
2021 YILI ARALIK AYI MECLİS TLPLANTISININ
06.12.2021 TARİHLİ ıİnınşİııİıvn ıİr runıın Ö2rrİ

MADDE _ l

KARAR:

GökÇeada BelediYe Meclisinin 202l yılı Aralık ayı Meclis Toplantısın ın 06.12.2021 tarihlibirleŞiminde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.12.202l lgl ," ı033 ;ayıİı teklifleri doğrultusunda;Özel Kuwetler Komutanlığının 02.1|.202I tarih ve l0328gl sayılı yazıları ile kendilerine devredilenUğurlu KöYü |22 ada 28 ve 29 Parselde bulanan yup,ıu"1 9ı"11,q*;;;,- işleri ile ilgili, tüm işve iŞlemlerinin Yürütülmesi ve protokolün imzalanması için n"ı"aİy. B;şı:*, ünal çETiN,e yetkiverilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE - 2

KARAR:

GökÇeadaBelediYeMeclisinin 29?|_yr!r 
_Aralık ayı Meclis Toplantısının 06.12.2021 tarihlibirleŞiminde Fen İŞ.leri Müdtırıliğtinln 01.1i.202l tarih ve 1028 sayıliyeni Bademli Köyü 1/1.000ÖlÇekli UYgulama İmar Planı Pİan Notu Değişikliğinin karara bagİanauİlmesi için Belediye MeclisÇalıŞma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi uyİrnca T-r, «o-isyonluna havale edilerek, Komisyonun

ı:liıil:'*'nı 
tamamlamasına müteakip Metlis Toplantısinda karara bagianması oy birliği ile karar

MADDE - 3

KARAR:

GökÇeadaBelediYe Meclisinin 29?|.l!r Aralık ayı Meclis Toplantısının 06.12.2021 tarihlibirleŞimindeYazı İŞleri Müdürlüğünün 01.12.202|_ ve l0İl sayılı teklifleri doğrultusunda;5393 sayılıBelediYe Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fikrasında "Belediye ve bağlı Kuruluşlarında Normkadroya uygun olarak teknik personel yıllık sözleşme iie çalıştınlabiıir, s<ıiıeşmeli personel olarakistihdam edileceklere ödenece-k net ücret söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birincikademesi esas alrnmak sureti ile 657 sayılı Devlet ıvıemurİarı Kanununa göre tespit edilecek her türlüödemeler toplamının net tutarının y'uzie.25 fazlaşnın g.i-"..t tızere-Belediye Meclisi Kararıylabelirlenir, genel hiiktimlere göre birinci dereceden tuJrJ ihaus edilmeyen-tuo.o unvanları için ise okadro unvanından ihdası.YaPılryıŞ 
9n yüksek kadro derecesinin ı. kade;";İ 

".r, 
alınrr ve yapılacaködemenin azaırıi tutarı yukarİaa ueıirtiıen usule göre tespit olunur,, oeniımekİe oıup;

Belediyemizde aŞağıda ismi, unvanl ve net ücreti yazı|ıkişilerin 15.12.202| ile 3l. l2.202ltarihleri arasında tam zamanlı ve sözleşmeli olarak çuİrşt"rİ*usı, sozıeşme imraıar,ması oy birliği ilekabul edildi.

3.150,00 TL
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3.1l5,00 TL
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MADDE _ 4

KARAR:

GökÇeada BelediYe Meclisinin 202l yılı Aralık ayı M_eclis Toplantısının 06. l2.202l tarihlibirleşiminde BelediYe,Meclis üy;i;.; n;,"il';ffi;'y, Kemal naeri've Temel DAĞLI,nınortaklaŞa verdikleri teklifleri dogrultusunda; Gökçeadu n.l.aiy. Meclisinin zo 2l yılıEkim ayı MeclisToPlantısının 04,10?92.ı tarinıiuirıeşiminde go;işil; katul 
"aiı"iioz1l60 .uy,ı, çanakkale ili,GökÇeada İlÇesi, ŞahinkaYa Mevkiinde y.. uıu, ,. :. D.r... "Doğal Sit Alanı,, nda kalan yaklaşık371 hektar Alan iÇİn Planda Revizfi.yapılıp onuyı*r. ayakadğ 29.06.1997 tarih ve 4031 onaytarihli l/l'000 ÖlÇekli Mevzii' i;ıirj-ol 1;i;';;gulaması_ yapılmaması (yapı Ruhsatıdüzenlenmemesi) ile ilgili alınan nıeciŞ Ku:ll y;;i;ş-;a engel olmuş ve parsel sahipleri arasındamağduriYet YaŞanmls.ıll §b"p olmuştur. Scız 

-konusu 
aianda-imar ;i;-; uygulamaya geçmesigerekmekte oluP; 04,10,202l ia'ıı' '" 2021-60 *y,i, M;İis Kararın'ıp,"i'.iıı-esi Meclis üyeleriŞebnem AVCI ile Ahmet AYDIN]ın ret oyuna karşılık 7 kabul oy ile ekseriyetle ve oy çokluğu ilekabul edildi.
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