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Qameli Belediye Meclisinin 0110212019 Cuma gtinti Saat I 1.00 de yaprlan toplantrsrna
ait Karar Ozetleri; Qameli Belediye Meclisi, Yazr igleri Miidiirliipiinnn 24101/2019 tarih ve
105.021233 sayth ga[n yaztst iizerine gtindemde yazir bulunan hususlann gdriigiiltip karara
ba[lanmast maksadt ile 0110212019 Cuma gtini.i saat 11.00'de Meclis ve Belediye Baqkanr
Cengiz ARSLAN'rn Baqkanh[rnda ve Uyelerden , 1- Fethi UGUR, 2-Adnen GOKOZ, 3Keziban AKSOY UYGUN, +. Idris 62, 5- Ramazan KURBAN, 6- Nadi YILDIRIM, 7.
Selma TUTGUN, 8- Yticel ERDOGAN, g- Faik AKYOL ve 10- Abdunahman UYSAL'In

katrldr[r gririildii.

Bir <inceki toplantrda ahnan kararlar (CD) olarak iiyelere da[rtrldr. Meclis i.iyesi Hasan
mazeret dilekgesi oldupu gririildti, mazeretli sayrlmasr oylamaya sunuldu.
yaprlan
Iqaretle
oylama sonucunda mevcudun oy birli[iyle kabul edildi. Qameli Belediye
Meclisinin 0410112018 tarih ve I I sayrlr Zabrta Memurlanna 2018 yrhnda ayhk mahr fazla
gahgma iicreti verilmemesine dair ahnan kararr, Denizli idare Mahkemesinin 2018/646 Esas
no v€ 201811333 sayth karan ile iptal edildiginden,53g3 sayrh Belediye Kanununun 51.
maddesi gerefiince Belediyemizde gcirev yapan Zabfia Memurlanna 2018 yrh igin geriye
dOniik <idenecek olart fazla galtqma iicretinin belirlenmesi, 5393 sayrh Belediye Kanununun
51. maddesi gerelince Belediyemizde gdrev yapan Zabrta Memurlanna 2079 mali yrhnda
6denecek olan fazla gahgma ayhk maktu i.icretinin belirlenmesi, 5393 sayrh Belediye
Kanununun 18/e maddesi ve 6183 Sayrh "Amme Alacaklarrnrn Tahsil Usulleri Hakkrnda
Kanun'un Gegici 8. maddesi gerelince ilgemiz Yeniimar Mah. 327 ada I parselde kayrth
3.989 m2 yiizdlgtimlii tagrnmazrn Belediyemize ait 1.180m'?yiizolgtimlti 1180/3989 hissenin
Belediyemiz vergi borglarma mahsuben Hazine ve Maliye Bakanhlrnca satm almmasr
maksadryla Belediyemizce sattlmasl ve 237 sayir Taqrt Kanununun 10. maddesi gere[ince,
Belediyemiz de ihtiyag fazlasr durumunda olan gdp kamyonu ile Denizli ili qa Belediye
Bagkanhlr elinde bulunan ihtiyag fazlasr ve Belediyemizin ihtiyaq duydu[u araglar ile takas
edilmesi maksadryla Belediye Bagkanr Sayrn Cengiz ARSLAN ve Belediye Enctimenine
yetki verilmesi ile ilgili <inergelerin Meclis Giindemine ahnmasmr, 2. 3. 4. ve 5. madde
olarak gtindeme eklenmesini teklif etti, igaretle yaprlan oylama sonucunda mevcudun oy
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birli[iyle kabul edilerek giindeme ahndr. Giindem maddelerinin gdriigiilmesine geqildi.
KARAR NO
:15
KARAROZffi : 5393 sayrh Belediye

Kanununun 18. maddesinin e fikrasr gere[ince
mtilkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydaru73 Ada 1 Parsel3l3,00 m2
arsa igerisinde bulunan Ba[rmsrz B<jliim No:2 12,10 m2 ve Ba$msrz Bdliim No:3 13,20 m2
yiizcilgiimlii diikkanlann satthp satrlamayaca[r satilacagr takdirde Belediye Enctimenine yetki
verilmesi ile ilgili talebin Emlak istimlak ve Gayrirnenkulleri De[erlendirme Komisyonuna
havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucu
mevcudun oy birlifi ile karar verildi.

KARAR

NO

:16

KARAR 6Znfi : Qameli Belediye Meclisinin

tarih ve 11 sayrh Zabfia
Memurlanna2018 yrhnda ayhk maktu fazla gahgma iicreti verilmemesine dair alman kararl,
Denizli idare Mahkemesinin 20181646 Esas no ve 2018/1333 sayrh kararr ile iptal
edildiginden, 5393 sayrh Belediye Kanununun 51. maddesi gere[ince Belediyemizde gcirev
yapan Zabfia Memurlanna2018 yrh igin geriye d<iniik <jdenecek olan fazla gahqma iicretinin
belirlenmesi ile ilgili talebin Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu
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,ortr"rrndu karar verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucu mevcudun oy
verildi.

birli[i ile karar

KARAR NO
:17
KARAR 6Znfi : 5393 sayrh Belediye Kanununun 51. maddesi gere[ince Belediyemizde
gdrev yapan Zabia Memurlanna 2019 mali yrhnda <idenecek olan fazla gahgma ayhk maktu
ticretinin belirlenmesi ile ilgili talebin Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilerek komisyon
raporu sonucunda karar verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucu mevcudun oy birlifi ile
karar verildi
KARAR NO
:18
KARAR 6ZOfi : 6183 Sayrh "Amme Alacaklannrn Tahsil Ustilleri Hakkrnda Kanun"un
Gegici 8. Maddesi "31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak iizere, rizelleqtirme kapsamma
alman kuruluglar dahil 08.06.1984 tarihli ve 233 sayrh Kanun Hiikmtinde Kararname
htiktimlerine t6bi iktisadi devlet teqekkiilleri ve kamu iktisadi kuruluglan ile bunlann
miiesseseleri, ba$r ortakhklarr ve iqtirakleri, 18.06.1999 tarihli ve 4389 sayrlr Kanuna t6bi
faaliyeti devam eden kamu bankalan, biiytikqehir belediyeleri, belediyeler, il ozel idareleri ve
bunlara ait tiizel kigilerin veya bunlara bafih rniistakil btitgeli ve kamu ti.izel kigilifiini haiz
kuruluglann, Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamma giren borglarrna karqrhk, mrilkiyeti bu
idarelere ait ve iizerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taqrnmazlanndan merkezi y6'netim
kapsamrndaki kamu idarelerince ihtiyag duyulanlar ile 29.06.2001 tarihli ve 4706 sayrh
Hazineye Ait Taqrnmaz Mallarrn De[erlendirilmesi ve Katma De[er Vergisi Kanununda
Deliqiklik Yaptlmast Hakkrnda Kanun kapsamrnda degerlendirilecek olanlar, 04.01.2002
tarihli ve 4734 sayrh Kanunun 6 ncr maddesine gdre olugturulacak komisyon tarafindan takdir
edilecek de[eri iizerinden, borglu kurumun da uygun giiriigti ahnarak biitgenin gelir ve gider
hesaplanyla iliqkilendirilmeksizin Hazine Maliye Bakanh[rnca satm alrnabilir." denilmigtir.
Bu maddeye istinaden belediyemiz vergi borglanna kargrhk Yeniimar Mah. 327 ada I
parselde bulunan 1180/ 3989 hissemizin vergi borcumuza mahsuben satrqrmn yaprlmasr ilgili
talebin Emlak istimlak ve Gayrimenkulleri Delerlendirme Komisyonuna havale edilerek
komisyon raporu sonucunda karar verilmesine iqaretle yaprlan oylama sonucu mevcudun oy
birli[i ile karar verildi.
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OZnti t 237 sayrh Taqrt Kanununun 10. maddesi gere[ince, Belediyemiz de

ihtiyag fazlasr durumunda olan g<ip kamyonu ile Denizli ili Qal Belediye Baqkanh[r elinde
bulunan ihtiyag fazlasr ve Belediyemizin ihtiyag duydu[u araglar ile takas edilmesi
maksadryla Belediye Bagkanr Sayrn Cengiz ARSLAN ve Belediye Enctimenine yetki
verilmesi ile ilgiti talebin Hukuk Komisyonuna havale edilerek komisyon rapom sonucunda
karar verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucu mevcudun oy birlipi ile karar verildi.

Gtindemde gtirtiqiilecek bagka bir konu olmadrsrndan, Meclis ve Belediye Bagkanr
CengizARSLAN ihtisas Komisyonlanna sevk edilen gtindem maddelerinin gdri.igtilmek i.izere
Komisyonlann galtqmalanm tamamlamasr igin Belediye Meclisi Qahgma Ydnetmeli[inin 15.
maddesine g<ire oturumun kapatrlmasma, 2019 $UBAT Ayr 2. Birleqim l. Oturumunun
0410212019 Pazartesi giinii saat I 1.00' de Belediye Konferans Salonunda yaprlaca[rnr
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Qameli Belediye Meclisinin 0410212019 Pazartesi gtinii Saat 11.00'de yaprlan
toplanilsrna ait Karar Ozetleri; Qameli Belediye Meclisi, Komisyonlara havale edilen
konulann gririiqiilmesi igin 0410212019 Pazartesi giinti saat 1 1.00'de Meclis ve Belediye
Bagkanr Cengiz ARSLAN'rn Baqkanh[rnda ve Uyelerden 1- Fethi UGUR, 2-Adnen
GOfOz, 3- Keziban AKSOY UYGUN, 4- Selma TUTGUN, 5- idris OZ, 6- Nadi
YILDIRIM, T- Hasan Ali AK$IT,8- Yiicel ERDOGAN, g-,Ramazan KURBAN, 10- Faik
AKYOL ve 1l- Abdurrahman UYSAL'rn katrldr[r grirtldii. Komisyona havale edilen
konulann gciriigiilmesine gegildi.
KARAR NO
:20
KARAR OZtfi
: 5393 sayrh Belediye Kanununun 18. maddesinin e fikrasr gere[ince
mtilkiyeti Belediyemize aitYeni Mahalle Cumhuriyet MeydanrT3 Ada 1 Parsel3l3,00 m2
arsa ig,elisinde bulunan Bafrmsrz Boliim No:2 12,10 m2 ve Balrmsz Bciltim No:3 13,20 m2
yiizdlgiimlii dtikkanlann satrhp satrlamayaca[r satrlaca[r takdirde Belediye Enciimenine yetki
verilmesi ile ilgili Emlak istimlak ve Gayrimenkulleri Defierlendirme Komisyonu raporu
meclise okundu. Bu hususta sriz isteyen olup olmadr[r soruldu. Sdz isteyen olmamast tizerine
talebin komisyondan geldili gekliyle kabuliine igaretle yaprlan oylama sonucunda mevcudun
oy birli[i ile karar verildi.
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Qameli Belediye Meclisinin 04l}ll20l8 tarih ve I I sayir Zabrta
Memurlanna 2018 yrhnda ayhk maktu fazla gahqma ticreti verilmemesine dair ahnan karart,
Denizli idare Mahkemesinin 20181646 Esas no ve 2018/1333 sayrh kararr ile iptal
edildi[inden, 5393 sayrh Belediye Kanununun 51. maddesi gere[ince Belediyemizde gtirev
yapan Zabtta Memurlanna2018 yrh igin geriye ddntik <idenecek olan fazla galtqma ticretinin
belirlenmesi ile ilgiti Plan ve Biitge Komisyonu raporu meclise okundu. Bu hususta sciz
isteyen olup olmadr[r soruldu. Sriz isteyen olmamasr iizerine talebin komisyondan geldi[i
qekliyle kabultine iqaretle yaprlan oylama sonucunda mevcudun oy birli[i ile karar verildi.

KARAR NO
KARAR bZJ.fi

:
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: 5393 sayrh Belediye Kanununun 5l . maddesi gere[ince
Belediyemizde g<irev yapan Zabtta Memurlanna 2019 mali yrhnda cidenecek olan fazla
gahgma ayhk maktu licretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Btitge Komisyonu raporu meclise
okundu. Bu hususta uiz isteyen olup olmadr[r soruldu. Soz isteyen olmamasr iizerine talebin
komisyondan geldigi gekliyle kabuliine iqaretle yaprlan oylama sonucunda mevcudun oy
birlifii ile karar verildi.
KARAR NO
:23
KARAR iiZnfi
: 6183 Sayrh "Amme Alacaklannrn Tahsil Usi.illeri Hakkrnda Kanun"un
Gegici 8. Maddesi "3l.12.2023 tarihine kadar uygulanmak izere, <izelleqtirme kapsamrna
alman kuruluqlar dahil 08.06.1984 tarihli ve 233 sayrh Kanun Hiikmiinde Karamame
hiikiimlerine t6bi iktisadi devlet teqekkiilleri ve kamu iktisadi kuruluglan ile bunlann
miiesseseleri, balh ortakhklarr ve igtirakleri, 18.06.1999 tarihli ve 4389 sayrh Kanuna t6bi
faaliyeti devam eden kamu bankalan, biiyiikgehir belediyeleri, belediyeler, il 6zel idareleri ve
bunlara ait ttizel kigilerin veya bunlara balh mtistakil biitgeli ve kamu tiizel kiqili[ini haiz
kuruluglann, Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamrna giren borglanna kargrhk, miilkiyeti bu
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ait ve iizerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taqrnmazlarmdan merkezi ydnetim
kapsamrndaki kamu idarelerince ihtiyag duyulanlar ile 29.06.2001 tarihli ve 4706 sayrh
Hazineye Ait Tagrnmaz Mallarrn De[erlendirilmesi ve Katma Deler Vergisi Kanununda
De[igiklik Yaprlmasr Hakkrnda Kanun kapsamrnda delerlendirilecek olanlar, 04.01.2002
tarihli ve 4134 sayrh Kanunun 6 ncr maddesine gore olugturulacak komisyon tarafindan takdir
edilecek de[eri iizerinden, borglu kurumun da uygun g<ir0qii almarak bi.itgenin gelir ve gider
hesaplanyla iliqkilendirilmeksizin HazineMaliye Bakanh[rnca satm almabilir." denilmigtir.
Bu maddeye istinaden belediyemiz vergi borglanna kargrhk Yeniimar Mah. 321 ada I
parselde bulunan 1 180/ 3989 hissemizin vergi borcumuza mahsuben sahgrrun yaprlmasr ilgili
Emlak istimlak ve Gayrimenkulleri De[erlendirme Komisyonu raporu meclise okundu. Bu
hususta sdz isteyen olup olmadr[r soruldu. Sciz isteyen olmamast tizerine talebin komisyondan
geldifi qekliyle kabultine iqaretle yaprlan oylama sonucunda mevcudun oy birli[i ile karar
verildi.
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237 sayrlL Taqrt Kanununun 10. maddesi gere[ince, Belediyemiz de
6Znfi
KARAR
ihtiyag fazlasr durumunda olan grip kamyonu ile Denizli ili qat Belediye Baqkanh$ elinde
bulunan ihtiyag fazlasr ve Belediyemizin ihtiyag duydu[u araglar ile takas edilmesi
maksadryla beiediye Bagkam Sayrn Cengiz ARSLAN ve Belediye Enctimenine yetki
verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu meclise oktmdu. Bu hususta sdz.isteyen olup
olmadrp6o*ldr. Sdz isteyen olmamasr iizerine talebin komisyondan geldipi qekliyle
kabultine igaretle yaprlan oylama sonucunda mevcudun oy birlipi ile karar verildi.

21lg yrfi $UBAT ayr Belediye Meclisinin toplantr giindeminde yer alan tiim
tekliflerin g6riigiilmesi tamamlanmrg oldufiundan, Meclis ve Belediye Baqkanr Cengiz
enSlAN neteaiye Meclisi Qahqma Ydnetmeli[inin 15. maddesi gerefiince birleqim ve

toplantmrn kapatilmasma, Belediye Meclisinin MART ayr toplanhstnrn 04 MART 2019
Pazartesi gi.ini.i saat 1 1.00'de Belediye Konferans Salonunda yaprlaca[rnr duyurarak, allnan
kararlannQameli'ye hayrrh olmasmr dileyerek toplantryr kapattr. 0410212019
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