MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı tarihi: 07.04.2016

Saat:14.00

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin
07.04.2016 perşembe günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu toplantısında müzakere
edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Meclis ve Belediye Başkanı Oğuz TEKİN, Melahat ERHAN, Necmettin FİDAN, Numan ŞEN,
Remzi KARLATLI, Mesut ÖZTÜRK, Ahmet Tufan BAŞ, Ahmet UZUN, Haluk SAVAŞTÜRK,
İbrahim DOMURCUK
Bir önceki toplantıya ait tutanak okunarak aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Meclis Üyeleri Numan ŞEN, Remzi KARLATLI 07.04.2016 tarihli önergesi meclis
gündemine oybirliği ile, Belediye Meclis Üyeleri Necmettin FİDAN ve A. Tufan BAŞ’ın 07.04.2016
tarihli önergesi meclis gündemine oybirliği ile, Belediye Meclis Üyeleri Necmettin FİDAN ve A.
Tufan BAŞ’ın 07.04.2016 tarihli önergesi meclis gündemine oybirliği ile, Belediye Meclis Üyeleri
Numan ŞEN, Remzi KARLATLI ve Ahmet UZUN’un 07.04.2016 tarihli önergesi meclis gündemine
oybirliği ile alınmıştır.
Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince 2015 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi.
5393 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince, 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu Meclis I.
Başkan Vekili Numan ŞEN Başkanlığında meclisin tasviplerine sunulmuştur. Yapılan açık oylama
sonucunda; 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne, Faaliyet Raporunun bir örneğinin gereği için
Sayıştay’a ve İçişleri Bakanlığına gönderilmesine oybirliği ile,
2. Gündemin 2. maddesi gereğince Meclis I. Başkan Vekili seçimi konusunun görüşülmesine
geçildi.5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince Meclis I. Başkan Vekili seçimi için
yapılan gizli oylama sonucunda Meclis üyesi Numan ŞEN’in 10 oy aldığı tespit edildi. Meclis I.
Başkan Vekilliğine Numan ŞEN’in yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar seçildiğine
oybirliği ile,
3. Gündemin 3. maddesi gereğince Meclis II. Başkan Vekili seçimi konusunun görüşülmesine
geçildi.5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince Meclis II. Başkan Vekili seçimi için
yapılan gizli oylama sonucunda Meclis üyesi Melahat ERHAN’ın 10 oy aldığı tespit edildi. Meclis II.
Başkan Vekilliğine Melahat ERHAN’ın yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar seçildiğine
oybirliği ile,
4. Gündemin 4. maddesi gereğince Meclis Kâtibi Üyelerinin seçimi konusunun görüşülmesine
geçildi.5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince Meclis Kâtipleri seçimi için yapılan
gizli oylama sonucunda, Meclis üyesi Mesut ÖZTÜRK’ün 9 oy, İbrahim DOMURCUK 9 oy,
Necmettin FİDAN 1 oy ve Remzi KARLATLI’nın 1 oy aldığı tespit edildiğinden, Meclis Üyesi Mesut
ÖZTÜRK ve İbrahim DOMURCUK’un Meclis Kâtipliğine asil üye olarak, Meclis Üyesi Ahmet Tufan
BAŞ 9 oy, Haluk SAVAŞTÜRK 9 oy, Mesut ÖZTÜRK 1 oy, İbrahim DOMURCUK 1 oy aldığı tespit
edildiğinden, Meclis Üyesi Ahmet Tufan BAŞ ve Haluk SAVAŞTÜRK’ün Meclis Kâtipliğine yedek
üye olarak, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar seçildiğine oybirliği ile,
5. Gündemin 5. maddesi gereğince Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.
5393 sayılı Kanunun 25 nci maddesi gereğince, 2015 Mali Yılı için Denetim Komisyonu
üyeleri tarafından hazırlanan Denetim Komisyonu Raporu okunarak, meclisin tasviplerine
sunulmuştur. Yapılan açık oylama sonucunda; Denetim Komisyonu Raporunun kabulüne oybirliği ile,
6. Gündemin 6. maddesi gereğince Encümen Üyeleri seçimi konusuna geçildi. 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere iki adet
encümen üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Ahmet Tufan BAŞ’ın 8 oy, Mesut ÖZTÜRK’ün
7 oy ve Ahmet UZUN’un 1 oy aldığı tespit edilmiştir. 8 oy alan Ahmet Tufan BAŞ ve 7 oy alan Mesut
ÖZTÜRK’ün 1 yıl süre ile görev yapmak üzere encümen üyeliğine seçildiğine oybirliği ile,
7. Gündemin 7. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi konusuna geçildi.
5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden 5 kişiden oluşturulacak olan Plan ve Bütçe
Komisyonu için yapılan açık oylama sonucu 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Melahat ERHAN,

Necmettin FİDAN, Numan ŞEN, Ahmet UZUN ve İbrahim DOMURCUK 1 yıl süre ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna seçildiklerine oybirliği ile,
8. Gündemin 8. maddesi gereğince İmar Komisyonuna üye seçimi konusuna geçildi.
5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden 3 kişiden oluşturulacak olan İmar
Komisyonu için yapılan açık oylama sonucu; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Necmettin FİDAN,
Remzi KARLATLI ve Haluk SAVAŞTÜRK’ün 1 yıl süre ile İmar Komisyonuna seçildiklerine
oybirliği ile,
9. Gündemin 9. maddesi gereğince Belediyemiz memur kadrolarında değişiklik yapılması
konusunun görüşülmesine geçildi. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin “Kadro Değişikliği”
başlıklı 11. maddesinde “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş Memur
kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro
değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli
eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” denilmekte olup, ilgili
Yönetmelik hükümlerine göre;
II SAYILI CETVEL: BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ (MEMUR)
TOPOGRAF: Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında boş olarak bulunan 9. derece
Topograf kadrosunun iptal edilerek yerine 7. derece Tekniker kadrosu ile değiştirilmesine oybirliği ile,
10. Gündemin 10. maddesi gereğince 2016 yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve
çalıştırılacak personelin ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.2016 yılında
Belediyemizde Tekniker olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi gereğince, 1 adet
Tekniker Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun
49. maddesinin 3. fıkrasında “Belediye ve Bağlı Kuruluşlarında Norm kadroya uygun olarak teknik,
sağlık, hukuk, veterinerlik … alanlarında yıllık sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli olarak
istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci
kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü
ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla
belirlenir.” denilmekte olup, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
08.01.2015 tarih ve 247 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları” konulu
genelgesinde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim için, 2016 yılında geçerli olmak üzere 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenecek net aylık tutar 1.122,71 TL. olarak belirlenmiş olup,
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2016 yılında Belediyemizde
münhal bulunan 1 adet Tekniker kadrosu için Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve
ödenecek net ücret tutarlarının belirlenmesi için yapılan müzakerede; Belediyemizde münhal bulunan
1 adet Tekniker kadrosu için Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker çalıştırılmasına ve aylık net 1.300,00
TL. ücret ödenmesine oybirliği ile,
11. Gündemin 11 inci maddesi gereğince; Yol fazlası ile ilgili 24.03.2016 tarihli dilekçenin
görüşülmesine geçildi.Mehmet NALBANT’ın Belediyemize vermiş olduğu 24.03.2016 tarihli
dilekçesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Kule Sokak tapuda 12 pafta, 49 ada, 1 parselde kayıtlı
bulunan taşınmazımızın batı ve kuzey kısmındaki belediyemize ait boşluğu satın almayı talep etmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Mehmet NALBANT’a ait dilekçenin imar komisyonuna havalesine
oybirliği ile,
12. Gündemin 12 ıncı maddesi gereğince; imar planı değişikliği ile ilgili 24.03.2016 tarihli
dilekçenin görüşülmesine geçildi.Salih AKHAN’ın vekili Emel BOLU Belediyemize vermiş olduğu
24.03.2016 tarihli dilekçede; İlçemiz Hacıgazi Mahallesi pafta:7-8, ada: 17, parsel: 40’ta kayıtlı
taşınmaz üzerinde inşaat maliyetinin daha aza indirmek ve açık alan yaratmak amacıyla çok katlı yapı
yapılabilmesi için imar plan değişikliği yapılması talep edilmiştir.Yapılan görüşmeler sonucunda;
Salih AKHAN’ın vekili Emel BOLU’nun dilekçesi imar komisyonuna havalesine oybirliği ile,
13. Gündemin 13 ncü maddesi gereğince; 28.03.2016 tarihli imar komisyonu raporunun
görüşülmesine geçildi.Belediyemiz imar komisyonu üyeleri Numan ŞEN, Remzi KARLATLI ve
Haluk SAVAŞTÜRK tarafından hazırlanan 28.03.2016 tarihli imar komisyon raporunda; “03.03.2016
tarihinde yapılan Meclis Toplantısında komisyonumuza havale olunan imar planı ile ilgili dilekçe
incelendi. Komisyonumuz eksiksiz toplandı. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi tapunun 8 pafta, 48 ada,
29 parselde bulunan, parselin etrafından geçen imar yolunun parselin güney tarafından geçirilmesi

talep edilmiştir. yapılan görüşmeler sonucunda parselin etrafından geçen imar yolunun parselin güney
tarafındaki kenarından geçirilmesi uygun görülmüştür.” denilmektedir.İmar komisyonu raporu ile ilgili
yapılan görüşmeler sonucunda; İmar Komisyonu Raporunun kabulüne oybirliği ile,
14. Gündemin 14 ncü maddesi gereğince Belediyemize ait şehir içi minibüs hatlarının satışı
konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemize ait 10 adet şehir içi minibüs hatlarının ayrı ayrı 2886
sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden satışının uygun bulunarak satışına oybirliği ile,
15. Gündemin 15 nci maddesi gereğince Belediyemize ait Varoş Mahallesi Fatih Caddesi
güzergahında 391 ada, 2 parselin kat karşılığı satışı konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemize
ait Varoş Mahallesi Fatih Caddesi güzergahında bulunan tapunun 391 ada, 2 parselin 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine istinaden kat karşılığı satışının uygun bulunarak kat karşılığı
satışına oybirliği ile,
16. Belediye Meclis Üyeleri Numan ŞEN, Remzi KARLATLI 07.04.2016 tarihli önergesi
meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede; İlçemizde faaliyet gösteren umuma açık
istirahat ve eğlence yerlerinde canlı müzik izin belgesi ücreti görüşülmesine geçildi. Yapılan
görüşmeler sonucu; umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde canlı müzik izin belgesi ücreti 800,00
TL+KDV olarak belirlenmesine oybirliği ile,
17. Belediye Meclis Üyeleri Necmettin FİDAN ve A. Tufan BAŞ’ın 07.04.2016 tarihli önergesi
meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede; Türkiye Belediyeler Birliği tarafından
Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe edilen 1 adet 2016 model Ford Cargo 1832 marka,
FT92215 motor no, NM0KKXTP6KFT92215 şase nolu İtfaiye aracının ivazsız ve şartsız olarak
Belediyemiz adına hibe olarak kabul edilmesine oybirliği ile,
18. Belediye Meclis Üyeleri Numan ŞEN, Remzi KARLATLI ve Ahmet UZUN’un 07.04.2016
tarihli önergesi meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede; Gelir tarifesinin
02.02.2016 tarih ve 2016-14 sayılı meclis kararında alınan j maddesi “Su abonesi olan engel oranı %40
tan az olmayan engellilerin durumlarını belirlemek koşuluyla suyu %50 indirimli kullanırlar”
denilmektedir bu maddenin Su abonesi olan engelli vatandaşların 30 tona kadar ücret alınmaması
olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Meclis ve Belediye Başkanı Sayın Oğuz TEKİN üyelere teşekkür ederek toplantının sona erdiğini
bildirdi ve toplantı dağıldı.
İşbu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

