MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı tarihi: 06.01.2017

Saat:14.00

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin
06.01.2017 Cuma 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
İZİNLİ OLANLAR
Ahmet UZUN

1 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden 5 kişiden oluşacak denetim
komisyonu için gizli oyla yapılan seçim sonucu; Melahat ERHAN, Numan ŞEN, Mesut ÖZTÜRK,
İbrahim DOMURCUK’un 9’ar oy, Ahmet UZUN, 8 oy aldığı tespit edildiğinden; bir yıl süre ile görev
yapmak üzere Denetim Komisyonuna Melahat ERHAN, Numan ŞEN, Mesut ÖZTÜRK, İbrahim
DOMURCUK ve Ahmet UZUN, seçildiklerine oybirliği ile,
2 Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz gelir tarifesinin aşağıdaki şekilde kabulüne;
06.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesine oybirliği ile,
3 Denetim Komisyonu çalışmalarında kamu kuruluşları personelinden gerektiğinde uzman kişi
ve kuruluşlardan yararlanılması, bu kişilere ödenecek ücretin belirlenmesi konusuna geçildi.5393 sayılı
Belediye Kanununun 25. maddesinde “Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları
dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer
uzman kişilere ……… diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan
aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek
miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı
belediye meclisince belirlenir.” denilmektedir. Denetim komisyonunca gerekli görülmesi halinde
denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve
kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere (2.000)
gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak
miktardan ödeme yapılmasına oybirliği ile,
4 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2017 yılı içinde meclis başkan ve
üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, yasanın 39. maddesi uyarınca
belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri miktarında huzur
hakkı ödenmesine oybirliği ile,
5 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2017-Temmuz
ayında tatil olmasına oybirliği ile,
6 Belediyemizin 2017 yılında yapacağı her türlü (festival, kuruluş, vb.) etkinliklerde görev
yapacak Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyona Meclis Üyelerinden Melahat ERHAN, Remzi
KARLATLI, Haluk SAVAŞTÜRK Mesut ÖZTÜRK ve İbrahim DOMURCUK’un seçilmelerine
oybirliği ile,
7 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 05.01.2017 tarih ve 325 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli
Personeli Ücret Tavanları” konulu genelgesinde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim için,
2017 yılında geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenecek net aylık tutar
1.288,71 TL. olarak belirlenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası
uyarınca 2017 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Veteriner Hekim kadrosu için Kısmi
Zamanlı Sözleşmeli Personel, 3 adet Tekniker kadrosu için Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel, 1 adet
Teknisyen kadrosu için Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ödenecek net ücret
tutarlarının belirlenmesi için yapılan müzakerede; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Veteriner

Hekim kadrosu için Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim çalıştırılmasına ve aylık net 1.250,00
TL. ücret ödenmesine,
Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Tekniker kadrosu için Tam Zamanlı Sözleşmeli
Tekniker çalıştırılmasına ve aylık net 1.500,00 TL. ücret ödenmesine, Belediyemizde münhal bulunan
1 adet Teknisyen kadrosu için Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknisyen çalıştırılmasına ve aylık net
1.500,00 TL. ücret ödenmesine oy birliği ile,
8 Paşo DEĞER’in Belediyemize vermiş olduğu 03.11.2016 tarihli dilekçede; İlçemiz
Cumhuriyet Mahallesi ada:230, parsel: 16’da kayıtlı taşınmazın sanayi alanına alınması için imar plan
değişikliği yapılması talep edilmiştir.Yapılan görüşmeler sonucunda; Paşo DEĞER’in dilekçesi imar
komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
işbu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
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