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Sayın ………………………………………..…
Belediye Meclis Üyesi
5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Ödemiş Belediye Meclisinin
Ocak ayı olağan toplantısı 02 Ocak 2018 Salı günü saat 20.00’de Belediye Hizmet Binası
bünyesindeki Meclis Salonu’nda yapılacaktır.
Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere anılan gün ve
saatte Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet
Binasının zemin katındaki Meclis Salonu’nda yapılacak meclis toplantısına teşriflerinizi rica
ederim.
Saygılarımla.
A.Mahmut BADEM
Belediye Başkanı
G Ü N D E M:
1- Gediz Elektrik A.Ş.’nin Karakova Mahallesi 122 ada, 4 ve 7 parsel numaralı
taşınmazların trafo yeri ve kablo geçiş güzargahı olmak üzere irtifak hakkının TEDAŞ Genel
Müdürlüğü adına yapılması hususunda talebin incelendiğine dair İmar, Plan ve Bütçe ile
Hukuk Komisyonundan oluşan ortak komisyonun 14/12/2017 tarih, 12 sayılı kararı.
2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi kapsamında, ilçe genelinde;
mesleki eğitim, sportif, kültürel ve sanatsal kurslar açılması, bilimsel, kültürel ve sanatsal
konularda toplantı, konferans, panel, sempozyum, tiyatro, sergi, defile, gezi gibi etkinlikler
düzenlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği
yapılması konusunun görüşülmesine dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 13/12/2017
tarih, 381 sayılı yazısı.
3- Muhtarlık binası veya ofisi olarak kullanılan belediyemize ait taşınmazların, süresi
25 yılı geçmemek üzere ilgili muhtarlıklara “muhtarlık binası veya ofisi olarak kullanılmak
üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesine göre tahsis edilmesi konusunun
görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27/12/2017 tarih, 3935 sayılı yazısı.
4- Mülkiyeti Hazineye ait iken Müftülüğe tahsis edilen, ancak 6360 sayılı Kanun’un
geçici 1. Maddesinin 1. Fıkrası hükmü gereğince “Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu
Kararı” ile Belediyemize devredilen cami lojmanı olarak kullanılan taşınmazlar ile
Kızılcaavlu Mahallesindeki Kuran Kursu olarak kullanılan taşınmazın süresiz ve bedelsiz,
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amacına uygun olarak kullanılmak üzere Ödemiş İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi talebinin
görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 20/12/2017 tarih, 3868 sayılı yazısı.
5- 2018 yılı için evsel katı atıkların toplama ve taşıma bedellerinin belirlenmesine
dair Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 28/12/2017 tarih, 286 sayılı yazısı.
6- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığı
tarafından incelenen ve istenilen düzeltme ve değişiklikler yapılarak son şeklini alan Ödemiş
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesi
hususunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19/12/2017 tarih, 3869 sayılı yazısı.
7- Belediyemizde halen çalışmakta olup, 2018 yılında da çalıştırılmaya devam
edilecek olan 16 adet tam zamanlı sözleşmeli personelin 2018 yılı sözleşme ücretlerinin
unvan bazında belirlenmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün
22/12/2017 tarih, 1799 sayılı yazısı.
8- 2018 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personel ücretlerinin
belirlenmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/12/2017 tarih, 1813
sayılı yazısı.
9- Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesi gereğince oluşturulacak Denetim
Komisyonunda görev alacak üçten az, beşten çok olmamak üzere üye sayısının belirlenmesi
hususunda Başkanlık Makamının 20/12/2017 tarih, 705 sayılı yazısı.
10- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesi gereğince oluşturulacak
Denetim Komisyonuna meclisçe belirlenen sayıda gizli oylama ile yapılacak üye seçimi.
11- 5393 sayılı sayılı Belediye Kanunu’nun 32 inci maddesi gereğince, meclis başkanı
ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün
için, 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi hususunda Başkanlık
Makamının 20/12/2017 tarih, 706 sayılı yazısı.
12- Dilek ve Temenniler.
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