Çameli Belediye Meclisinin 03l|2l20I9 Salı günü Saat l1.00 de yapılan toplantısına
ait Karar Özetleri; Çameli Belediye Meclisi, Yazı İşleri Müdürlüğünnn 26l||1201ı9 tarih ve
l05.02-E.3248 sayılı çağrı yazısı üzerine gtindemde yazılı bulunan hususların görüşülüp
karara bağlanması maksadı i|e 03l|212019 Salı günü Saat 11.00'de Meclis ve Belediye
Başkanı Cengiz ARSLAN Başkanlığında ve Üyelerden 1- Keziban AKSOY UYĞUN, 2Fethi UĞUR, 3- İdris ÖZ, 4- Hasan Ali AKŞİT, 5- Selma TUTGLIN, 6- Hüseyin
BAKIRTAŞ, 7- Ahmet Yusuf SÖKMEN, 8- İlhan KANDEMİR, 9_ Mevlüt AKYOL ve 10Muharrem rÖnOĞl-U'nun katıldığı görüldü.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar (CD) olarak üyelere dağıtıldı. Meclis üyesi İsmail
KESMEN' in mazeret dilekçesi olduğu görüldü, mazeretli sayılması oylamaya sunuldu.
İşaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 5393 sayılı Belediye
Kanununun 49. maddesinde Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafindan atanır. Birim
müdilrlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin
bilgisine sunulur hükmü gereğince; Belediyemiz norm kadrosunda yapılan atamalar meclisin
bilgisine sunuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğiinün
28/1l/20|9 tarih ve E.27869| sayılı yazısına istinaden Yenimahalle 442 ada 1 parselde
bulunan 327ll43l0 oranında Hazineye ait olan hissenin Belediyemize 2 (iki) yıl süreli ön
tahsisi uygun görüldüğtlndery 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince
tahsisin kabul edilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 60/k maddesi, geçici l0. maddesi
ve Müalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 7. maddesi gereğince Belediyemizde
Temsil ve Ağırlama Giderlerinin bütçe işlerini yürütmek maksadıyla Devlet Teşkilatı Merkezi
Kayıt Sisteminde Özel Kalem teşkilat numarası alınması ile ilgili önergelerin Meclis
Gündemine alınmasını 10. ve ll. madde olarak gündeme eklenmesini teklif effi, işaretle
yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edilerek gündeme alındı. Gündem
maddelerinin görüşülmesine geçildi.

NO z |l4
KARAR ÖZnrİ : Türkiye

KARAR

Cumhuriyet Anayasa'sının 53. maddesi, 4688 Sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ve Belediye lİanununun
38/g maddesi gereğince, Belediyemiz ile yetkili Memur sendikası (BEM-BİR-SEN) ile
görüŞme yapılması ve sözleşme metni imzalanması tizere Belediye Başkanına yetki verilip
verilmeyeceği ile ilgili talebin Hukuk ve Plan Bütçe müşterek Komisyonuna havale edileret
komisyon raporu sonucunda karar verilmesine işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oy
birliği ile karar verildi.

KARAR

NO

:

ll5

KARAR ÖZnlİ: 5393 sayılı Belediye Kanununun l8/b maddesi ve Mahalli idareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince;20|9 mali yılı gider bütçesinde bulunan
ve kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, gider tertiplerine veya öngörülen hizmet
ve amaÇları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve
görüŞülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan
ancak Yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak i;ızere 20l9 mali yılı
bütÇesinde ödenek aktarma yapılması ile ilgili talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine işaretle yapılan oylama sonucu
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
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KARAR

NO

: 116

KARAR

NO

:

KARAR

NO

: 118

KARAR

NO

:

KARAR ÖZtr.rİ:

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin
2| inci maddesi gereğince 2020 yılında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde
çalıştırılması planlanan 9. Dereceli 1 adet Mühendise ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi
ile ilgili talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda
karar verilmesine işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.

ll7

KARAR ÖZtr.rİ z

5393 sayılı Belediye Kanununun l5lb maddesi ve 18/m maddesi
gereğince Belediyemiz Teşkilat Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili talebin Hukuk
Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine işaretle yapılan
oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR ÖZnrİ z

5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve 18/m maddesi
gereğince Belediyemiz İmza Devri Yönergesinin revize edilmesi ile ilgili talebin Hukuk
Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine işaretle yapılan
oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.

l19

KARAR ÖZnrİ z

5393 sayılı Belediye Kanununun l5lb maddesi ve 18/m maddesi
gereğince Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin revize
edilmesi ile ilgili talebin Hukuk Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda
karar verilmesine işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO
z l20
KARAR ÖZgrİ : 5393 sayılı

Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclis Çahşma
Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince 2020 yı|ında Belediye Meclis toplantılarının her ayın
ilk haftasının hangi gününde yapılacağı ve 2020 yılı Belediye Meclisi tatil
aymm belirlenmesi ile ilgili talebin Hukuk Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu
sonucunda karar verilmesine işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar
verildi.

KARAR

NO

ı

l2l

KARAR ÖZnrİ: Planlı

Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 35. maddesi gereğince, ilçemiz
sınırlannda inŞaa edilen yapılarda çatı yükseklikleri ve ebatlaıının beliİlenmesi ile ilgili
talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar
verilmesine işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : l22
KARAR ÖZnrİz

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi
gereğince, mülkiyeti hisseli durumda olan, Çameli İlçesi, Yeni Mahal|e 24 ada l nolu tarla
niteliğindeki parselde Belediyemize ait hissenin üç yıldan fazla süreyle kiraya verilip

ile ilgili talebin Emlak İstimlak ve Gayrimenkulleri Değİrlendirme
Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine işaretle yapılan
oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.
verilmeyeceği
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NO | |23
KARAR ÖZgrİz Çevre ve Şehircilik

KARAR

Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün
28llll20l9 tarih ve E.27869| sayılı yazısına istinaden Yenimahalle 442 ada l parselde
bulunan 327114310 oranındaHazineye ait olan hissenin Belediyemize 2 (iki) yıl süreli ön
tahsisi uygun görüldüğünden; 5393 sayılı Belediye Kanununun l8/e maddesi gereğince
tüsisin kabul edilmesi ile ilgili talebin Emlak İstimlak ve Gayrimenkulleri Değerlendirme
Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine işaretle yapılan
oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR

NO

:

l24

KARAR ÖZgrİz 5393 sayılı Belediye Kanununun 60/k maddesi, geçici l0. maddesi ve
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 7. maddesi gereğince Belediyemizde
Temsil ve Ağırlama Giderlerinin bütçe işlerini yürütmek maksadıyla Devlet Teşkilatı Merkezi
Kayıt Sisteminde Özel Kalem teşkilat numarasl alınması ile ilgili müzekkere okundu. Bu
hususun geldiği şekliyle kabuliine işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile
karar verildi

Meclis ve Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN İhtisas Komisyonlarına sevk edilen
gi.indem maddelerinin görüşülmek üzere komisyonlann çalışmalarını tamamlaması için
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 15. maddesine göre oturumun kapatılmasına, 2019
ARALIK Ayı2. Birleşim 1. Oturumunun0411212019 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediye
Konferans Salonunda yapılacağını duyurdu.O3 l |2120|9

-W-
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AMELİ BELEDiyE MEcLisiNiN 04ı|2t20|9

DA ALINAN KARAR

Çameli Belediye Meclisinin 0411212019 Çarşamba günü Saat l4.00'de yapılan
toplantısına ait Karar Özetleri; Çameli Belediye Meclisi, Komisyonlara havale edilen
konuların görüşülmesi için 04ll2l20l9 Çarşamba günü saat 14.00'de Meclis ve Belediye
Başkanı Cengiz ARSLAN'ın Başkanlığında ve Üyelerden l-Feti UĞUR, 2- İdris ÖZ, 3Selma TUTGLIN, 4- Hüseyin BAKIRTAŞ, 5- İsmail KESMEN, 6- İlhan KANDEMİR, 7Mevlüt AKYOL ve 8- Muharrem rÖnOĞl-U'nun katıldığı görüldü. Meclis üyesi üyesi;
Keziban AKSOY UYĞLIN, Hasan Ali AKŞİT, Ahmet Yusuf SÖKMEN' in mazeret dilekçesi

olduğu görüldü, mazeret|i sayılması oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucunda
mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. Komisyonlara havale edilen konunun görüşülmesine
geçildi.
KARAR NO :|25
KARAR ÖZf.rİ : Türkiye Cumhuriyet Anayasa'sının 53. Maddesi, 4688 Sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. Maddesi ve Belediye Kanununun
38/g maddesi gereğince, Belediyemiz ile yetkili Memur sendikası (BEM-BİR-SEN) ile
görüşme yapılması ve sözleşme metni imzalanması üzere Belediye Başkanına yetki verilip
verilmeyeceğinin görüşülmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe müşterek
komisyonu raporu meclise okundu. Talebin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne işaretle
yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO ı126
KARAR ÖZarİ: 5393 sayılı Belediye Kanununun l8/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince; 2019 mali yılı gider bütçesinde
bulunan ve kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, gider tertiplerine veya
öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin
düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngönilmeyen ve bütçede tertibi
bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak izere
2019 ma|i yılı bütçesinde ödenek aktarma yapılmasının görüşülmesi ile ilgili Plan Bütçe
Komisyonu raporu meclise okundu. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu. Talebin
komisyondan geldiği şekliyle kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy
birliği ile karar verildi.

KARAR

NO

:l27

NO

z128

KARAR ÖZBrİ:

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin
2l inci maddesi gereğince 2020 yılında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde
çalıştırılması planlanan 9. Dereceli l adet Mühendise ödenecek aylık net ücretin
belirlenmesinin görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclise okundu.
Talebin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun
oy birliği ile karar verildi.

KARAR

KARAR ÖZrcrİ :

5393 sayılı Belediye Kanununun

l5lb

maddesi

gereğince Belediyemiz Teşkilat Yönetmeliğinin revize edilmesi ile

ve

18/m maddesi

ilgili Hukuk Komisyonu

raPoru meclise okundu. Talebin komisyondan geldiği şekliyle kabuliine işaretle yapılan

oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR

NO ıl29

KARAR ÖZgrİ : 5393 sayıh Belediye

Kanununun 15/b maddesi ve l8/m maddesi
gereğince Belediyemizİmza Devri Yönergesinin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu
raPoru okundu. Talebin komisyondan geldiği şekliyle kabultine işaretle yapılan oylama
sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.
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KARAR

NO

:130

KARAR ÖZnrİ z

5393 sayılı Belediye Kanununun l5lb maddesi ve l8/m maddesi
gereğince Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin revize
edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okundu. Talebin komisyondan geldiği şekliyle
kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.diği şekliyle
kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :131
KARAR ÖZgrİ: 5393 sayılı

Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma
Yönetmeliği'nin 6. Maddesi gereğince 2020 yı|ında Belediye Meclis toplantılannın her ayın
haftasının hangi gününde yapılacağı
2020
Belediye Meclisi tatil
görüşülmesi
aymm belirlenmesi hususun
ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okundu Talebin
komisyondan geldiği şekliyle kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy
birliği ile karar verildi.

ilk

KARAR

ve

yılı

NO

zl32
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 35. Maddesi gereğince, İlçemiz
sınrrlarrnda inşa edilen yapılarda çatı yükseklikleri ve ebatlarının belirlenmesinin görüşülmesi
ile ilgili İmar Komisyonu raporu okundu. Talebin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne
işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR ÖZtr.rİ:

NO :133
KARAR ÖZnrİ :
KARAR

5393 sayılı

Belediye Kanunu'nun l8/e maddesi
gereğince, mülkiyeti hisseli durumda olan, Çameli İlçesi, Yeni Maha||e 24 ada l nolu tarla
niteliğindeki parselde Belediyemize ait hissenin üç yıldan fazla süreyle kiraya verilip
verilmeyeceğinin görüşülmesi ile ilgili Gayri Menkulleri Değerlendirme Komisyonu raporu
okundu. Talebin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
KARAR

NO

zl34

KARAR ÖZtr.rİ : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel

Müdiirlüğünün

28llll20|9 tarih ve E.27869| sayılı yazısına istinaden Yenimaha||e 442 ada l parselde
bulunan 327114310 oranında Hazineye ait olan hissenin Belediyemize 2 (iki) yıl süreli ön

tahsisi uygun görüldüğünden; 5393 sayılı Belediye Kanununun l8/e maddesi gereğince
tahsisin kabul edilmesi ile ilgili Gayri Menkulleri Değerlendirme Komisyonu raporu okundu.
Talebin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun
oy birliği ile karar verildi.

2019 yılı ARALIK ayı Belediye Meclisinin toplantı gtindeminde yer alan tüm
tekliflerin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Meclis ve Belediye Başkanı Cengiz
ARSLAN Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 15. maddesi gereğince birleşim ve
toplantının kapatılmasına, Belediye Meclisinin ARALIK ayı toplantısının 03 ARALIK 2019
Salı gtinü saat l1.00'de Belediye Konferans Salonunda yapılacağını duyurarak, alınan
kararların Çameli' ye hayırlı olmasrnı dileyerek toplantıyı kapaffı. 04lI2l20Ig
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