
MECLİS ToPLANTI TARiHi : 03 ocAK2018

KARAR No 01- Gündemin 3.maddesinde yer alan bir önceki yılın.Gelir ve Giderleri ile bunlara iliŞkin

hesapkayııveişlemlerinindeneıimiiçinDenetimKomisyonuUyelerininbellrlenmesınegeçlıoı.' siıı say,lı Belediye Kanununun 25.maddesinde " iü ve'ilçe Betediyeleri ile nüfusu l0.000'in üzerindeki

Belediyelerde, 
-Belediye 

Meclisi, her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yll gelir ve giderleri ile

bunüara iıişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla Ve üye sayısı iiçten az,

beşt"n çok oı.u-ak tızere bir benetim Komisyonu oiuşturulur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız

tıyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayıslna oranlanması suretiyle oluşur " denilmektedir,

5393 sayıh üeled-iye Kanununun i5.maddesine istinaden oluşturulacak Denetim Komisyonunun

kaç kişiden oiuşturulmaiı gerektiği hakkında yapılan oylamada] Denetim Komisyonunun 3 kişiden

oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
Belediyemizin İir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi.iÇin oluŞturulacak

Denetim Komisyonunda görev uı.uıi tır"." Ğumhuriyet Halk partisinden Belediye Meclis^U.şesi Semih Top,

Adalet ve Kalkınma Partisinden Yunus NERGiZ, Milliyetçi Hareket Partisinden Ahmet Ali GÜVEN aday. olarak

gösterilmiştir. yapılan gizli oyıu.uoİ İ"ı"aıe veclis'üyelerinden Semih Top,un l5 oy, yunus NERGiZ ,in 8

İr, 
"İr"İaİı 

cWg1,İ,in ı.İ oy aıdİgı goriilmıişttir. Vapılan oylama sonucuna göre; birönceki yılın Gelir ve

diaeıerl ile bunlara ilişkin hesap tÜıt İe işıemlerinin denetimi için Cumhuriyet Halk Partisinden BelediYe

Ü""ıi. Üv".i Semih Top, ı.auİeİ r" kaıı.,nma partisinden Belediye.Mec|is Üyesi y_uus NERGiZ, Milliyetçi

Hareket iartisinden Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ali GÜVEN Denetim Komisyonu Üyesi olarak Seçilmişlerdir.

yapılan gizli oylama sonucuna göre oluşturulan Denetim komisyonunun uygun olduğuna Belediye Meclisimizce

o\TİRLİĞİ ile karar verild i.

KARAR No 02- Gündemin 4.maddesinde yer alan Belediyemizde boş bulunan kadro karŞılığı

.tırı"ş."ıi-oıa.uk çuı,şt,.,ıucak personellerin ve 20l 8 yıİında ödenecek ücretlerinin belirlenmesi konusunun

görüşülmesine geçildi." B"ı"diy-".iz Teknik Hizmetler sınıfı ile Sağlık Hizmetleri sınıfında çalışan personelin az olması

nedeniyle bu 
'kadrolara ait hizmetlerin yerine getiriliıesi için 5393 sayılı Belediye kanununun 49,maddesi

istinaden Belediyemizde boş bulunan kaito karğılıgı sözleşmeli olarak 20l7 yılında çalıştırılan personellerden

20l8 yılında da ğörevlerine 
jevam etmeleri uygun görülen aşağıda kadro ünvan ve derecesi belirtilen;

KADRO ÜXVaXİ SINIFl DERf,cf,Si ADEDI
Tekniker TH

,7 l

Tekniker TH 1 l

Tekniker TH ,7 l

Mühendis TH 4 l

Mühendis TH
,7 l

Mühendis TH 8 l

Programcı T,H l0 l

Şehir Plancısı Tll 8 ]

Sosyolog TH
,7

l

Arkeolog TH 9 l

Ekonomist TH l0 l

Tabip SH l l

veteriner Hekim SH l l

ToPLAM l3

13 kişinin tam zamanlı sözleşmeli personel otarak 01i0l/20l8 tarihinden 3|l|2l2o|8 tarihine kadar sözleŞmeli

olarak çalıştırılmasının uygun olduğuna,



Ancak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafındarı 20_18 yıhnda Çalıştınlacak
sözleşmeli personeİlerin ucretİeri belirlenmediğinden, Belediyemizde boş bulunan kadro karşıhğı sözleŞmelİ

olarak çalıştırılacak 13 kişinin aylık ücretinin bir sonraki Meclis toplantısında.görüşülmesine, 
_'Ayİ,ca, 

sözleşmeJeri 
'imza|amaya 

Belediye Başkanı Mustafa GÜL'ün yetkili kılınmasrna BelediYe

Meclisimizce OYBiRLiGi ile karar verildi.

KARAR No 03- Gündernin 5.maddesinde yer alan Belediyemizde boş bulunan.4.dereceli Mühendis

kud.orr-k*şrırg, ,örl"ş-eli olarak Harita Mühendisi çalıştırılması ve üçretinin belirlenmesi konusunun

görüşülmesine geçildi.- 
Belediyim izde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii olarak görev yapan kadrolu Harita

Mühendisi buİunmadığından, Belediyemizde boş bulunan 4.dereceli Mühendis kadrosu kaşılığı sözleŞmeli

olarak tam zamanlı l adet Harita Mü-hendisi çahştırılmasının uygun olduğuna, sözleŞmeyi imzalamaya BelediYe

Başkanı Mustafa GÜL'tın yetkili kılınmasına, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Koıtrol Genel Müdürlüğü

turuf,nd* 2018 yılında çaİüştırılacak sözleşmeli personellerin ücretleri belİrlenmedİğİnden, sözleŞmelİ olarak

çalıştırılacak Harita Mühİndİsinin aylık ücretinin bir sonraki Meclis toplanüsında görüşülmesine BelediYe

Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR No 04- Gündemin 6.maddesinde yer alan Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

GO.", ,e ÇuLşrna Yöletmeliğinde yapılacak değişikliğin görüşülmesine geçildi.

ıeıeaiye Meclisimizin 03l02j20|5 tarih ve l l sayıh kararı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.
Söz konusu Müdürltıgıin iş ve işlemlerinin yürütiilmesinde mevcut yönetmelik hükümlerinin yetersiz

kalması ve Müdürlüğün görev tanımlarından bazllarının değişikliğe uğamasl nedeniyle Insan Kaynaklan ve

Eğitim Müdürlüğü t;fın;an hazırlanan ve taslak olarak yazımız ekinde bulunan " İnsan Kaynakları ve Eğitirn

vtidiirıtıgıı Gorev ve Çalışma Yönetmeliği" nin yürürlüğe konulması istenmektedir,

B"eıediyemiz hsan Kaynakları uİ ıgiti. Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği üzerinde yapılan

değişikliklerle hazırlanan taslai yönetmelik, Belediyemiz Meclis üyelerine dağıtılmış olup, yönetmeliğin daha

deİaylı inceıenmesi için konunun bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesinin uygun olduğuna BelediYe

Mec|isimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR No 05_ Gündemin 7.maddesinde yer alan Yeni Kemer Belediye Spor Kulübü Demeğinin araÇ

tahsis süresinin uzatılması ile ilgili talebinin görüşülmesine geçildi.
Belediye Meclisinin ozj12lz0|6 tarih ve 9l sayılı kararı ile Belediyemize ait 07 K l620 plakalı otobüs,

aylık 350 litri geçmemek şartı ile akaryaklt (ayni) yardımı iIe fenni muayene ve sigorta masraflarrnın

tİelediyemiz turu-f,ndu, karşıİanarak, diğeİ her türlü maddi ve hukuki sorumluluğu kendilerine ait olmak ŞartıYla

3|llzlİ0|7 taıihine kadar Yeni Kemer belediye Spor Kulübü Demeğine bedelsiz olarak tahsis edilmi$ir.
Yeni Kemer Belediye Spor Kulübü Demek Başkanı Ömer gİıİci, l9l|2l20l'1 tarih ve 16903 kayıt sayılı

dilekçesinde, Belediyemize ait (endilerine tahsis edilen 07 K l620 plakatı otobüsün aynı şartlarla tahsis süresinin

uzatılması talebinde bulunmuştur.
5393SayılıBelediyeKanunununI4/bmaddesinde

amacıyla gençlere spor maİzemesi yerir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım YaPar ve gerekli desteği

saglai, hi ıırlii aiatör Spor kqrşılaşmaları dikenler, yurt iÇi ve Wt dışı müsabakalarda ijsıiin baŞorı göSıeren

uğa d"r""e alan öğıencİlere, sporculara, teknik yöneıicilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül

verebilir" h:Jkm:J mevcut olduğundan,
Konu ile ilgili yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun l4.Maddesinin (b)

fıkrasına istinaden, belediyemizJ ait 07 K l620 plakalı otobüsün, aylık 350 litre geçmemek şartı ile akaryakıl

(ayni) yardımı ile fenni muayene ve sigorta masraflarının Belediyemiz tarafından karŞılaıarak, diğer her türlü

.uaji u" hukuki sorumluluğu kenditerine ait olmak şartıyla 0l/0l/2018 tarihinden 3|llZl20|8 tarihine kadar
yeni Kemer Belediye Spor Kulübü Demeğine bedelsiz olarak tahsis edilmesinin uygun olduğuna BelediYe

Meclisimizce OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

KARAR No 06_ Gündemin 8.maddesinde yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Spor Kulüpleri v.b.

turuf,nduİ-İlffiffiı toplu ulaşımı sağlamak İçin talep edilen Belediyemiz otobüslerinin İl içi ve İl dışı

görevlendirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.
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Betediye Meclisinin 02l1212016 tarih ve 96 sayılı kararı ile Kamu Kurum ve KuruluŞları, SPor KulüPleri

v.b. ile Belediyemizin sosyal ve kültürel etkintikleri kapsamında iı içi ve iı dışına yapacağı gezi programlarında

Belediyemiz otobtısıerinin görevlendirilmesinin uygJn olduğuna, görevlendirilecek olan Belediyemize ait iki

büyük, bir küçük otobüse Karayolu Yolcu Taşımacılığı Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının yaptırılmasına ve

otobtısl".in i1 
jışına görevlendiriİmeleri halinde km ücret tarifesinin 0,05.-(Beş Kuruş) TL.olaıak belirlenmesine

karar verilmiştir.
Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27ll2l20|7 tarihli yazısında; 20l8 yılı içerisinde Kamu

Kurum ve Kuruluşları, Spor Kutüpleri v.b. ile BeĞdiyemizin sosyal ve kültiirel etkinlikleri kapsamında il içi ve İl

dışına yapacağı 
-gezi -programİarında 

Belediyİmiz araçlarının görevlendirilip görevlendirilmeYeceği,

g,ı."rı"nai.ıı".İı. iİe; Beİedğemize ait2 adet büyük otobüs (46+l kişilik), l adet küçük otobüs (27+l kiŞilik) ve

T adet minibtıs (la+l kişilik) olmak üzere 4 adet uygun araç bulunduğu, araçlara Karayolu Yolcu Taşımacılığı

Kolfuk Ferdi Kaza Sigortasının yaptırıIması gerektiği, araçların il dışına görevlendirilmeleri halinde kilometre

ücret tarifesinin belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Konu ile itgili yapılan görİşmeler sonucunda; .Kamu kurum ve kuruluşları, sPor kulüPleri v.b. ile

Belediyemizin ,oryuı ,İ k'tıltiıreİetkİnlikleri kapsamında İl içi ve il dışına yapacağı otobüs göreılendirilmelerinin

uygun o1duğuna, şİhi, d,ş,nu görevlendirilecek olan Belediyemiz otobüslerine Karayolu Yolcu TaŞımacılığı
(o'!t ı. n"rğ «aza Sigortasını, yaptırılmasına ve otobüslerin il dışına görevlendirilmeleri halinde km ücret

tarifesinin 20l7 yılındİ uygulanan- b,05._1Beş Kuruş) T.L_'dan devam etmesine ve bu ücretin Belediyemiz gelir

tarifesine eklenmesine nİĞdiye Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR No 07- Gündemin 9.maddesinde yer alan T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 05-08 Nisan

zoıg tu.ihi;;;f_si yup,ıacak olan "HESTOUREX 20l8 Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Fuar ve Kongresine"

katılım sağlanması ve ğiderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunun görüŞülmesine geÇildi.

ıIC.Cumhurbİşkanlığı himayİsinde 05-08 Nisan 20l8 tarihinde Antalya'da 2.si yapılacak olan

"HESTOUREX 20l8 Iitınya Saglık ve Spor Turizmi Fuar ve Kongresine" katılım sağlanmasrna, stand kiralama

ve tanıtım materyalleri ğia"rıol_il" görevli personel giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karŞllanmaslna

Belediye Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR No 08- Gündemin l0. maddesinde yer alan Meçlisin tatil yapılacağı ayın belirlenmesi

konusunun görüşüImesine geçildi.
539İ sayılı Belediyİ Kanununun 20.maddesinde "Belediye Meclisi her yıl l(bir) ay tatil kararı alabilir"

denildiğinden:
5393 sayıIı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden,20l8 yılında Meclisin tatil aYının HAZIRAN

ayı olarak belirlİnmesine Iİelediye Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NO 09- Gündemin
0210|l20l8 tarihli havalesi iIe giren

l l.maddesine Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Mustafa GÜL'ün
Belediyemiz Zabıta Memurlarına verilecek fazla çalışma ücretinin

görüşülmesine geçildi.
3|l|zl20|7 tarih ve 30287 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2017 yıh Merkezi Yönetim

Bütçe Kanununa bağlı cetveller u.u.,nİu y". alan K-Cetvelinin (Ek ders, Konferans ve Fazla ÇalıŞma Ücretleri

ile Öiger Ücret ödeıİelerinin tutarları) "B" bendindeki "Aylık Maktu Fazla Çalışma ücreti" nde "Beledİyeler ile

bunlar"a bağlı müstakil bütçeli kamu tüZel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin

niteligi geregi 657 sayıh kanunda belirtilen çJlışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye

ııizmJtıeİinal fiilen çaİışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclisi kararı ile tesPit

edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalıŞma ücreti

Ankara, İsİanbul ve 
'izmir 

Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları

içerisindekiler için 487,00.-TL.'yi geçemez" denilmektedir.
ilçemizin Turistik bir yİ, ol.u., ve 6360 sayılı Kanun kapsamında da Belediycmiz sınırlarının daha da

büyümesİ nedeniyle özellikle Zabıta Memurlarına ağır işler düşmekte ve bu özverili çalışmalar göz önünde

buİundurularaki Belediyemiz Zabıta Memurlarına l yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

görevinin yapılması .,...,.,da veya görevden dolayı hastalanrna, yaralanma ve sakatlarıma hallerinde tedavi

İüresince, 1ıırt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, sürekli

görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olrnak üzere aylık brüt
İso,oo._1ıo"tyıir"eksen)Tl. fazla çalışma ücreti ödenmesinin uygun olduğuna Belediye Meclisimizce

OYBİRLİĞİ ite karar verildi.



KARAR No l0_ Gündemin l2.maddesine Belediye Meclis Üyelerinden Semih _ToP ile Recep

YILMA-,03/0ı/20ı8t..ihliönergesiilealınanemsalino/o20'sikadarçaharas1kullanımhakkıbulunantüm
mahallelerdeki tüm parsellerde çatinın l00 cm'lik parapet üzerine ofurtulması ile ilgili talebin görüŞülmesine

geçildi.
Söz konusu önergede '' Emsalin %20'si kadar çatı arası kullanım hakkı bulunan parsellerde; paİapet

yüksekliği ile ilgili sorurihepimizin malumudur. Edindiğimiz bilgilere göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

20l12l20l7 tarihveEJ3967 sayılı görüş yazısı ile;
,,........ Bu kapsamda kuİıanİİacuk 

- 

çaı malzemesi ile yörenin mimari özelliği ve iklim şartları dikkate

alınarak ilgili idarece belirlenecek çatı eğiminin saçak ucundan hesaplanması ve _çatılarrn 
parapet üzerine

oturtulmasİgerektiği, ancak yönetmelİgin 5maddesi kapsamında Belediyelerce Meclis kararı i[e. veya 69.maddesi

kapsamındalmar pl-anı yada çıkartacakİarı yönetmetiklere çatılara ilişkin hükümler getiretileceği " Yönünde görüŞ

beyan etmiş oıup, emsaıin vozo'ri kud* çut, uru., kullanım hakkı bulunan tüm müallelerdeki tiim Parsellerde

çatının l00 cm'lik parapet üzerine oturtulması talep edilmiştir.
Konu iıe ilgiıl yapılan görüşmeler sonucunda; emsalin %20'si kadar 9atı arası_kullanım hakkı bulunan ttim

mahallelerdeki tüm-paiseilerde çatınln 100 cm'lik parapet üzerine oturtulması ile ilgili talebin Imar Komisyonuna

gönderilmesinin uyğun olduguna Belediye Meclisimizce oyBiRliĞi ile karar verildi.

KARAR No rl_ Gündemin l3.maddesine Belediye Meclis Üyelerinden Halit Ç^İLENciR, Ramazan

ASLAN6İ, E.in" CANiK, Yunus NERGiZ ve Bayram KARAMANLAR'ın 03/0t/2018 tarihli önergesi

sonucu alınan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bölge okullarımızın güvenliğini sağlama maksadıyla Belediye

personellerimizden göĞvlendirme geğekleştirerek, 20n -2Ol8 Eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar BelediYe

personeli görevlendirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.' BJlediyeıniz Meclis Üyelerindin Haıit ç|LENG!R, Ramazan A3LANCAN, Emine CANIK, yunus

NERGİZ ve Bayram KARAMANLAR tarafindan Meclise sunulan soru önergesinde;
,, Miıli bğitim Müdürtüğüne bağlı bölge okullarımızın güventiğini sağlama maksadlyla Belediye

personellerimizdJn görevlendiriıe gerç;kle$iierek, 20l7-20l8 Eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar okul

glivenligini sağlamaİ önem teşkil etmekte olup, gereğinin yapılması talep edilmiştir," 'İvleclis- 
Başkanı (Belediye Başkanı) Musİafa GÜı, "Belediyemizde görev yapan taşeron işçilerin nerede

çalıştırılacağı ihale şartnamesinO" Uelİrtildİginaen ve görev yerinin haricinde başka yerlerde çalıŞtırılmasl halinde

""-; 
;şı".-yup,ıdı!ından, şu an için okullarda güvenlik maksadıyla personel görevlendirilmesinin mümkün

olmadığını,
Ancak, 696 sayılı Kanun Hükmünde Karamame ile mevcut taşeron işçilerimizin Belediyemiz bünyesinde

şirket kurularak şirkete geçişleri yapılacağından, ilerki zamanlarda okullarda güvenlik maksadıYla Personel

görevlendirilmesinin mümkün olabileceğini " belirtti." Konu ile ilgili yapılan görıışmeler sonucunda; Milli Eğitim Müdürlüğün€ bağlı.bö^lge okullarımızın

güvenliğini sagıama'maxsadıyla 
-leledlye 

personellerimizden görevlendirme gerçekleştirerek, .20l7-20l8 Eğitim

İe ogreİm y,ü",n,n ,onunu kaİar Belediye personeli görevlendirilmesi konusunırn, taşeron 
_işçilerin_ 

BelediYemiz

şirketine geçişinin yapılmasından sonra tekrar goolşıılmesine Belediye Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar

verildi.

MUSTAFA GÜL
Mf,CLİS BAŞKANI
(BELEDiYE BAŞKANI)

NURDAN ASLI BAYAR ULUKAPI
MECLİS KATiBi

özcıx çELiKTAş
MECLİS KATiBi
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