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BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

01.TEMMUZ.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI 

  

 

 MECLİS ÜYELERİ  

 
BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ                MECLİS ÜYESİ :Yahya GÖZTEPE           

MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL                                               MECLİS ÜYESİ :Özgün YAVAŞ                                 

MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ                                            MECLİS ÜYESİ :Sabri GÜLER 

MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY                                       MECLİS ÜYESİ :Recep YALÇIN MECLİS 

KATİBİ :Gülay ELBİR USLU                                               MECLİS KATİBİ :Resmiye KURT 

 

KARAR 

       MADDE 53 : 15.06.2015 tarih ve 754 sayılı Selma KIRBAŞ isimli şahsın Başkanlığımıza verdiği 

dilekçeden Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mevkii no:71  164 ada 1 parsel  adresinde  bulunan Asma 

Bağ Evi isimli Pansiyonunun içkili bölgeli yerler içine alınmasını talep ettiği belirtilerek, müzekkere 

ekinde ilçe jandarma komutanlığının tutanağı sunularak, konunun mecliste değerlendirilmesi 

istenmektedir. 

                     Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Selma KIRBAŞ isimli şahsın Cumhuriyet 

Mahallesi, Çayır Mevkii no:71  164 ada 1 parsel  adresinde  bulunan Asma Bağ Evi isimli pansiyonun 

içkili bölgeli yerler içine alınmasını talep ettiği anlaşılmış olup, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın , bahse 

konu yerin içkili yerler krokisine eklenmesinde asayiş yönünden bir sakınca olmadığını belirten 

tutanakları da incelenerek, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mevkii no:71  164 ada 1 parsel  adresinde  

bulunan Asma Bağ Evi isimli Pansiyonun  içkili yerler krokisine alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

    MADDE 54  : 30.06.2015 tarihli 1398 sayılı Yazı İşleri Müdürü Hakkı TURGAL imzalı 

müzekkerede; 5620 Sayılı Kanun gereğince çalıştırılan Belediyemiz geçici işçilerinin Belediye 

Meclisimizin 07.01.2015 tarih ve 02 sayılı meclis kararı ile 6 aylık vizelerinin yapıldığı 

belirtilerek,01.07.205 tarihinden başlayarak 31.12.2015 tarihine kadar 6 aylık dönem için geçici işçi 

vizesinin ,memur kadrolarının % 20’si oranında ( 38 x % 20 ) x 6=42 adam / ay olarak belirlenerek 

2015 yılı 2.dönem işçi vizesinin yapılması istenmektedir. 

                             Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Belediyemizde Geçici yevmiyeli işçi 

statüsüyle çalışmakta olup ‘ 5620 Sayılı Kanunun 1.maddesindeki şartları taşımamaları nedeni ile, 

sürekli işçi kadrosuna , geçici işçi kadrosuna, geçici işçi yevmiyeli işçi statüsüne veya sözleşmeli 

personel statüsüne geçişi yapılamayan geçici işçilerin 38 x % 20=7 adam ay x 6 ay = 42 adam / ay 

olarak 2015 Yılı ikinci 6 aylık dönemde vize edilmesine oy birliği ile karar verildi.  

           26.06.2015 tarih 2015 / 1339 sayılı Meclis toplanma gündeminde bulunan konuların 

görüşülmesi sona ermiş olup, tam zamanlı sözleşmeli mimar alımı konusunun gündem dışı olarak 

gündemin 55.maddesine alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

    MADDE 55  : Yazı İşleri Müdürlüğü imzalı dilekçe ile , Cansen ÇAKAR isimli şahsın 

Başkanlığımıza verdiği dilekçeden kurumumuzda tam zamanlı sözleşmeli mimar olarak çalışmak 

istediğinin anlaşıldığı belirtilerek, konunun mecliste değerlendirilmesi istenmektedir. 

          Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Cansen ÇAKAR isimli şahsın Belediye 

Başkanlığımıza yapmış olduğu başvuru dilekçesi ve ekleri ( cv, diploma, referans vs..) incelenmiş 

olup,5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi 3.fıkrası gereği Belediyemiz Norm Kadrosunda boş 

bulunan T.H. sınıfındaki mimar kadrosu için 15.Temmuz.2015 tarihinde başlamak üzere 2015 Mali 

Yılında tam zamanlı sözleşmeli personel ( mimar) statüsünde 2613140634 T.C. Kimlik No.lu Mimar 

Cansen ÇAKAR ile sözleşme yapılmasına, kendisine net 2.800,00 TL.net aylık ücret ve % 130 ek 

ödeme verilmesine  oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

                                   

 



 


