yE MEcLisiNi

Çameli Belediye Meclisinin 0ll11l20l9 Cuma günü Saat 1 1.00 de yapılan toplantısına
ait Karar Özetleri; Çameli Belediye Meclisi, Yazı İşleri Müdürlüğünnn28lI0l2019 tarih ve
105.02-E.3011 sayılı çağrı yazısı üzerine gündemde yazıirı bulunan hususlarrn görüşülüp
karara bağlanması maksadı ile 0l/lIl2019 Cuma günü saat 11.00'de Meclis ve BelediYe
Başkanı Öengiz ARSLAN Başkanhğında ve Üyelerden l- Keziban AKSOY UYĞUN, 2rethi UĞUR" 3- İdris ÖZ, 4- Hasan Ali AKŞİT, 5- Selma TUTGLrN, 6- Hüseyin
BAKIRTAş, 7- ismail KESMEN, 8- İlhan KANDEMİR, 9- Mevlüt AKYOL ve 10Muharrem rÖnOĞrU'nun katıldığı görüldü.

Bir önçeki toplantıda alınan kararlar (CD) olarak üyelere dağıtıldı. Meclis

üyesi
Ahmet Yusuf SÖKMEN' in mazeret dilekçesi olduğu görüldü, mazeretli sayılmasr oylamaya
sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 3194 saYılı
İmar Kanununun 8.maddesi ve Mek6nsa1 Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi
gereğnce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP 39652 PİN numaralı Denizli İli Çameli İlçesi
Yunusprnarı Mahallesi299 ada 17 nolu parsel ile ilgili olarak üst kademe plan.kararlarına
uygunluğunun sağlanması amacıyla hazır\anan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı
Revizyonu yapılması ile ilgili önergenin Meclis Gündemine alınmasını ve 4. madde olarak
giindeme eklenmesini teklif etti, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle
kabul edilerek gündeme alındı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
z |02
KARAR NO
ÖZnrİ:
5393 sayılı Belediye Kanun'unun 38/g ve 18/p maddesi gereğince. görev
KARAR
alanımızla ilgili konularda faaliyet gösteren, Türkiye koordinatörlüğünü lzmir Seferihisar

Belediyesinin yaptığı Cittaslow (Yavaş Şehir Birliği ) tüzüğiinün kabul edilmesi, Cittaslow
uluslararası ağına katılım başıurusu yapılması, adaylık süreci kapsamında başvuru ücretinin
ödenmesi, başvurunun kabul edilmesi halinde her sene Cittaslow tarafindan belirlenen yıllık
aidatın ödenmesi, katılım başvurusunun kabul edilmesi halinde Cittaslow logosunun
Belediyemizin turistik ve kültürel faaliyetlerinde kamusal kimliğinin bir parçası olarak
kullanılması, Cittaslow için Belediye Başkanının delege seçilmesi, Cittaslow için Belediyemiz
çalışanlan arasından teknik temas kişisinin belirlenmesi ve ttim iş ve işlemler için Belediye
Başkanı Sayın Cengiz ARSLAN'a yetki verilmesi ile ilgili talebin Hukuk Komisyonuna
havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine işaretle yapılan oylama sonucu
mevcudun oy biriiği ile karar verildi.

KARAR NO : 103
KARAR ÖZnrİ: 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 10/5.
ve 48. maddeleri gereğince, hissesinin o^|00'tı Belediyemize ait olan ÇAMBEL L.T.D.
Ş.T.İ.'nin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 2016/01 ile 2019109 dönemi/ayına ait ve bu

tarihten soffa tüakkuk edecek Prim, İşsizlik Sigortası, Damga Vergisi vb. borçlarına ve bu
borçlara bu tarihten ödenmesine kadar geçecek süre için işleyecek faizlerine karşılık borçların

ile ilgili talebin Plan Bütçe ve Emlak İstimlak Gayrimenkulleri
Değerlendirme müşterek Komisyonuna havale edilerek komisyon raponı sonucunda karar
verilmesine işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.
taksitlendirilmesi

KARAR NO
z |04
KARAR ÖZf.rİ: 5393 sayılı

Belediye Kanunu'nun 68. ve 38/g maddeleri gereğince, İş
Bankası Acıpayam Şubesinden kullanmış olduğumuz 2 adet cari kredinin faizlerin düşmesi

SayfaI

l2

Çt-

sebebiyle İller Bankasından alınan teminat mektubunun revize edilerek daha avantaj|ı faiz
oranrndan yapılandırma işlemi yapılması ile ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve
evraklarr imza|amaya Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN'a yetki verilmesi ile ilgili talebin
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine
işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO
: 105
KARAR ÖZf.rİ z 3194 sayılı İmar Kanununun

8.maddesi ve Mek6nsal Planlar Yapım
Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP 39652 PN
numaralr Denizli İli Çameli İlçesi Yunuspmarl Mahallesi 299 ada 17 nolu parsel ile ilgili
olarak üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanmasl uımacry|a hazırlanan l/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılması ile ilgili talebin İmar Komisyonuna havale
edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine işaretle yapılan oylama sonucu
mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Meclis ve Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN İhtisas Komisyonlarrna sevk edilen
gündem maddelerinin görüşülmek üzere Komisyonların çalışmalarrnı tamamlaması için
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 15. maddesine göre oturumun kapatılmasıııa,201.9
KASIM Ayı2. Birleşim 1. Oturumunun 04/1|12019 Pazartesi giinü saat 14.00'de Belediye
Konferans Salonunda yapılacağını duyurdu.0 | l l 1 120|9

Selm

Diİ6

Sayfa2l2

DEMİR

l4:00'DE

Çameli Belediye Meclisinin 04lIIl20|9 Pazartesi günü Saat 14.00'de yapılan
toplantısına ait Karar Özetleri; Çameli Belediye Meclisi, Komisyonlara havale edilen
konularrn görüşülmesi için 04l11l20l9 Pazartesi günü saat 14.00'de Meclis ve Belediye
Başkanı Cİngiz ARSLAN'ın Başkanlığında ve Üyelerden 1- Keziban AKSOY UYĞI_IN, 2Fethi UĞUR, 3- İdris ÖZ, 4- Haşan Ali AKŞİT, 5- Selma TUTGLIN, 6- Hüseyin
BAKIRTAş,7- Ahmet yusuf SÖKMEN,8- İlhan KANDEMİR,9- Mevlüt AKYOL ve 10Muharrem KÖROĞLU'nun katıldığı görüldü.
Meclis üyesi İdris ÖZ'un mazeret dilekçesi olduğu görüldü, mszeretli sayılması

oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
Komisyonlara havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.

KARAR

NO

:106

KARAR ÖZnrİ^ı 5393 sayılı Belediye Kanun'unun 38/g ve l8/p maddesi gereğince, görev
alanrmızla ilgili konularda faaliyet gösteren, Türkiye koordinatörlüğiinü İzmir Seferihisar

Belediyesinin yaptığı Cittaslow (Yavaş Şehir Birliği ) tilzüğünün kabul edilmesi, Cittaslow
uluslararası ağına katılım başvurusu yapılması, adaylık süreci kapsamında başvuru ücretinin
ödenmesi, başvurunun kabul edilmesi halinde her sene Cittaslow tarafından belirlenen yıllık
aidatın ödenmesi, katılım başvurusunun kabul edilmesi halinde Cittaslow logosunun
Belediyemizin turistik ve kültürel faaliyetlerinde kamusal kimtiğnin bir parçası olarak
kullanılması, Cittaslow için Belediye Başkanının delege seçilmesi, Cittaslow için Belediyemiz
çalışanları arasrndan teknik temas kişisinin belirlenmesi ve tüm iş ve işlemler için Belediye
Başkanı Sayın Cengiz ARSLAN'a yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu meclise
okundu. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmaması üzerine talebin
komisyondan geldiği şekliyle kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy
birliği ile karar verildi.

KARAR NO :lO7
KARAR ÖZnrİ: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 10/5.
ve 48. maddeleri gereğincİ, hisseşinin %100'ü Belediyemize ait olan ÇAMgpr L.f.n.

Ş.T.İ.'nin Sosyal Güvenlik Kurumuna o|an 201610l il; 20lgl}g d<ınemİ/ayına ait ve bu
tarihten sonra tahakkuk edecek Prim, İşsizlik Sigortası, Damga Vergisi vb. blrçlarına ve bu
borÇlara bu tarihten ödenmesine kadar geçecek sllre için işleyecek falüerine karşİüık borçların
taksitlendirilmesi ile ilgili Plan Bütçe ve Emiak İstimlak Gayrimenkulleri Değerlendirme
Komisyonu müşterek raporu meclise okundu. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu.
Söz isteyen olmaması üzerine tatebin komisyondan geldiği şekliylİ kabultıne işareİle yapılan
oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO

:108

KARAR ÖZnrİ:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. ve 38/g maddeleri gereğince, İş
Bankası Acıpayam Şubesinden kullanmış olduğumuz 2 adet cari kredinin faizlerin duş-".İ
sebebiyle İller Bankasından alınan teminat -"ktrbrnrn revize edilerek daha avant ajlı faiz
oranından YaPılandırma işlemi yapılması ile ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve
evrakları imza|amaya Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN'a yetki verilmesi ile ilgili Flun u"
BütÇe Komisyonu raporu meclise okundu. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz
isteyen olmaması üzerine talebin komisyondan geldiği şektiyle kabultıne iğaretle yapılan
oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.

q

sayfaı/rN.

KARAR

NO

:l09

KARAR ÖZf.rİ z

3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi ve Mekdnsal Planlar Yapım
Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP 39652 PİN
numaralı Denizli İli Çameli İlçesi Yunuspmarı Mahallesi 299 ada 17 nolu parsel ile ilgili
olarak üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amaclyl,a hazır|anan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılması ile ilgili İmar Komisyonu raporu meclise
okundu. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmaması üzerine talebin
komisyondan geldiği şekliyle kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy
birliği ile karar verildi.
2019 yılı KASIM ayı Belediye Meclisinin toplantı gündeminde 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 20l9 Salı günü
saat l1.00'de Belediye Konferans Salonunda yapılacağını duyurarak, alınan kararların
Çameli'ye haynlı olmasınr dileyerek toplantıyı kapattı. 04l||120|9
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