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                    MECLİS KARARI                   ÇATALCA  BELEDİYESİ 
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 

Karar No 58 Cem KARA (√ ) 
                    
Ufuk AKIN  (√ )                Cengiz AYDIN  (√ )   
Ayhan TUTUN (√)            Süleyman KOLCUOĞLU(√) 
Hüseyin KAHYA  (√ )       Belgin TEZER  (√ )  
Mesut ÜNER (  )                Erhan GÜZEL  (√ )  
Hasan GÖKÇE (  )            S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )  
Tuncay ALTUN  (√ )         Tuba GEÇMEZ  (√ )  
Meral AYDOĞAN(   )       Metin SEZER  (   )  
Ömer ENGİN  (  )              Filiz ÖDER   (√ )  
Celalettin SONKAYA (√)  Cavit ETEKE  (√ )  
Ridvan HACET  (√ )          İ.Caner TEMEL (√ )  
H. Muharrem GÖK (√ )     Özlem COŞKUN ( √ )  
Ayhan YILDIRIM  (√ )      Remziye ARSLANCA (  )  
Ersin TAŞKIN  (    )                                 

 

Konu:Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma 
kurallarını belirlemek amacıyla, Belediye 
Başkanlığımız ile TMMOB'ye bağlı meslek 
odaları arasında  protokol yapılabilmesi ile 
ilgili Hukuk Komisyon Raporunun 
görüşülmesi. 

  

 

GÜNDEM 1: Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma kurallarını belirlemek amacıyla, Belediye 
Başkanlığımız ile TMMOB'ye bağlı meslek odaları arasında  protokol yapılabilmesi ile ilgili Hukuk 
Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

TEKLİF:  Özel Kalem Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih 799 sayılı teklifi. 

 “Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama 
ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak 
yerine getirilebilmesi yönünde ilgili meslek odaları ile yerel yönetim arasında teknik işbirliğini 
sağlamak ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerine 
sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek” amacıyla; 
5393 sayılı Belediye Yasasının “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75.maddesinin ( c) fıkrası 
gereğince, TMMOB'ye bağlı meslek odaları arasında ekli protokolün imzalanması düşünülmektedir. 
Ekli protokolün görüşülerek gerekli karar alınmak üzere yazımız ve ekinin belediye meclisine 
havalesini olurlarınıza arz ederim.”  

           
           HUKUK  KOMİSYON RAPORU 
 
ÖZÜ:  Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma kurallarını belirlemek amacıyla, Belediye 
Başkanlığımız ile TMMOB'ye bağlı meslek odaları arasında  protokol yapılabilmesi 

 
KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ VE GÖRÜŞÜ:  
 
           Çatalca Belediye Meclisi’nin 05.10.2015 tarihli oturumunda komisyonumuza havale edilen 
Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşmayla ilgili Belediyemiz ve TMMOB’ye bağlı meslek odaları 
arasında protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı Sayın Cem KARA'ya yetki verilmesi ile ilgili teklif 
incelenmiş olup, 5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin (c) fıkrası gereğince, “Sağlıklı kentleşme ve 

nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin; 

ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde 

ilgili meslek odaları ile yerel yönetim arasında teknik işbirliğini sağlamak ve tarafların bu yöndeki 

ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerine sahip çıkarak karşılıklı dayanışma 

içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek“ amacıyla TMMOB’ye bağlı meslek odaları 
arasında protokol imzalanması ile ilgili kararın alınması ve protokolün imzalanması hususunda 
Belediye Başkanı Sayın Cem KARA’ya yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce 
Meclisimize arz olunur.  
 
EK: Protokol  
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KARAR: Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma kurallarını belirlemek amacıyla, Belediye 
Başkanlığımız ile TMMOB'ye bağlı meslek odaları arasında  protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı 

Sayın Cem KARA’ya yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon Raporunun 5393 Sayılı Kanunun 75. 
maddesinin (c) fıkrasına gereğince aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin KAHYA, 
Celalettin SONKAYA, Özlem COŞKUN'un ret oylarına karşılık; Belediye Meclisimizin 09/10/2015 
tarihli EKİM Ayı 2. birleşiminde katılanların oyçokluğu ile karar verildi.  
 

  
 

    Cem KARA            Belgin TEZER                    Filiz ÖDER                                                           
Belediye Başkanı                                  Katip             Katip  

   

 

 

  

 


