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TARİHİNDE ALMIŞ OLDUĞU MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR SAYISI -1: Açılış yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.
Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 2: 2019 Yılı Mayıs ayı meclis karar özetlerinin okunması.
2019 Yılı Mayıs ayı meclis karar özetleri Meclis Başkanvekili Hikmet KELEŞ tarafından
okundu.
KARAR SAYISI- 3: Dilek ve Temenniler
Meclis Üyesi Erol Ünal, yaz sezonunda havaların ısınmasıyla birlikte sineklerin çok fazla
olduğunu ve haftada sineklere karşı ilaçlama yapıldığını fakat mahalle aralarına ilaçlama yapılmadığını
vurgulayarak mahalle aralarının da haşerelere karşı ilaçlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca
mahallelerde hayvancılık çok yaygın olduğundan, mal sahibi kendi durmasa dahi başkası tarafından
kiralanmış ahırların olduğunu ve ahırların kapısına gübre konduğunu, yaz dönemi olduğundan,
balkonda veya bahçede yemek yerken komşuların bu kokudan rahatsız olduğunu, bu konuyla ilgili köy
muhtarlarının veya mahalle muhtarlarının uyarılmasını, ahırların kapısına gübre konmasının
yasaklanmasını ve tedbir alınmasını istedi. Meclis Başkanvekili Hikmet Keleş, konuyla alakalı ilgili
birimlerden bilgi alarak çözüm için nasıl bir yöntem kullanılması gerektiği konusunda çalışacaklarını
kaydetti.
Meclis Üyesi Erol Ünal, Ahalt Mahallesindeki bir diğer sorun olan sulama suyu konusuna
değindi. Erol Ünal açıklamasında; “Ahalt’ta iki tane su var. Birisi Aroli’den gelen içme suyu var
kullandığımız, şahıs tarafından getirilmiş su var, bir de şorah su dediğimiz dereden aşağı akan bir su
var. Tünelleri yaptılar ya o sular azaldı. Hatta bir zamanlar hark suyu kadar 15 gün su aktı Ahalt’ın
dereden aşağı. Orada bir su var yer altında, onu delince aktı. Şimdi orda su kalmadı belli ki. Üstteki
tünel geçti ya o tünelden dolayı Ahalt’ta sulama suyu olan şorah su dediğimiz su kesildi artık. Köyün
ortak kullandığı Aroli’den gelen içme suyumuz da havuzu doldurmuyor. Mahallenin su sorunu var.
Onu da ya yapan firma üstlenecek ya da suyun temizlenmesi lazım. Belediyenin orda yangın vanaları
var. Onunla mı müdahale edeceğiz, başka bir şey mi yapacağız, bilmiyorum, çözüm bulmamız lazım.
Yoksa Ahalt bir sene sonra kupkuru bir Ahalt olacak. Üçüncü olarak belediyenin diktiği ağaçlar var
yol boyunca, ben görüyorum. Hiç dipleri sulanmamış sanki. Solmuş durumda. Bilmiyorum sahipsiz
mi. Onların sulanması gerekiyor diye düşünüyorum.”dedi. Meclis Başkanvekili Hikmet Keleş sulama
suyu ile ilgili ciddi bir tetkik yapılması gerektiğini söyledi ve fen işleri birimini bölgeye
yönlendireceğini belirtti.
Meclis Üyesi Erol Ünal, ayrıca kapalı bir pazar yeri yapılarak yerli üreticilerin kendi
ürünlerini satabileceği bir alan oluşturulmasını istedi. Meclis Üyesi Derya Yiğit, kadınların ürünlerini
satabileceği mekânlara ihtiyaç duyduğunu söyledi ve aynı alanda veya başka bir yerde ortam
hazırlanması talebinde bulundu.
Meclis Üyesi Ahmet Tamyürek, Sanayi sitesindeki bir sıkıntıdan bahsederek ortadaki
kamelyanın etrafında, iki üç esnaf tarafından bırakılmış 6-7 tane hurda araba olduğunu, diğer
esnafların itirazıyla büyük bir problem çıktığını ve bu durumun insanlar arasında husumet
doğurduğunu belirtti. Bu sorunun nedeninin de esnafın kullanması gereken arkadaki otoparka
belediyenin kendi araçlarını koymasının olduğunu söyledi. Meclis Üyesi Ahmet Tamyürek
açıklamasında: “Esnafın hurda arabasını veya servise gidecek arabasını bekletebileceği hiçbir yer yok.
O yüzden arkadaki otoparkın sanayiye verilmesi, belediyenin kendi araçlarını aşağıya doğru
kaydırması daha uygun diye düşünüyoruz arkadaşlarla. Oraya ciddi bir şekilde bakılması lazım.” Dedi.
Meclis Başkanvekili Hikmet Keleş, ilgili bölgeye meclis üyeleri ile birlikte gidilerek yerinde
inceleme yapılması ve sanayi esnafının fikirlerini alıp belediye meclisinde çözüm üretilmesi
gerektiğini söyledi.
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