T.C.
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Dönemi
: 2017
Karar Tarihi : 07.08.2017
Karar No
: 57
Belediye Başkanlığımız ve ilgili tüm birimlerde bulunan arşiv malzemesi ve
ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemelerin tespit edilmesini, herhangi bir
sebepten dolayı bunların kayıba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarını temini ve
milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde
değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına
dair iş ve işlemleri düzenlemek amacıyla Arşiv Müdürlüğü kurulmuştur. Bu
Müdürlüğümüzün; 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok
Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
kapsamında çalışma usul ve esasları, görev ve yetki alanlarını belirleyen Çalışma Yönetmeliği
ek’te sunulmuştur. Bu itibarla Müdürlüğünce hazırlanan ilgili yönetmeliğin 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18.maddesinin m bendi kapsamında Belediye Meclisince görüşülerek
bir karara ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı Arşiv Müdürlüğü çıkışlı
25.07.2017 tarih ve 7394414-010.03-02 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan
müzakereler sonucunda;
KARAR:
Belediye Başkanlığımız ve ilgili tüm birimlerde bulunan arşiv
malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemelerin tespit edilmesini,
herhangi bir sebepten dolayı bunların kayıba uğramamasını, gerekli şartlar altında
korunmalarını temini ve milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve
ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin
ayıklama ve imhasına dair iş ve işlemleri düzenlemek amacıyla Arşiv Müdürlüğü
kurulmuştur. Bu Müdürlüğümüzün;3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve
Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun kapsamında çalışma usul ve esasları, görev ve yetki alanlarını belirleyen
Çalışma Yönetmeliği ek’te sunulmuştur. Bu itibarla Müdürlüğünce hazırlanan ilgili
yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden
Kabulüne; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2017 yılı 07.08.2017 tarihli Olağan
toplantısının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar
verildi.
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T.C.
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: 2017
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İlçemiz sınırları içerisinde vatandaşların taleplerini değerlendirmek üzere
05.09.2016 tarihinde kurulan Kent Estetik Komisyonu görevinin sona ermesi nedeniyle
komisyonun ihtiyaç duyulduğu takdirde tekrar kurulması kaydıyla iptal edilmesi hususunda
Yüce Meclisçe bir karar ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı Ruhsat
Denetleme Müdürlüğü çıkışlı 07.08.2017 tarih ve 7394414-11429007-302-03 sayılı teklif
yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda;
KARAR: İlçemiz sınırları içerisinde vatandaşların taleplerini değerlendirmek
üzere 05.09.2016 tarihinde kurulan Kent Estetik Komisyonu görevinin sona ermesi nedeniyle
komisyonun ihtiyaç duyulduğu takdirde tekrar kurulması kaydıyla iptal edilmesi talebinin
Kabulüne; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2017 yılı 07.08.2017 tarihli Olağan
toplantısının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar
verildi.
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