
YAPILAN TOPLANTISI 1. BIRL MDA ALINAN KARAR ERi

Qameli Belediye Meclisinin 0210112019 Qarqamba giinti Saat I 1.00 de yaprlan toplantrsrna ait
Karar Ozetleri; Qameli Belediye Meclisi, Yazr igleri Mtidtirlii[tiniin 2711212018 tarih ve
301.03/8.2925 sayrh ga[rr yazrsr iizerine gtindemde yazrh bulunan hususlarrn gortigiiltip karara
ba$anmasr maksadr ile 0210112019 Qargamba giinti saat I1.00'de Meclis ve Belediye Bagkanr Cengiz
ARSLAN'rn Bagkanh[rnda ve Uyelerden , 1- Fethi UGUR, 2-Adnen COKOZ, 3- Keziban AKSOY
UYGUN, 4- idris 62, ,5- Ramazan KURBAN, 6- Nadi YILDIRIM, 7- Hasan Ali AK$IT, 8- Yticel
ERDOGAN, g- Faik AKYOL ve l0- Abdurrahman UYSAL'rn katrldr[r gtiriildii.

Bir dnceki toplantrda ahnan kararlar (CD) olarak iiyelere da[rtrldr. Meclis iiyesi Selma
TUTGUN'un mazeret dilekgesi oldu[u gdriildti, mazeretli sayrlmasr oylamaya sunuldu. igaretle
yaprlan oylama sonucunda mevcudun oy birliliyle kabul edildi. 5393 sayrh Belediye Kanununun 18.

maddesi gere[ince, enflasyonla miicadele kapsamrnda Vatandaglarrmza destek olmak amacryla, 2886
sayrlr D.i.K'nu kapsamrnda Belediyemiz tarafindan 2019 yrhnda yaprlacak olan tagmmaz kiralama
ihalelerinde TUIK tarafindan agrklanacak olan kira artrg oranr (TEFE - TUFE)' nin uygulanrp
uygulanmayaca[r ve 5393 sayrh Belediye Kanununun 18. maddesinin (i) fikrasr gerelince hissesinin
%100'U Belediyemize ait Qambel Tarrm Turizm Tanrtrm Miihendislik Mtigavirlik inqaat Sanayi ve
Ticaret Limited $irketi'nin mevcut sermayesinin artrnlmasr ile ilgili dnergelerin Meclis Gtindemine
ahnmaslnr, 7. ve 8. madde olarak giindeme eklenmesini teklif etti, igaretle yaprlan oylama sonucunda
mevcudun oy birli[iyle kabul edilerek gtindeme almdr. Gtindem maddelerinin gdriigiilmesine gegildi.

KARAR NO : 01
KARAR OZnfi z 5393 sayrh Belediye Kanununun 49. maddesi gere[ince, Belediyemiz
biinyesinde tam zamanh sdzleqmeli personel olarak gdrev yapan I Peyzaj Mimar, 2 Programu, 7

Ekonomist, 2 Tekniker ve 2 Teknisyen personelin vize durumlart ve 2019 yrhnda alacaklan ayhk net

tutarlann belirlenmesi ile ilgili talebin Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu

sonucunda karar verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucu mevcudun oy birli[i ile karar verildi.

KARAR NO z 02

KARAR 6Znfi : 5393 sayrh Belediye Kanununun3Z. maddesinde " Meclis Baqkan ve iiyelerine,

Meclis ve komisyon toplantrlarrna katrldrklan her giin igin 39. madde uyannca Belediye Bagkanrna

6denmekte olan ayhk briit ddenefiin giinliik tutannm iigte birini gegmemek tizere meclis tarafindan

belirlenecek miktarda huzur hakkr odenir denildilinden 2019 mali yrhnda ddenecek huzur hakkrnrn

tespit edilmesi ile ilgili talebin Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu

sonucunda karar verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucu mevcudun oy birlili ile karar verildi.

KARAR NO : 03

KARAR 6Znfi z 5393 sayrfu Belediye Kanununun} . maddesi gerepince siyasi parti guruplannm

meclis tiye tam saylsma oranlamasryla bulunacak ve 3110312019 tarihine kadar ihtisas komisyonu

iiyesi olarak g<irev yapacak olan Plan ve Biitge, imar ve Baymdrltk, Emlak istimlak ve

dayrimenkulleii Degerlendirme, Tanm Hayvancrhk Ziraat, Kiiltiir Sanat Turizm ve

Hutut Komisyonu tiyeliklerinin saylsl ve gorev siireleri agrk oylama ile belirlendi.

KARAR NO : 04
KARAR 6Znfi :5393 sayrft Belediye Kanununun 25. maddesi gere[ince Belediyemiz 2018 mali

yr1 Gelir ve Giderleri ile bunlara iligkin hesap ve kayrtlarrn denetlenmesi amactyla siyasi parti

lruplarrnrn meclis iiye tam saytsma oranlamastyla bulunan beg kiqilik Denetim Komisyonu Uyeleri

gizli oylama ile belirlendi.
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irLnLn No : o5
KARAR 6Znfi z 5393 sayrh Belediye Kanunun l8/e maddesi gerelince, miilkiyeti Belediyemize
ait Elmah Mahallesi 292 ada I parselde kayrth 865,12 m2 ytiz6lgiimlii parsel ve293 ada36 parselde

kayrtlr 427,14m2 yiizdlgiimlii tarla niteligindeki tagrnmazlarn satrhp safilmayaca[r safilacalr takdirde,
satrgrnrn yaprlmasr igin Belediye Enctimenine yetki verilmesi ilgili talebin Emlak istimlak ve

Gayrimenkulleri De[erlendirme Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar
verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucu mevcudun oy birlili ile karar verildi.

KARAR NO : 06
KARAR 6Znfi z 5393 sayrh Belediye Kanununun 68. maddesi gerelince, mahallelerimiz
yollannda kilit parke tagr ve bordur d6geme yaplm igi ve kilit parke tagr ve bordtir mal altmtnda
kullanmak maksadryla yurt igi kamu veya 6zel bankalardan 2017 mali yrh kesinlegmig biitge gelirinin
%ol0'u oranrnda faizharig 1.265.000,00TL (BirmilyonikiytizaltmrqbegbinTl)' nm peyderpey veya tek
seferde kredi kullanrlmasr ve teminat mektubu ahnmasr konusunda her tiirlii iglemi yapmaya Belediye
Bagkanr Cengiz ARSLAN'a yetki verilmesi ile ilgili Belediye Meclisinin 0310412018 tarih ve 43

sayrlr Meclis Karannrn revize edilmesi ile ilgili talebin Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilerek
komisyon raporu sonucunda karar verilmesine iqaretle yaprlan oylama sonucu mevcudun oy birli[i ile
karar verildi.

KARAR NO :07
KARAR 6Znfi : 5393 sayrh Belediye Kanununun 18. maddesi gerepince, enflasyonla
miicadele kapsamrnda Vatandaglanmrza destek olmak amacryla, 2886 sayrh D.i.K'nu kapsamtnda
Belediyemiz tarafindan 2019 yrhnda yaprlacak olan tagrnmazkiralama ihalelerinde fUif tarafindan
agrklanacak olan kira artrg oranr (TEFE - TUFE)' nin uygulanrp uygulanmayaca$r ile ilgili talebin
Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucu mevcudun oy birlili ile karar verildi.

KARAR NO : 08
KARAR 6Znfi z 5393 sayrh Belediye Kanununun 18. maddesinin (i) fikrasr gere[ince hissesinin
o/0100'ii Belediyemize ait Qambel Tanm Turizm Tanrtrm Mtihendislik Miigavirlik ingaat Sanayi ve
Ticaret Limited $irketi'nin mevcut sermayesinin artrnlmasr ile ilgili talebin Plan ve Biitge
Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucu mevcudun oy birlili ile karar verildi.

Gtindemde g<iriigiilecek baqka bir konu olmadr[mdan, Meclis ve Belediye Bagkanr Cengiz
ARSLAN ihtisas Komisyonlarrna sevk edilen giindem maddelerinin gdrtigiilmek iizere Komisyonlann
gahqmalannr tamamlamasr igin Belediye Meclisi Qahgma Yiinetmelilinin 15. maddesine g6re

oturumun kapatrlmasma,2019 OCAK Ayr2. Birleqim l. Oturumunun03l0l12019 Pergembe giinii saat

I 4.00' de Belediye Konferans Salonunda yaprlaca[rnr duyurdu.O3 l0l 12019

-*M Ramazan K
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Qameli Belediye Meclisinin 0310112019 Pergembe gtinii Saat 14.00'de yaprlan toplantrsrna ait
Karar Ozetleri; Qameli Belediye Meclisi, Komisyonlara havale edilen konulann gdriigiilmesi igin
0310112019 Perqembe gtinii saat 14.00'de Meclis ve Belediye Bagkanr Cengiz ARSLAN'rn
Bagkanhgrnda ve Uyelerden 1- Fethi UGUR, 2-Adnen COKOZ, 3- Keziban AKSOY UYGUN, 4-
Selma TUTGLTN, 5- Ramazan KURBAN, 6- Nadi YILDIRIM, 7- Hasan Ali AK$IT, 8- Yiicel
ERDOGAN,9- Faik AKYOL ve l0- Abdurrahman UYSAL'rn katrldr[r gciriildti.

Meclis tiyesi idris 6z'iin mazeret dilekgesi oldu[u goriildii, mazeretli sayrlmasr oylamaya
sunuldu. igaretle yaprlan oylama sonucunda mevcudun oy birli[iyle kabul edildi. Komisyona havale
edilen konulann gdriigiilmesine gegildi.

KARAR NO :09
KARAR 6Zf.fi : 5393 sayrh Belediye Kanununun 49. maddesi gerefince, Belediyemiz
bi.inyesinde tam zamanh srizlegmeli personel olarak gorev yapan I Peyzaj Mimar, 2 Programu, 7

Ekonomist, 2 Tekniker ve 2 Teknisyen personelin vize durumlarr ve 2019 yrhnda alacaklan ayhk net
tutarlann belirlenmesi ile ilgili Plan ve Btitge Komisyonu raporu meclise okundu. Bu hususta sriz
isteyen olup olmadtpt soruldu. Soz isteyen olmamasr iizerine talebin komisyondan geldi[i gekliyle
kabuliine igaretle yaprlan oylama sonucunda mevcudun oy birlili ile karar verildi.

KARAR NO :10
KARAR 6Znfi z 5393 sayrh Belediye Kanununun 32. maddesinde " Meclis Bagkan ve
iiyelerine, Meclis ve komisyon toplantrlanna katrldrklan her giin igin 39. madde uyannca Belediye
Bagkanrna odenmekte olan ayhk briit ridenelin giinliik tutannm tigte birini gegmemek iizere meclis
tarafindan belirlenecek miktarda huzur hakkr ddenir denildi[inden 2019 mali yrhnda Odenecek huzur
hakkmm tespit edilmesi ile ilgili Plan ve Biitge Komisyonu raporu meclise okundu. Bu hususta sdz
isteyen olup olmadr[r soruldu. 56z isteyen olmamasr iizerine talebin komisyondan geldi[i qekliyle
kabultine igaretle yaprlan oylama sonucunda mevcudun oy birli[i ile karar verildi.

KARAR NO :11
KARAR 6Znfi z 5393 sayrh Belediye Kanunun l8/e maddesi gere[ince, miilkiyeti
Belediyemize ait Elmah Mahallesi 292 ada 1 parselde kayrth 865,12 m2 yiiz6lgtimlti parsel ve 293 ada
36 parselde kayrth 427,14m2 yiizolgtimlii tarla niteli[indeki tagrnmazlarrn satrhp satrlmayacalr
satrlacalr takdirde, satrgmm yaprlmasr igin Belediye Enciimenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak
istimlak ve Gayrimenkulleri De[erlendirme Komisyonu raporu meclise okundu. Bu hususta soz
isteyen olup olmadrlr soruldu. Sdz isteyen olmamasr iizerine talebin komisyondan geldili gekliyle
kabuliine igaretle yaprlan oylama sonucunda mevcudun oy birlili ile karar verildi.

KARAR NO zl2
KARAR 6Znfi : 5393 sayrh Belediye Kanununun 68. maddesi geregince, mahallelerimiz
yollannda kilit parke taqr ve bordur d6geme yaprm igi ve kilit parke taqr ve bordtir mal ahmrnda
kullanmak maksadryla yurt igi kamu veya <lzel bankalardan 2017 mali yrh kesinlegmig btitge gelirinin
o/ol0'u oranrnda faizharig 1.265.000,00TL (BirmilyonikiyiizaltmrqbeqbinTl)' nrn peyderpey veya tek
seferde kredi kullanrlmasr ve teminat mektubu ahnmasr konusunda her tiirlii iqlemi yapmaya Belediye
Bagkanr Cengiz ARSLAN'a yetki verilmesi ile ilgili Belediye Meclisinin 0310412018 tarih ve 43

sayrlr Meclis Karannm revize edilmesi ile ilgili Plan ve Biitge Komisyonu raporu meclise okundu. Bu
hususta s6z isteyen olup olmadr[r soruldu. Sdz isteyen olmamasr iizerine talebin komisyondan geldili
gekliyle kabuliine igaretle yaprlan oylama sonucunda mevcudun oy birlifii ile karar verildi.

KARAR NO :13
KARAR 6Znfi : 5393 sayrh Belediye Kanununun 18. maddesi gerelince, enflasyonla
miicadele kapsamrnda Vatandaglarrmrza destek olmak amacryla, 2886 sayrh D.i.K'nu kapsamrnda

Sayfal l2



Belediyemiz tarafindan 2019 yrhnda yaprlacak olan tagrnmazkiralama ihalelerinde fUif tarafindan
agrklanacak olan kira arttg oranr (TEFE - TUFE)'nin uygulanrp uygulanmayacapt ile ilgili Plan ve
Bi.itge Komisyonu raporu meclise okundu. Bu hususta sciz isteyen olup olmadrgr soruldu. Sciz isteyen
olmamast iizerine talebin komisyondan geldi[i gekliyle kabuliine igaretle yaprlan oylama sonucunda
mevcudun oy birlipi ile karar verildi.

KARAR NO z14
KARAR OZnfi : 5393 sayrh Belediye Kanununun 18. maddesinin (i) fikrasr gerelince
hissesinin %100'ii Belediyemize ait Qambel Tarrm Turizm Tanrtrm Mtihendislik Miigavirlik ingaat
Sanayi ve Ticaret Limited $irketi'nin mevcut sermayesinin artrnlmasl ile ilgili Plan ve Biitge
Komisyonu meclise okundu. Bu hususta s<iz isteyen olup olmadr[r soruldu. SOz isteyen olmamasr
iizerine talebin komisyondan geldipi gekliyle kabultine iqaretle yaprlan oylama sonucunda mevcudun
oy birlili ile karar verildi.

2019 yth OCAK ayr Belediye Meclisinin toplantr giindeminde yer alan tiim tekliflerin
gortigtlmesi tamamlanmrg oldu[undan, Meclis ve Belediye Baqkanr Cengiz ARSLAN Belediye
Meclisi Qahgma Yonetmeli[inin 15. maddesi gere[ince birlegim ve toplantrnrn kapatrlmasrna,
Belediye Meclisinin $UBAT ayr toplantrsrnrn 01 $UBAT 2019 Cuma giinii saat 11.00'de Belediye
Konferans Salonunda yaprlaca[rnr duyurarak, allnan kararlann Qameli'ye hayrrh olmasrnr dileyerek
toplantryr kapattr. 03 I 0l 12019

Adn Ramazan K
Divan Divan
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