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Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinin ek fıkrası 
gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 22.05.2020 tarihi Cuma günü saat 14:00’ te 

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Sazcılar Sokak, No.2 adresindeki Fatsa Belediyesi Kültür 
Sarayında, 2020 yılı 1. olağanüstü toplantısını yapacaktır. 

 

1. Yazı İşleri Müdürlüğünün "5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesi gereğince, 

belediye encümenine belediye meclisimizin kendi üyeleri arasından gizli oyla ve nisbi 
çoğunluk gözetilerek, bir yıl süre ile görev yapmak üzere üç üye seçiminin yapılmasına  

ilişkin” 14.05.2020 tarihli ve 6716 sayılı teklifinin görüşülmesi, 
 

2. Yazı İşleri Müdürlüğünün "5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, belediyemizde 
kurulması zorunlu olan İmar Komisyonu’ nun ne kadar süre için kurulacağı ve kaç 

üyeden oluşacağı belirlendikten sonra komisyona üye seçimi yapılmasına ilişkin” 
14.05.2020 tarihli ve 6717 sayılı teklifinin görüşülmesi, 

 

3. Yazı İşleri Müdürlüğünün "5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile 
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, belediyemizde 

kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun ne kadar süre için kurulacağı ve 
kaç üyeden oluşacağı belirlendikten sonra komisyona üye seçimi yapılmasına ilişkin” 
14.05.2020 tarihli ve 6718 sayılı teklifinin görüşülmesi, 

 
4. Plan ve Bütçe Komisyonunun "Belediye Meclisimizin 02.12.2019 tarihli ve 63 sayılı 

kararı ile kabul edilen 2020 yılı ücret tarifesine, Bomlu Teleskopik Platformlu Araç 
ücreti kalemi eklenmesine ilişkin" 26.03.2020 tarihli ve 5 sayılı, raporunun görüşülmesi,  

 

5. İmar Komisyonunun "İlçemiz genelinde yapılacak yapıların hava koşullarından 
olumsuz etkilenmemesi için yapılacak çatı örtüsü ile çatı teraslarının yapım esaslarında 

standart uygulamaya geçiş sağlamak için uyulacak şartların belirlenmesine ilişkin" 
17.04.2020 tarihli ve 3 sayılı, raporunun görüşülmesi, 

 

6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün "“Belediyemizde 3 dereceli iki adet şef 
kadrosu ihdas edilmesi için belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm 

kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi gereğince hazırlanan norm 
kadro cetvelinin onaylanmasına ilişkin” 18.05.2020 tarihli ve 6817 sayılı teklifinin  
görüşülmesi, 

 
7. Özel Kalem Müdürlüğünün "Fatsa Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 4591 sicil 

numarasında, Fatsa Belde Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanıyla kayıtlı şirketin 
hisselerinin tamamının belediyemizce devir alınmasına ilişkin” 18.05.2020 tarihli 
teklifinin görüşülmesi, 

 
8. Fen İşleri Müdürlüğünün "Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak 

üzere 4x4 arazi aracı alımı yapılmasına ilişkin” 15.05.2020 tarihli ve 6807 sayılı 
teklifinin görüşülmesi, 
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9. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 
kullanılmak üzere binek araç alımı yapılmasına ilişkin” 18.05.2020 tarihli ve 6816 

teklifinin görüşülmesi, 
 

10. İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün "Belediyemiz düğün salonlarından rezervasyon 

yapıp kaparo yatıranların, tüm   dünyayı etkisi altına Covid-19 salgını nedeniyle 
rezervasyon iptallerinde yatırılan kaparoların   iade edilmesine ilişkin" 15.05.2020 

tarihli ve 6801 sayılı teklifinin görüşülmesi, 
 

11. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "Belediyemiz gelirleri ve bütçe imkanları görev ve 

hizmetleri yerine getirme konusunda yetersiz kaldığından İller Bankasından 
25.000.000,00₺ nakit kredi kullanılmasına ilişkin"   18.05.2020 tarihli ve 6814    sayılı 

teklifinin görüşülmesi, 
 

12. Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün "İlçemizin kırsal bölgelerinde, muhtelif 

mahallelerinde beton yol yapım işi gerekli olan 7.250.000,00₺ tutarın İller Bankasından 
proje karşılığı kredi kullanılarak karşılanmasına ilişkin” 18.05.2020 tarihli sayılı 
teklifinin görüşülmesi, 

 
13. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ile Bütçe 

ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince hazırlanan belediyemizin 
2019 mali yılı kesin hesabının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin” 18.05.2020 
tarihli ve 6815   sayılı teklifinin görüşülmesi, 

 
14. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün "2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 

belediyemizce kiralama veya ecrimisil işlemi yapılan taşınmazlara ait borç ve 
alacakların 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan 7244 Sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılmasına 

ilişkin" 15.05.2020 tarihli ve 6802 sayılı teklifinin görüşülmesi, 
 

15. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "Belediye Meclisimizin 02.12.2019 tarihli ve 63 
sayılı kararı ile kabul edilen 2020 yılı ücret tarifesinin Yalıköy Düğün Salonu ile ilgili 
kaleminin güncellenmesine ilişkin” 18.05.2020 tarihli teklifinin görüşülmesi, 

 
16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "İlçemizin Yapraklı Mahallesinde, tapunun 285 

ada, 1 nolu parselinde taşınmaz malikinin talebi üzerine hazırlanan öneri imar planı 
tadilatına ilişkin 14.05.2020 tarihli ve 6683 sayılı teklifinin görüşülmesi, 
 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 21. Maddesi gereğince ilan olunur. 18.05.2020 

                     
                            


