlR" olarak belirlenmesi ile ilgili konuyu görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı
Salonunda 21.05.2019 Salı Günü saat: l4.00' de toplandık,

KONU: Belediye Meclis Üyemiz Şener YAĞLI' ya ait 02.05.2019 Tarihli
önergede; "Küçükşapçı Mahallemizdeki parkımızın adının "Şehit Zahir ÇAKIR" olarak
belirlenmesi için gereğini arz ederim" Denilmektedir.

Meclisimizce yaptlan görüşmede; Belediye Meclis Üyemiz Şener YAĞLI' ya ait

önergenin Çevre ve Trafik Komisyonuna havale edilmesine, Çevre ve Trafik Komisyonu
raporunun bir sonraki meclis oturumunda görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar

verildi.
KOMiSYON RAPO RU

İlçemiz Küçükşapçı Mahallesinde bulunan parka Şehit Süir ÇAKIR isminin
verilmesi ile ilgili olan konu üzerine yapılan ilk araştırma da Havran Kaymakamlığı ilçe
Jandarma Komutanlığı ile görüşülmüş ancak söz konusu ismin kayıtlarında bulunmadlğı
beyan edilmiş olup. konu ile ilgili Edremit Askerlik Şubesinden bilgi alınabileceği
bildirilmiştir. Belediyemizce 21.05.20l9 Tarih ve 17742686-804.0l -427 Sayılı müzekkere ile
bilgi istenerek cevabi yazı geldiğinde tekrar toplanmak üzere toplantıya ara verilmiştir.

Komisyonumuz, Belediyemize intikal eden Edremit Askerlik Şubesi
Başkanlığının 23.05.20|9 Tarih ve 99656|96-|28.07-2585 sayılı yazısını tekrar görüşmek

nzere 24.05.20|9 tarihinde belediye meclis toplantı salonunda tekrar toplandı.

Edremit Askerlik Şubesi Başkanlığının söz konusu bilgilendirme yazısında; Bursa
Askeralma Bölge Başkanlığının 29.12.20|7 tarih ve 8039l554-1680-295839-17 sayılı
emirleri ile şehit olup olmadığı ile ilgili müraca ai\arın bizzat Kara Kuvvetleri Komutanlığının
yetkisi dahilinde olduğu bildirilmiş ve 31.05.20l9 tarihli l77 42686-804.01-470 Sayıh
Y azımız ile Karar Kuvvetlerinden Söz konusu ismin şehit olup olmadığı ile ilgili bilgi
isıenmiş olup. gelecek olan cevabi yazının Haziran Ay' ı Meclis Gündeminin oluşturulacağı
zamana kadar gelmesi halinde tckrardan görüşülüp nihai görüşün Meclisimizin onayına
sunulmasına. Haziran Ay' ı Meclis Cündeminin oluşturulacağı zamana kadar cevabi yazının
gelmemesi durumunda gündeme alınarak mevcut hali ile meclisimizin onayına sunulmasına
birlikte karar verildi.
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ÇEVRE VE TRAFiK KoMiSYoNı_] RAPORU

Belediye Meclisimizin 02.05.20|9 Tarih ve (28) sayılı karan ile Imar

komisyonumuza intikal eden, Havran ulaşım Müdürlüğü ile İlçemiz Merkezinde bulunan

minibüs ve otobüslerin kalkış yerinin belirlenmesi ile ilgili konuyu görüşmek üzere Belediye
Meclis Toplantı Salonunda 2l .05.20l 9 Salı Günü saat: l4,00' de toplandık.

KONU: Havran Belediye Meclisinin 02 l 05 l20l9 tarihli Mayıs Ay' ı oturumunda

2Ol9128 kararı ile komisyonumuza intikal eden; Başkanlık Makamının 02.05.2019 Tarihli
yazısında; "6360 Sayılı on Dört İlde Btiytikşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi ilçe Kurulması ile

Bazı kanun ve kanun Hükmünde karamamelerde Değişiklik yapılmasına Dair kanun
gereğince ilçe betediyemiz büyükşehir ilçe belediyesi olmuş ve hizmet ağımlz genişlemiştir.

ğalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca itçemizde Ulaşlm ve Raylı Sistemler Dairesi

Başkanlığı altında Ulaşım Müdürtüğü kurulmuş ve 34 adet olan mahallelerimize otobüs hattın

u. uy.r"u ilçemiz merkezinde bulunan minibüs ve otobüsler ulaşım hizmeti VelTneye

başlamıştır. Havran ulaşım Müdürlüğü ile İlçemiz Merkezinde bulunan minibüs ve

otobüslerin kalkış yeri otarak Eski Belediye Hizmet Binamızın önü olarak belirlenmiŞtir.

Ancak. otobüslerin söz konusu yerde beklemesi trafik güvenliğini tehlikeye atmakta ve aynı

zamanda düzensiz bir durum ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Bahse konu olan Havran

ulaşım Müdürlüğü ile ilçemiz merkezinde bulunan minibüs ve otobüslerin kalkış yerinin

ziraat odası önünde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Hamambaşl Mahallesi l02

Ada 6 nolu parseldeki Eski Hayvan Pazarı Meydanındaki l5 Temmuz Demokrasi Şehitleri
Meydanının olması durumunda trafik güvenliğinin sağlanabileceği kanaatindeyim. konunun

Belediye Meclisimizde görüşülmesini arz ederim." DeniImektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmede; Başkanlık Makamının miizekkeresinde belirtilen

konunun Çevre ve Trafik komisyonuna havale edilmesine, Çevre ve Trafik komisyonu

Raporunun bir sonraki meclis oturumunda görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar

verilmiştir.

ı.

Tırih
21.05.20l9

Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 2l nci Maddesinin 8 nci paragrafındaki
,.komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. " hükmü gereğince

aramızda yapılan seçim sonucunda Yusuf ÖZKAN, ı Komisyon Başkanı. Eşref KINIK, ı

Komisyon Başkan Vekili Seçerek konuyu görüşmeye başladık.



KoMISYON RAP()Rtı

Havran Ulaşım Müdürlüğü ile İlçemiz Merkezinde bulunan minibüs ve
otobüslerin kalkış yeri olarak Eski Belediye Hizmet Binamızın önü olduğundan dolayı,
Otobüslerin söz konusu yerde beklemesi trafik güvenliğini tehlikeye atmakta ve aynı zamanda
düzensiz bir durum ortaya çıkmasına vesile olmaktadır.

Trafik güvenliğinin ve aynı zamanda düzensiz bir durumun önüne

geçilebileceğinden Bahse konu olan Havran Ulaşım Müdürlüğü ile ilçemiz merkezinde
bulunan minibüs ve otobüslerin kalkış yerinin Ziraat Odası önünde bulunan Mülkiyeti
Belediyemize ait İlçemiz Hamambaşı Mahallesi 102 Ada 6 nolu parseldeki Eski Hayvan
Pazarı Meydanındaki l5 Temmuz Demokasi Şehitleri Meydanının olması komisyonumuzca
uygun bulunmuştur.

Meclisimizin onayına arz olunur
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iı.ınR xoırisyoNU RApoRu

Belediye Meclisimizin 02.05.20l9 Tarih ve (25) saytlı kararı ile Imar
Komisyonumuza intikal eden. İlçemiz Yeni Mahalle l 9l ada 55 nolu parsel ve çevredeki
parsellere Enerji Sağlanması amacıyla 8x3 metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo binası
konulması için l /l 000 ölçekli uygulama imar planı değişiktiği yapılması ilgili konuyu
görüşmek üzere Belediye Meclis Toplanı Salonunda 21.05.2019 Salı Günü saat: l4.00' de

toplandık.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 2l nci Maddesinin 8 nci paragrafindaki
"Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başk_an vekili seçer. " hükmü gereğince

aramızda yapılan seçim sonucunda Mehmet KARABOGA' yı Komisyon Başkanı, Hüseyin
ZOBU' yu Komisyon Başkan Vekili Seçerek konuyu görüşmeye başladık.

KONU: Havran Belediye Meclisinin 02 l 05 l20l9 tarihli Mayıs Ay' ı oturumunda
20|9125 kararı ile komisyonumuza intikal eden; Fen İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlık
Makamınca Meclise havale|i 29.04.20|9 tarih ve 186828245 - 2019 / 968 Sayılı
müzekkeresinde; "İlçemiz Yeni Mahalle l9l ada 55 nolu parsel ve çevredeki parsellere Enerji
Sağlanması amacıyla 8x3 metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo binası konulması için l/l000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması planlanmaktadır. Konunun meclisimizce
değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim." Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmede; Fen Işleri Müdürlüğünün müzekkeresinde
belirtilen konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine. İmar Komisyonu Raporunun bir
sonraki meclis oturumunda görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KOMİSYON RAPORU

Hazırlanan Plan değişikliği; UEDAŞ' ın talebi üzerine ilçe yerleşim alanının enerji
ihtiyacının karşılanması için gerekli trafo alanının ayrılması amacıyla düzenlenmiş olup
Planlanan alan Yeni mahalle l9l ada 5 parselin doğusunda bulunan park alanının kuzeyinde
24m' yüzölçümündedir.

Planlanan trafo alanı, enerji ihtiyacına yönelik zorunlu teknik altyapı kullanım
alanlarından olduğu için bahse konu olan yere l/l000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının

IYaPılması ve 8x3 metre ölçülerinde beton köşk tipi tralo binası konulması komisyonumuzca
uygun buIunmuştur.

Meclisimizin onavına arz olunur.
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PLAN VE BÜTÇE iı-r İuan KoMiSYoNU
\ttlŞTEREK RAPORt

Belediye Meclisimizin 02.05.20|9 Tarih ve (3l ) sayıtı kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonu ile İmar Komisyonumuza intikat eden, Parke Taşı Tesisi kurulması ile ilgili
konuyu görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda 21.05.20|9 Salı Günü saat:

l4.00' de toplandık.

KONU: Belediye Meclis Üyemiz Ali ERTAŞ' a ait 02.05.2019 Tarihli önergede;
"Parke taş üretim tesisinin kurulması için gerekli olan maliyet hesabının çıkanlması, Parke taş

üretim tesisi kurulursa kilitli beton parke taş, bordür. kanal taşı, kaldırım taşı vs.

maliyetlerinin çıkartılması, Parke taş üretim tesisi kurulduğunda kaç kişiye istihdam
sağlayacağının araştırılarak çıkartılması ile ilgili araştırma yapılması için belediye meclis
üyelerinden ve belediye teknik personellerinden komisyon kurulmasını arz ederim."
Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmede; Belediye Meclis Üyemiz Ali ERTAŞ' a ait
önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon
raporlarının bir sonraki meclis oturumunda görüşülüp karara bağlanmasına oy bir|iği ile karar
verildi.

Kilitli parke taşı üretim tesisi kurulması için yapılan araştırma sonucunda;

Tesis kurulumu için 3000m'kapalı alanı bulunan 6000 m'saha gereklidir.
Tesisin kurulumu;

/ Cerekli makina:850000 TL (Yontar Makina)
/ 2 adet 75 ton silo: 200000 TL
/ 1000 adet makine paleti:400000 TL
r' Forklift:l00000tl
/ 1000 adet Dağıtlm paleti: 25000 TL
/ Artezyen:60000 TL
/ Tesisin kapalı alanı için çelik konstrüksiyon, zemine beton dökülmesiyle beraber

yaklaşık 3000000 TL kurulum masrafı hesaplandı.

Günlük tek ı,ardil.-a çahşmayla üretilecek 500 m'parke taşı için gerekli ekip ı,e araç;
/ 1 kişi Kepçe ve Forklift,
/ l kişi karma makinasında,l kişi baskı makinasında görevli.
/ 2 kişi temizlik ve parke taşlannın sulanması işinde,
/ 1 kişi TIR ile malzeme temininde görevlendirilmesi gerekmektedir.

KOMiSYON RAPORı_J



MaIiyet Hesabı ;

Günlük 500 m' 6cmlik parke taşı üretimi için;
800 kg çimento:27\ tl , 40 ton 0.5 kum:1400 tl . 7 ton 5.15 mıcır: 250tl ı l920 TL malzeme
masrafı tutmaktadır. 500 m2 6 cmlik parke taşl m2si l2 tl 'den:6000 TL satın alınmaktadır.

Mazot.Elektrik.İşci masrafıyla beraber tesisin yarı yarüya karlı olduğu
düşünülmektedir ve günlük 3000 TL Kar ile masrafinı 3.5 yılda çıkarması tahmin edilmekte
olup. Parke Taş Üretim Tesisi kurulması belediyemizin yararına olacağı komisyonumuzca
uygun bulunmuştur.

Meclisimizin onayına arz olunur.
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Belediye Meclisimizin 02.05.2019 Tarih ve (24) sayılı kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonumuza intikal eden. Kamu Görevlileri Sendikalan ve Toplu Sözleşme Kanunu
uyannca Kamu Çalışanları ile Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapılabilmesi için
Belediye Başkanına Yetki Veritmesi ile ilgili konuyu görüşmek üzere Belediye Meclis
Toplantı Salonunda 21.05.20l9 Salı Günü saat: 14.00' de toplandık.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci Maddesinin 8 nci paragrafındaki
"Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. " hükmü gereğince

aramızda yapılan seçim sonucunda Kadir SÖNMEZ' i Komisyon Başkanı, Aydın VARDAR'
ı Komisyon Başkan Vekili Seçerek konuyu görüşmeye başladık.

KONU: Havran Belediye Meclisinin 02 l 05 l 2019 tarihli Mayıs Ay' ı oturumunda
20|9124 kararı ile komisyonumuza intikal eden; Mali Hizmetler Müdiirlüğünce tanzimli.
Başkanlık Makamınca Meclise havaleli 29.04.20|9 tarihli yazısında; "Kamu Görevlileri
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca Kamu Çalışanları ile Sosyal Denge
Tazminatı sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi ile ilgili
yazımızın meclise havalesini arz ederim." Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmede; Ma[i Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinde
belirtilen konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporunun bir sonraki meclis oturumunda görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.

KoMisYoN RAPORU

Anayasamızın başlangıç kısmında Tiirkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal bir
devlet olduğu.49 uncu maddesinde, çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğu vurgulanmış.
devletin. çalışanların hayat seviyesini yükseltmesi, çalışma hayatını geliştirmek için

çalışanları koruması. çalışmayı desteklemesi ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir
ortam yaratması için tedbirler alması gereğine dikkat çekilerek, çalışanların hayat seviyesini
yükseltmek. devletin görevleri arasında sayılmış ve bu görevin "sosyal devlet" olmanın bir
göstergesi olduğu kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme
hakkı" baş[ıklı 53 tincü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralarında;

"Memurlar ve diğer kamu görevlileri. toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.
Toplu sözleşme yapılması sırasında uluşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri
Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu karar|arı kesindir ve toplu
sözleşme hükmündedir.

Tarih
09.05.20l9



Toplu sözleşme hakkının kapsamı. istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar.
toplu sözleşmenin yapılma şekli. usulü ve yürürlüğü. toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere
yansıtılması. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer
hususlar kanunla düzenlenir. " denilmektedir.

Aynca. Türkiye Cumhuriyeti Anayasaslnın 128 inci maddesinde, "... Ancak.
mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." denilerek kamu
görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile düzenlenebileceği hükme
bağlanmıştır.

Kamu görevlilerinin sendikal faaliyetleri ile sendika kurma ve kurulmuş
sendikalara üye olmaları;657 sayıh Devlet Memurlan Kanunu'nun 22 nci maddesinde şu

şekilde düzentenmiştir: "Devlet memurları. Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler
uyartnca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. " 22 nci maddede

atıf yapılan özel kanun ise 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalan ve Toplu Sözleşme
Kanunu' dur.

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde. 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnalan. toplu
sözleşmeden yararlanacaklar. toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu
sözleşme hükümlerinin emekIilere yansıtılması. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili,

çalışrna usul ve esasları ile diğer hususlar düzenlenerek kamu görevlilerinin mali ve sosyal
haklarını iyileştirici sözleşme yapılmasına imkAn verilmektedir.

4688 sayılı Kanun'un 32 nci maddesinde mahalli idarelerde en çok üye kaydetmiş
sendika ile mahalli idare çalışanlarına ödenecek sosyal denge tazminatını belirlemek üzere
sözleşme yapılabileceği düzenlenmiştir.

MADDE 32 - 271611989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci
maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde
belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince. il özel idaresinde valinin teklifi
üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde. sözleşme döneminde verilecek sosyal
denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın
genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile
belediyelerde belediye başkanı. i[ özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin
tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun
uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem
Kuruluna başvurulamaz.

Yapılacak sözleşme. toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve
sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli
idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı
olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış
hak sayılmaz.

Ilgili mahalli idarenin: vadesi geçmiş vergi. sosyal güvenlik primi ile Hazine
MüSte arlı ıra olan bo tO lam ının kl n en son l bütçe elirleriı-ıiır üzde onunu

"Mahalli idarelerde sözlesme imzalanması



aşması. ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya
gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe
gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması
hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yap/ıamaz Sözleşmenin yapılmasından sonra bu
koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır. "Mahalli
idarelerce imzalanacak sözleşmelere istinaden ödçnecek sosyal denge tazminatının aylık
tutarına ilişkin sınır 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 15 inci maddesi ile
düzenIenmiştir.

"EK MADDE l5 - Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve
pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal

denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve

Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutan geçmemek

üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye
sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde
1,apılabilecek sözleşmeyle belirlenir."

Bu nedenle. çalışma hayatını düzenleyen anayasa ve kanun hükümlerine uygun
olarak devletin temel nitelikleri arasında yer alan sosyal devlet ilkesi çerçevesİnde; 4688
sayılı Kamu Görevli[eri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamındaki kamu
görevlilerinin ekonomik durumu açısından Belediyemizin mali yapısının elverdiği ölçüde
insanca yaşamı sağlamak, çalışanın bilgi ve becerisini geliştirmek. aynı işi yapan çalışanlar
arasındaki ücret dengesini sağlamak, emeğin karşılığını almak. adaletli ücret dağıIımını
sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek. geleceğe güvenle bakmasını
temin etmek. böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışrna performansını
yükseltmek amacıyla. Havran Belediye Başkanlığı ile bağlı kuruluşlarında çalışmakta olan
kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
Sözleşme Kanunu'nun 32 nci maddesi gereğince yetkili bulunan sendika ile Sosyal Denge
Tazminatı Sözleşmesi imzalamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 38 (g) maddesi

uyarınca Belediye Başkanı'na yetki verilmesine ayrıca. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin
yapılacak olan toplantıya iştirak etmelerine komisyonumızca uygun bulunmuştur.

Meclisimizin onayına arz olunur
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