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MADDE 01 : 2015 Yılı meclisi toplanma günlerinin tespiti konusunun görüşülmesine geçildi. 2015 Yılı
meclis toplantılarının her ayın ilk çarşambası olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 02 : 21 Nisan 2007 tarih ve (26500) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş
bulunan ‘Kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel
statüsüne geçirilmelerini’ düzenleyen ‘5620 Sayılı Kanunun 3.maddesinin 2.fıkrasının (c) bendinde belirtildiği
üzere Belediyelerde ,Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi çerçevesinde
yetkili meclislerden her mali yıl için geçici iş pozisyonu vizesi almak suretiyle 1 mali yılda 6 aydan az (5 ay 29
gün) olmak üzere geçici işçi çalıştırılabileceğinin’’ hükme bağlandığı,
Ayrıca ;5620 Sayılı Kanunun uygulama esaslarını düzenleyen ‘İçişleri Bakanlığı’nın 2007/1
sayılı tebliğinin 11.maddesinin 2.fıkrası hükümlerinde de belirtildiği üzere ‘5620 Sayılı Kanunun
1.maddesindeki şartları taşımamaları sebebi ile ,sürekli işçi kadrosuna ,geçici yevmiyeli işçi statüsüne geçişi
yapılamayan geçici işçilerin bir mali yılda 6 aydan az (5 ay 29 gün) olmak üzere geçici işçi olarak çalıştırılmaya
devam olunabileceğinin de hükme bağlandığı belirtilerek ve Yazı İşleri Müdürü Hakkı TURGAL imzalı
müzekkere ile,belediyenin (bahçe,temizlik,vidanjör vb.) işlerde personelin yetersiz kalması sebebi ile geçici işçi
ihtiyacının olduğu açıklanmıştır.
Belirtilen bu açıklamalar doğrultusunda Belediyemizde Geçici Yevmiyeli İşçi statüsüyle
çalışmakta olup ‘5620 Sayılı Kanunun 1.maddesindeki şartları taşımamaları nedeniyle,sürekli işçi kadrosuna
,geçici 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 birinci 6 aylık dönemde vize edilmesine ve hizmet akitlerinin 6
aylık dönem sonunda askıya alınarak, ardından pozisyonlarının değişmesi sebebi ile tekrar vize ettirilmesine oy
birliği ile karar verildi.
MADDE 03 : 23.12.2014 tarihli Mali Hizmetler Müdürü Muharrem KANAR imzalı müzekkere
ile,Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde ,657 Sayılı Kanuna göre çalışan 2015 Mali Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununa göre düzenlenen aylık fazla mesai ücretleri nüfus oranına göre belirlenmiş
olduğu,nüfusu 10000’e kadar olan ilçelerde zabıta ve itfaiye personeline aylık 217,00 TL.fazla mesai ücretinin
Belediye Meclisince belirlenerek verileceğinin bildirildiği belirtilmiştir.
Meclisimizce yapılan görüşmede; Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
çalışan zabıta ve itfaiye personellerine ve görevlilerine aylık 217,00 TL.çalıştıkları her ay için fazla mesai ücreti
ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 04 : Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı 22.12.2014 tarihli müzekkerede Erkol Harmani
Turizm Tic. Ltd.Şti.nin mesul müdürü Halit ERKOL’un 10.12.2014 tarih ve 1195 sayılı dilekçe ile Belediye
Başkanlığımıza Harmani Tatil Çiftliği isimli işyerinin içkili yerler bölgesi içine alınmasını talep ettiği
belirtilerek, konunun meclis gündemine alınması istenmektedir.
Meclisimizce yapılan incelemede; Halit ERKOL’UN Harmani Tatil Çiftliği isimli işyerinin
içkili yerler bölgesine alınması için başvurusu üzerine,11.12.2014 tarih 3217 sayılı Zabıta Komiserliği’nin
yazıları ile İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan konunun asayiş ve emniyet yönünden sakıncasının olup
olmadığının sorulduğu ,İlçe Jandarma Komutanlığından gelen 16.12.2014 tarihli yazı eki tutanakta ;Harmani
Tatil Çiftliği’nin içkili yerler krokisine alınmasında asayiş ve emniyet yönünden herhangi bir sakıncanın
bulunmadığının belirtildiği anlaşıldığından, Harmani Tatil Çiftliği isimli işyerinin içkili yerler krokisine
alınmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 05 : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesinde ,il,ilçe Belediyeleri ile nüfusu 10000’in
üzerindeki, belediyelerde ,Belediye Meclisi her Ocak Ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve
giderleri ile ,bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye
sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere ,bir denetim komisyonu oluşturulacağı belirtilmektedir.
Belediyemiz 2014 Mali Yılı gelir ve giderleri ile,bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin
denetimi için seçilecek ve en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacak Denetim Komisyonu üyeleri seçiminin açık
oylama ile yapılmasına karar verilerek,yapılan oylama sonucu;9’ar y alan Arzu ARAL,Sabri GÜLER ve Özgün
YAVAŞ’ın Belediyemiz 2014 Mali Yılı Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 tarihli toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi sona ermiş olup,Recep YALÇIN’ın
önerisi ile ;101 ada 2 parseldeki devletin tasarrufunda bulunan ve gün batımı olarak değerlendirilmesi mümkün
olan binanın belediyeye tahsis edilmesi önerisi gündem dışı olarak gündemin 6.maddesine alınmasına oy birliği
ile karar verildi.
MADDE 06 :Recep YALÇIN’ın önerisi meclis üyeleri tarafından tartışılarak, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi
Polente Mevkiinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil dışı ve 1.derece doğal sit alanında
kalan 1189692 m2 yüzölçümlü 101 ada 2 parsel no.lu taşınmazın kroki ile belirlenecek ve üzerinde metruk bina
yeri bulunan 1000m2 sinin 02.05.2013 tarih ve 28635 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tabiat Varlıkları ve
Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki
Yerlerin İdaresi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; gün batımı olarak değerlendirilmesi amaçlı ,Belediyemize
tahsisinin istenmesine oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 tarihli toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi sona ermiş olup,Yahya GÖZTEPE’nin
önerisi ile ;koyların Belediyemiz tarafından işletilmesi önerisinin gündem dışı olarak gündemin 7.maddesine
alınmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 07 :03.12.2014 tarih 2014/70 sayılı meclis kararı ile , kararda belirtilen hüküm ve yönetmelikler
gereğince;Ayazma,Sulubahçe ve Habbele Koylarının işletme hakkının alınması doğrultusunda talepte
bulunulmasına karar verilmiş olup, bunun dışında kalan koyların tahsisi konusu Yahya GÖZTEPE tarafından
meclise sunuldu.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; 2014/70 sayılı meclis kararı ile Ayazma,Sulubahçe
ve Habbele Koylarının işletme hakkının Bakanlıktan talep edilmesine karar verilmiş olup,bu karar
doğrultusunda Ayazma ,Sulubahçe ve Habbele Koyları dışındaki tüm koyların Belediyemize tahsisinin Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan istenmesine oy birliği ile karar verildi.
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