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Çameli Belediye Meclisinin 01l10l20l9 Salı günü Saat l1.00 de yapılan toplantısına ait Karar
Özetleri; Çameli Belediye Meclisi, Yazı İşleri Müdürlüğünnn 2610912019 tarih ve l05.02-E.2584
sayılı çağı yazs| üzerine gündemde yazılı bulunan hususların görüşülüp karara bağlanması maksadı
ile 0lll0l2019 Salı günü saat l1.00'de Meclis ve Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN Başkanhğında
ve Üyelerden Üyelerden 1- Fethi UĞUR, 2- İdris ÖZ,3- Hasan Ali AKŞİT, 4- Selma TUTGUN, 5-
Hüseyin BAKIRTAŞ, 6- İsmail KESMEN, 7- ilhan KANDEMİR, 8- Mevlüt AKYOL ve 9-
Muharrem KÖROĞLU'nun katıldığı görüldü.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar (CD) olarak üyelere dağıtıtdı. Meclis üyeleri Keziban
AKSOY UYĞLrN ve Ahmet Yusuf SÖKMEN' in mazeret dilekçeleri oiduğu görüldü, mazeretli
sayılmaları oylalrı4ya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem önergesi sunmak isteyen olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine gündom maddelerinin
görüşülmesine geçildi, 
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KARAR NO . : 93 ]:J,

KAR.ffi ÖZnrİ:5393 sayılı Belediye Kanununun l5. maddesi gereğince; Belediyemffiü proje
karşıiİğı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar, Belediyemiz tarafından tahsİt,;,'ffiilen
vergi, resim ve harç gelirlerinin bulunduğu banka hesaplarımızahaciz konulamaz kararı alınü*§ı ile
ilgili talebin Hukuk Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilm$ine
işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi. 1;,i.1.
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KARAR NO z 94 . i;,

KARAR ÖZnrİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun l8/f maddesi gereğnce; kanunlarda vergi , ."r$İh,
harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için; 2020 yılıffia
uygulanacak olan Belediyemiz gelir tarifesinin göri§ülmesi ile ilgili talebin Plan ve Biiffe
Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine işarode yapılan oylffi
sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi. l, iİji.'_ 
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KARAR ÖZnrİ ı 5393 sayılı Belediye Kanunun l8/b, 62. maddesi ve Mahalli İdarelş..Bütüi$' ,.
Muhasebe Yönetmeliği gereğince; Belediyemiz 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait Tahmini BüŞo$inin
görüşülrne.si ile ilgili talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda
karar,ıaerilinesine işaretle,yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi. ;::İ*.

.',,ı,d;jffi

KARAİıNO :96 ? 
,;i,'"

KARAR ÖZETİ : 5393 sayılı Belediye Kanununun 42. maddesi gereğince sermayesinin yüzde yüzü
Belediyemizo:ait oien ÇAMBEL L.T.D. Ş.T.İ.'ne yetkili müdürünün Belediyemiz kamu tüzel kişiliği
adına Belediye Meclişince belirlenmesi ile ilgili talebin Hukuk Komisyonuna havale edilerek
komisyon raporu:sonucunda kaıar verilmesine işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliği ile
karar verildi.

Meclis ve BeIediye Başkanı Cengiz ARSLAN thtisaş Komisyonlarına sevk edilen gündem
maddelerinin görüşülmek üzere Komisyonların çalışmalarını tamamlaması için Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin 15. maddesine göre oturumun kapatılmasına, 20l9 EKİM Ayı2. Birleşim l.
Oturumunun 02ll0l20|9 Çarşamba günü saat 11.00' de Belediye Konferans Salonunda yapılacağını
duyurdu.0l/|0l20l9
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Çameli Belediye Meclisinin 02ll0l20l9 Çarşamba günü Saat 11.00'de yapılan
toplantısına ait Karar Özetleri; Çameli Belediye Meclisi, Komisyonlara havale edilen
konuların gönişülmesi için 02l|0l20l9 Çarşamba günü saat 11.00'de Meclis ve Belediye
Başkanı Cengiz ARSLAN'ın Başkanlığında ve Üyelerden l- Keziban AKSOY UYĞUN, 2-
Fethi UĞUR, 3- İdris ÖZ, 4- Hasarı Ali AKşİT, 5- Selma TUTGUN, 6- Hüseyin
BAKIRTAŞ,..7- İr"mail KESMEN,8- İlhan KANDEMİR,9_ Mevlüt AKyoL ve l0_
Muhanem KÖROĞLU'nun katıldığı görüldü.

Meclis ,ily€miz Ahmet Yusuf SOKMEN' in mazeret dilekçesi ç.lduğu göılildü
mazeretli sayıİması oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucunda'mevcudun oy
birliğiyle kabul edildi. Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesine geçildi.

KARAR NO :97 ..l,

raün ÖZnrİ: 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereğince; neleffiizin
proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar, Belediyemiz tarffian
tahşil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin bulunduğu banka hesaplanmızahaciz konulÇİ_paz
kararı alrnması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu meclise okundu. Bu hususta söz istğien
olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmaması tizerine taiebin komisyondan geldiği şekİ§Je
kabultine işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile kaıar verildi. iij

KARAR NO .:98 H;
KARAR İJZf.rİ : 5393 sayılı Belediye Kanunun l 8/f maddesi gereğince; kanunlarda ,"rgi.,
resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için;
2ü20 yı|ında uygulanacak olan Belediyema gelir tarifesinin görüşülmesi il* ilgili Plan ve
Bütçe Komisyonu raponı meclise okundu. Bu hususta söz isteyen olup olmadığ soruldu. §6z
isğen olmamasr tizerine talebin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne işaretle yaslan
oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.- ,,;;,.,,.,i.,",
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KARAR NO :99 -ı::.

KARAR ÖZnrİ: 5393 sayılı Belediye Kanununun 42. maddesi gereğince serdffisinin
yizde yiizii Belediyemize ait olan ÇAMBEL L.T.D. Ş.T.İ.'ne yetkili müdürtiniin Belediyemiz
kamu tüzel.kişiliği adına Belediye Meclisince belirlenmesi ile ilgili Hukuk Konıi#Önu raporu
meclise okundu. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu. söz isteyen olmaması tizerine
talebin komisyondan geldiği şekliyle kabultine işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun
oy birliği ile karar verildi.

Meclis ve Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN Komisyonların çalışmasını
tamamlaması için Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 15. maddesine göre oturumun
kapatılmasına,2019 yılı EKİM Ayı 3. Birleşim 1. Oturumunun 03llı0l20l9 Perşembe gtinü
saat l 1.00' de Belediye Konferans Salonunda yapılacağını duyurdu. 02l10120|9
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Çameli Belediye Meclisinin 03ll0l2019 Perşembe günü Saat l1.00'de yapılan toplantısına ait
Karar Özetleri; Çameli Belediye Meclisi, Komisyona havale edilen konunun görüşülmesi için
03l10l20l9 Perşembe günü saat l 1.00'de Meclis ve Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN'ın
Başkanlığında ve Üyelerden 1- Keziban AKSOY UYĞLI-N, 2-Fethi UĞUR, 3- İdris ÖZ, 4-
Hasan Ali AKŞİT, 5- Selma TUTGUN, 6- Hüseyin BAKIRTAŞ, 7- Ahmet Yusuf
SÖKMEN, 8- İlhan KANDEMİR, 9_ Mevlüt AKyoL ve l0- Muharrem KÖROĞLU'nun
katıldığı görüldü.

Meclis üyesi.İsmail KESMEN'in mazeret dilekçesi olduğu görüldü, mazeretli sayılması
oylamaya sunuldu, Işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
Komisyona havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.

KARARIİO :100
KARAB'ÖZnrİ ı 5393 sayılı Belediye Kanunun l8/b, 62. maddesi ve Mahalli İdarfu Bütçe
ve lüiffiasebe Yönetmeliği gereğince; Belediyemiz 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait T*hmini
Bütçesinin görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclise okundu. Bu hust*a söz
isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmaması üzerine talebin komisyondan geldiği §ğSvle
kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi. ü,

2019 yılı EKİM ayı Belediye Meclisinin toptantı gündeminde yer alan tiim tekl
görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Meclis ve Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin l5. maddesi gereğince birleşim ve toplantının kapatılma
Belediye Meclisinin KASIM ayı toplantısının 0l KASIM 20l9 Cuma günü saat l1.00'de BeledİYe

toplantıyı kapattı. 03 l l0 120|9
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