T.C.
KARACABEY BELEDİYE
MECLİS KARARI
*****************
Karar No
: 2014/73
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Garipçe
Mahallesi Gençlik Parkı içi Şehir Kulübü Derneği
üzeri teras kat’ta bulunan işyerinin kira borcunun
silinmesi talebi.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin 1/a’nın
Hukuk Komisyon raporu ile gündemin 3/b’nin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu okunarak yapılan
müzakeresi sonunda;
Hukuk Komisyon raporunda;
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Garipçe Mahallesi Gençlik Parkı içi Şehir Kulübü Derneği
üzeri teras kat’ta bulunan işyerine Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapı kullanma izni alınamadığından bu
işyerine işletme ruhsatı verilememiştir. İlgili ruhsat alamadığından dolayı mağdur duruma düştüğünden
şahsın talebinin yerine getirilmesi için Belediye avukatımızın uygun görüşüyle hazırlanan ve kira
borcunun silinmesi talebinde bulunan kiracının başka bir talebi olmadığına ilişkin hazırlanacak
taahhütnamenin imzalanmasının ardından, konunun meclisimizce karar verilmesi Komisyonca uygun
görülmüş olup,
Bütçe ve Plan Komisyon raporunda;
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/h bendinde belirtilen “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan
ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve
feragate karar vermek” Meclisin görev ve yetkilerinde olduğundan mağduriyetin giderilmesi açısından
Komisyonumuzca Yakup YUMİTKAN’a ait icra takibinin durdurulması ve kira borçlarının yukarıda
belirtilen ilgili yasa kapsamında Meclis Kararıyla iptal edilmesi Komisyonca uygun görülmektedir.
Mecliste görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Garipçe Mahallesi
Gençlik Parkı içi Şehir Kulübü Derneği üzeri teras kat’ta bulunan işyeri kiracısı Belediye ile taahhüt
imzalamadığından, kiracı Yakup YUMİTKAN’ın talebinin reddine, Belediye Meclisinin 27.06.2014
tarihli olağanüstü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
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T.C.
KARACABEY BELEDİYE
MECLİS KARARI
*****************
Karar No
: 2014/74
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : İlçemiz hududları içindeki köylerin köy
tüzel kişiliklerinin düşmesi nedeniyle, köy tüzel
kişiliği adına kayıtlı gayrımenkuller, belediye
adına tescil olmasından dolayı gayrimenkullerin
kiralanma işlemleri ile ilgili ihaleler hakkında.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin 1/b’si Hukuk
Komisyon raporu ile gündemin 3/f’nin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakeresi
sonunda;
Hukuk Komisyon raporunda;
Köy tüzel kişiliklerinden Belediyemize geçen arazilerin kiraya verilmesi sırasında ihaleye
katılacakların ilgili köyde ikamet ediyor olması ve o köyde köy nüfusuna kayıtlı olması şartlarının
aranması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2. Maddesine göre rekabet ilkesine aykırılık teşkil
ettiğinden önergenin reddine Komisyon Başkan Vekili Faruk TÜRE ve Komisyon Katibi Hatice
KILIÇ’ın görüş bildirdiği, Komisyon Üyeleri Hasan BİÇER ve Ahat ŞANLI’nında gelen önerge
doğrultusunda işlem yapılması konusunda uygun olduğu görüşü bildirmiştir. Bu kapsamda toplantıya
katılan dört üyeden ayrı iki görüş bildirildiğinden eşitlik sağlanmış olup, Meclisimizce karar verilmesi
Komisyonca uygun görülmüş olup,
Bütçe ve Plan Komisyon raporunda;
2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen 6. Maddede yer alan doğrudan ve dolaylı ihalelere
katılamayacak olanlar İta amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve
denetlemekle görevli olanlar ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları,ortakları
dışında kalanların katılması yönünde bir engel teşkil etmemesi sebebiyle Komisyon Başkanı İsmail
YOZGAT, Komisyon Başkan Vekili Hatice KILIÇ ve Komisyon Üyesi Ertem İŞCAN’ın Kamu İhale
Kanuna bağlı kalınması yönünde olumlu görüş verdiği, Komisyon Katibi Cem Barış AKINSAL ve
Komisyon Üyesi Hüsnü DOĞRUOĞLU’nun Hukuk komisyon kararının belirlenmesi konusunda görüş
bildirmiş olup, Komisyonumuz oyçokuluğu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine bağlı
kalınması konusunda karar verilmiştir.
Mecliste görüşülmesi sonucunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2. Maddesinin rekabet
ilkesine aykırı olduğundan önergenin reddine, Belediye Meclisinin 27.06.2014 tarihli olağanüstü
toplantısında oyçokluğu ile karar verildi.
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T.C.
KARACABEY BELEDİYE
MECLİS KARARI
*****************
Karar No
: 2014/75
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : Sözleşmeli tam zamanlı (1) bir adet Avukat
çalıştırılması ile ödenecek ücretin belirlenmesi
hakkında.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin 2. maddesi
İçişleri Komisyon raporu ile gündemin 3/c’nin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu okunarak yapılan
müzakeresi sonunda;
İçişleri Komisyon raporunda;
5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına
ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak
yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak
alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı
sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.” denildiğinden;
Belediyemizde 2014 yılında ihtiyaç duyulan tam zamanlı (1) bir adet Avukat çalıştırılması Komisyonca
uygun görülmüş olup,
Bütçe ve Plan Komisyon raporunda;
5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına
ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak
yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak
alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı
sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.” denildiğinden; T.C.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 07.01.2014 tarih ve
B.07.0.BMK.0.19.115708-184 sayılı Genelgesi doğrultusunda; Belediyemizde 2014 yılında ihtiyaç
duyulan tam zamanlı (1) bir adet Avukat’ın çalıştırılmasında ödenecek ücretin tam zamanlı sözleşmeli
personel net ücret tavanı üzerinden 2.565,71 TL olarak belirlenmesi Komisyonca karar verilmiştir.
Mecliste görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince 2014
yılında Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı Avukat’ın sözleşmeli olarak çalıştırılması ve 15.07.2014
tarihinden geçerli olmak üzere 2.565,71 TL aylık net ücretinin belirlenmesine, Belediye Meclisinin
27.06.2014 tarihli olağanüstü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
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Karar No
: 2014/76
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : Zabıta Müdürlüğü personeli fazla çalışma
ücreti hakkında.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin 3/a’nın Bütçe ve Plan
Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakeresi sonunda;
Bütçe ve Plan Komisyon raporunda;
Mali yıl başlarında yayınlanmakta olan bütçe kanununda; “ Görevlerinin niteliği gereği günün (24) yirmi
dört saatinde devamlılık gösteren Zabıta Müdürlüğünde çalışan personele 27.12.2013 gün ve 28864 mükerrer
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6512 Sayılı 2014 yılı Mali Yılı Bütçe Kanununun K cetvelinin III A-2
maddesinde Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi
işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı
olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak
fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti
olarak maktuen ödenir.
Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye
nüfusu;
-10.000’e kadar olanlar için 206 Türk Lirasını,
-10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 221 Türk Lirasını,
-50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 245 Türk Lirasını,
-100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 276 Türk Lirasını,
-250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 329 Türk Lirasını,
-1.000.001’den fazla olanlar için 382 Türk Lirasını,
-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları
içerisindekiler için 382 Türk Lirasını,
-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 508 Türk Lirasını geçemez.”
Denildiğinden,
(5216 Sayılı Kanun ile Büyükşehir kapsamına giren çevre İlçelerden Mustafakemalpaşa, Gürsu, Yenişehir ve
Gemlik Belediyeleri ile yapılan görüşmelerde fazla çalışma bedelinin 382 Türk Lirası olarak belirlendiği tespit
edilmiştir.)
Yasanın vermiş olduğu bu yetkiye dayanarak Zabıta Müdürlüğü dairesinde çalışan personele 2014 yılı
içerisinde ödenecek Fazla Çalışma Ücretinin 382,00 TL olarak belirlenmesi Komisyonca karar verilmiştir.

Mecliste görüşülmesi sonucunda; Zabıta Müdürlüğü dairesinde çalışan personele 2014 yılı
içerisinde ödenecek Fazla Çalışma Ücretinin 382,00 TL olarak belirlenmesine, Belediye Meclisinin 27.06.2014
tarihli olağanüstü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
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Karar No
: 2014/77
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : 6360 sayılı Kanun gereğince tüzel
kişilikleri kaldırılarak mahalle olarak İlçemiz
Belediyesine katılmış olan 64 Köyün imar durumu
ücretlerinin belirlenmesi hakkında.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin 3/d’nin Bütçe
ve Plan Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakeresi sonunda;
Bütçe ve Plan Komisyon raporunda;

64 köyün imar durum ücretlerinin köyde ikamet edenler ve köy nüfusuna kayıtlı olanlardan
ikametgah belgesinin ibrazı şartıyla imar durumu ücretinin alınmamasına,
Yukarıdaki şartlara haiz olmayan taleplerde köy yerleşim alını içerisinde kalan yerler için 150,00
TL, köy yerleşim alanı dışında kalan yerler içinse 300,00 TL imar durumu ücretinin alınmasına
Komisyon Başkanı İsmail YOZGAT, Komisyon Başkan Vekili Hatice KILIÇ ve Komisyon Üyesi Ertem
İŞCAN’ın EVET, Komisyon Katibi Cem Barış AKINSAL ve Komisyon Üyesi Hüsnü
DOĞRUOĞLU’nun RED oylarıyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
Mecliste görüşülmesi sonucunda; Haziran/2014 olağan meclisinde konu Bayındırlık ve İmar
Komisyonunada havalesi olmuş ancak Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu olmadığından konunun bir
sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisinin 27.06.2014 tarihli olağanüstü
toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
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Karar No
: 2014/78
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : İnşaatlardan alınan otopark ücret
tahsilatının ne şekilde yapılacağının belirlenmesi
hakkında.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin 3/e’nin Bütçe
ve Plan Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakeresi sonunda;
Bütçe ve Plan Komisyon raporunda;

01 Temmuz 1993 tarih ve 21624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Otopark
Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince; “Otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsil esasları Yönetmelik ve
Tebliğ hükümleri de dikkate alınarak belediye meclisleri veya il genel meclisleri tarafından belirlenir.”
Denildiğinden,
İnşaatlardan alınan otopark ücretlerinin %25’inin peşin geri kalan %75’inin ilk ruhsat tarihini
takip eden ay itibariyle toplam dokuz (9) taksite bölünerek borçludan ödeme taahhütnamesi alınarak
uygulamasına, ayrıca taksit süresi dolmayan yapı kullanma belgesi talep edilmesi durumunda geri kalan
vadesi gelmemiş taksitlerin tahsilatı yapılarak kullanım izninin verilmesine Komisyonumuzca
oybirliğiyle karar verilmiştir.
Mecliste görüşülmesi sonucunda; İnşaatlardan alınan otopark ücretlerinin %25’inin peşin geri
kalan %75’inin ilk ruhsat tarihini takip eden ay itibariyle toplam dokuz (9) taksite bölünerek borçludan
ödeme taahhütnamesi alınarak uygulamasına, ayrıca taksit süresi dolmayan yapı kullanma belgesi talep
edilmesi durumunda geri kalan vadesi gelmemiş taksitlerin tahsilatı yapılarak kullanım izninin
verilmesine, Belediye Meclisinin 27.06.2014 tarihli olağanüstü toplantısında mevcudun oybirliği
ile karar verildi.
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Karar No
: 2014/79
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : Rampa, kantar ve hal binası kira ve işletme
ücretlerinin belirlenmesi hakkında.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin
4. Maddesini teşkil eden Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Şefliği’nin 65 sayılı yazısının Mecliste
yapılan müzakeresi sonunda;
Yazıda;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin f) bendi “Kanunlarda vergi, resim, harç ve
katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini
belirlemek.” Meclisin görev ve yetkileri dahilinde olduğundan, 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği sona
erip, Belediyemize devir olan köylerin rampa, kantar ve hal binalarının kira ve işletme ücret tarifesinin
belirlenmesi konusunun, Meclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınmasını müsaadelerinize arz
ederim. Denilmekte olup;
Mecliste görüşülmesi sonucunda;
Domates yükleme rampalarından yapılacak yüklemelerden ton başına 1.50 TL ücret alınmasına.
Kantarlardan Traktör 3.00 TL, Römork 3.00 TL, Kamyon 5.00, ve Tır 10.00 TL olarak Belediye
Meclisince belirlemiş olduğu tarife üzerinden devam etmesine.
Hal binalarının sezon süresince günlük 40.00 TL’den kiralanmasına (sezon 01 Temmuz –
15 Ekim tarihleri arasındadır.), sezon dışındaki kiralama ücretinin ise günlük 10.00 TL olarak
belirlenmesine, Belediye Meclisinin 27.06.2014 tarihli olağanüstü toplantısında oyçokluğu ile karar
verildi.
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Karar No
Karar Tarihi

: 2014/80
: 27.06.2014

Özet : Sözleşmeli tam zamanlı (1) bir adet
Elektrik-Elektronik Mühendisi ile sözleşmeli tam
zamanlı (1) bir adet Makine Mühendisi çalıştırılması
ile ödenecek ücretlerinin belirlenmesi hakkında.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin 5. Maddesini teşkil
eden Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 66 sayılı yazısının Mecliste yapılan müzakeresi sonunda;
Yazıda;
03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununu 49.Maddesinde: “Belediye ve bağlı kuruluşlarında,
norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama,
araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı,
çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi
uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere
ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro
unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere
ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25
fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro
ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin
birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Bu
fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.
Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun
sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin
edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.
Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına ve
Maliye Bakanlığına gönderilir.”
Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına
ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp
yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya
yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin
verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.” denildiğinden;
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 07.01.2014 tarih ve
B.07.0.BMK.0.19.115708-184 sayılı Genelgesi doğrultusunda;
Belediyemizde 2014 yılında çalıştırılmasına ihtiyaç duyulan tam zamanlı (1) bir adet
Elektrik-Elektronik Mühendisi ve tam zamanlı (1) bir adet Makine Mühendisi çalıştırılması ile 2014 yılı için
15.07.2014 tarihinden geçerli olmak üzere net sözleşmeli tavan ücretlerinin belirlenmesi hususunda gerekli
Meclis kararının alınmasını arz ederim. Denilmekte olup;

Mecliste görüşülmesi sonucunda;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince 2014 yılında Belediyemiz bünyesinde
tam zamanlı Elektrik-Elektronik Mühendisi ile tam zamanlı Makine Mühendisi sözleşmeli olarak
çalıştırılması ve 15.07.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 2.219,28 TL aylık net ücretinin
belirlenmesine, Belediye Meclisinin 27.06.2014 tarihli olağanüstü toplantısında mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
MECLİS KATİBİ
Hatice KILIÇ

MECLİS KATİBİ

MECLİS BAŞKANI

İsmail YOZGAT

Ali ÖZKAN
Belediye Başkanı

T.C.
KARACABEY BELEDİYE
MECLİS KARARI
*****************
Karar No
: 2014/81
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : Strateji, Arge ve Kaynak Geliştirme
Komisyonu kurulması ve seçiminin yapılması
hakkında.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin 6. Maddesini
teşkil eden Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 67 sayılı yazısının Mecliste yapılan müzakeresi sonunda;
Yazıda;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesi “Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en
fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar
süre için kurulacağı, aynı Meclis Kararında belirtilir. İhtisas Komisyonları her siyasi parti gurubunun ve
bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının üye tam sayısını oranlaması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe
Belediyeler ile nüfusu 10.000 üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının
kurulması zorunludur. Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla (10) on iş günü, diğer
komisyonlar ise (5) beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar
kendilerine havale edilen işler ile ilgili raporlarını bu sürenin sonunda Meclise sunmadıkları takdirde
konu Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. İhtisas Komisyonlarının görev alanına giren
işler bu Komisyonlarda görüşüldükten sonra Belediye Meclisinde karara bağlanır.” Denildiğinden;
Belediyemiz nezdinde Strateji, Arge ve Kaynak Geliştirme Komisyonu kurulmasına ve anılan Kanun
çerçevesinde seçiminin yapılmasına.Bu konuda gerekli Meclis Kararının alınmasını müsaadelerinize arz
ederim. Denilmekte olup;
Mecliste görüşülmesi sonucunda; Nisan/2015 meclisine kadar görev yapmak üzere Strateji,
Arge ve Kaynak Geliştirme Komisyonu kurulmasına, kurulan bu komisyonun (5) beş üyeden
oluşmasına, açık oylama yapılması oy birliği ile kabul edilen Strateji, Arge ve Kaynak Geliştirme
Komisyonu’na İsmail YOZGAT, Ertem İŞCAN, Orhan ÇAKIN, Hüsnü DOĞRUOĞLU,
Cem Barış AKINSAL’ın
seçilmelerine, Belediye Meclisinin 27.06.2014 tarihli olağanüstü
toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
MECLİS KATİBİ
Hatice KILIÇ

MECLİS KATİBİ

MECLİS BAŞKANI

İsmail YOZGAT

Ali ÖZKAN
Belediye Başkanı

T.C.
KARACABEY BELEDİYE
MECLİS KARARI
*****************
Karar No
: 2014/82
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : Bursa İli Belediyeler Birliğine üye
olunması hakkında.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin 7. Maddesini
teşkil eden Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 68 sayılı yazısının Mecliste yapılan müzakeresi sonunda;
Yazıda;
Bursa Belediyeler Birliği Üyelere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek, Sosyal
sorumluluk projelerinde doğrudan ve dolaylı olarak destek ve katkı sağlamak, Yerel yönetim
hizmetlerinde farkındalık oluşturulacak iyi uygulama modellerinin üyeler ile paylaşımı Belediyemize
yönelik teknik inceleme programları düzenlemesi, turizm tanıtma hizmetleri, yurtiçi ve yurtdışı
kuruluşları ile yerel yönetim hizmetlerinde etkin işbirliği, denetim bilgi paylaşımı, yurtiçi ve yurtdışı lobi
faaliyetleri paneli, konferanslar, birlik ve beraberlik içerisinde etkin faaliyetler düzenlemesi, kanun ve
mevzuatlar konusunda donanımlı yeterli bilgi birikimine sahip bürokratların yetişmesi gibi bir çok
konuda geniş faaliyetler sunan ve Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılan ortak hizmet protokolü
çerçevesinde çalışmalar yürüten Bursa İli Belediyeler Birliğine;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin o) bendi “Diğer mahalli idarelerle birlik
kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.” Meclisin görev ve yetkileri
dahilinde olduğundan, Bursa İli Belediyeler Birliğine üye olunması ile ilgili gerekli Meclis Kararının
alınmasını müsaadelerinize arz ederim. Denilmekte olup;
Mecliste görüşülmesi sonucunda; Bursa İli Belediyeler Birliğine üye olunmasına,
Bursa Büyükşehir Belediyeler Birliği Meclisine (2) asil, (2) yedek üyenin açık oylama ile yapılması
oy birliğiyle kabul edilen Faruk ÇAKIR ve Ahmet ŞEN’in asil üye olarak, Hamiyet ÖZENLİ ve
Hatice KILIÇ’ın yedek üye olarak seçilmelerine, Belediye Meclisinin 27.06.2014 tarihli olağanüstü
toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
MECLİS KATİBİ
Hatice KILIÇ

MECLİS KATİBİ

MECLİS BAŞKANI

İsmail YOZGAT

Ali ÖZKAN
Belediye Başkanı

T.C.
KARACABEY BELEDİYE
MECLİS KARARI
*****************
Karar No
: 2014/83
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : Karacabey Belediye Başkanlığı mührünün
yenilenmesi hakkında.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin 8. Maddesini
teşkil eden Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 69 sayılı yazısının Mecliste yapılan müzakeresi sonunda;
Yazıda;
12.09.1984 tarih ve 18513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi Mühür Yönetmeliğinin”
12. Maddesi “Resmi mühürlerin yazılarının okunmayacak kadar silikleşmesi halinde, yenisi yapılmak
üzere durum Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yeni mühürün gönderilmesi
ile birlikte eski mühür beratı ile birlik-te Darphane ve Damga Matbaası Genel Mudürlüğüne iade edilir.
Yeni mühür alınmasından itibaren 1 ay içinde eski mühürünü iade etmeyen sorumlular hakkında,
Başbakanlığın talebi üzerine ilgililerce idari soruşturma açılması zorunludur.” Denildiğinden,
Söz konusu Yönetmeliğin yukarıda anılan maddesi gereği, Karacabey Belediye Başkanlığının
resmi mühür yazıları okuyamayacak kadar silikleştiğinden dolayı Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğünden resmi mührün yenilenmesi için gerekli Meclis Kararının alınmasını müsaadelerinize arz
ederim. Denilmekte olup;
Mecliste görüşülmesi sonucunda; Karacabey Belediye Başkanlığı resmi mühürünün yazıları
okuyamayacak kadar silikleştiğinden dolayı resmi mührün yenilenmesine, Belediye Meclisinin
27.06.2014 tarihli olağanüstü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.
MECLİS KATİBİ
Hatice KILIÇ

MECLİS KATİBİ

MECLİS BAŞKANI

İsmail YOZGAT

Ali ÖZKAN
Belediye Başkanı

T.C.
KARACABEY BELEDİYE
MECLİS KARARI
*****************
Karar No
: 2014/84
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ödenek
aktarma hakkında.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin 9. Maddesini teşkil
eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 70 sayılı yazısının Mecliste yapılan müzakeresi sonunda;

Yazıda;
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, MADDE 36- (1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde
kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip
açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar
meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların
dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır.
Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında
aktarma onayına gerek yoktur.
Denildiğinden Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norma Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 07/05/2014 gün ve 63 sayılı Meclis Kararı ile Onaylanan Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğünün aşağıda belirtilen bütçe tertipinin açılarak ihtiyacı olan ödeneklerin aşağıda listelenen
ödeneklerden fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde ödenek aktarma yapılması hususunda;
F.KOD E.KOD
DAİRE KODU
EKLENEN DÜŞÜLEN
46161113
013100 034402 11000,00
46161113
013100 032101 5000,00
46161113
013100 033101 10000,00
46161113
013100 037103 5000,00
46161113
013100 032690 5000,00
46161113
013100 011101 8000,00
46161113
013100 011201 9000,00
46161113
013100 011401 5000,00
46161113
013100 021601 2100,00
46161113
013100 021602 1200,00
46161134
011100 096100
61300
61300
61300
Gerekli Meclis kararının alınması talep edildiğinden;
Mecliste görüşülmesi sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 36. maddesi gereğince Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne
yukarıda listenilen ödeneklerden fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde 61.300 TL ödenek
aktarılmasına, Belediye Meclisinin 27.06.2014 tarihli olağanüstü toplantısında oyçokluğuyla ile karar verildi.

MECLİS KATİBİ
Hatice KILIÇ

MECLİS KATİBİ

MECLİS BAŞKANI

İsmail YOZGAT

Ali ÖZKAN
Belediye Başkanı

T.C.
KARACABEY BELEDİYE
MECLİS KARARI
*****************
Karar No
: 2014/85
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
ödenek aktarma hakkında.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin 10. Maddesini teşkil
eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 71 sayılı yazısının Mecliste yapılan müzakeresi sonunda;

Yazıda;
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, MADDE 36- (1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde
kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip
açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar
meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların
dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır.
Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında
aktarma onayına gerek yoktur.
Denildiğinden Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norma Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 02/01/2013 gün ve 15 sayılı Meclis Kararı ile Onaylanan İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğünün aşağıda belirtilen bütçe tertipinin açılarak ihtiyacı olan ödeneklerin aşağıda listelenen
ödeneklerden fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde ödenek aktarma yapılması hususunda;
DAİRE
E.KOD
KODU
F.KOD
EKLENEN DÜŞÜLEN
46161105
013100 032101
5000,0
46161105
013100 037103
5000,0
46161105
013100 035903
15000,0
46161105
013100 032690
5000,0
46161105
013100 011101
8000,0
46161105
013100 011201
9000,0
46161105
013100 011401
5000,0
46161105
013100 021601
2100,0
46161105
013100 021602
1200,0
46161134
011100 096100
55300
55300
55300
Gerekli Meclis kararının alınması talep edildiğinden;
Mecliste görüşülmesi sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 36. maddesi gereğince İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne
yukarıda listenilen ödeneklerden fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde 55.300 TL ödenek
aktarılmasına, Belediye Meclisinin 27.06.2014 tarihli olağanüstü toplantısında oyçokluğuyla ile karar verildi.

MECLİS KATİBİ
Hatice KILIÇ

MECLİS KATİBİ

MECLİS BAŞKANI

İsmail YOZGAT

Ali ÖZKAN
Belediye Başkanı

T.C.
KARACABEY BELEDİYE
MECLİS KARARI
*****************
Karar No
: 2014/86
Karar Tarihi : 27.06.2014

Özet : İlçemiz Tophisar Mahallesi’nde bulunan
1999,1818,1819,1820,1821,2281 ve 2283 nolu
parseller için şehir plancısına hazırlatmış olduğu
1/1000 ölçekli revizyon ve ilave imar planının
onaylanması hakkındaki talebi.

Belediye Meclisinin 27.06.2014 günlü olağanüstü Meclis toplantısına ait gündemin
11. Maddesini teşkil eden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 72 sayılı yazısının Mecliste yapılan
müzakeresi sonunda;
Yazıda;
OLCA Gıda ve Plastik Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 05.06.2014 gün ve 3257 sayılı
Belediyemize vermiş olduğu dilekçesinde İlçemiz Tophisar Mahallesi'nde, üzerinde salça fabrikası
bulunan 1999, 1818, 1819, 1820, 1821, 2281 ve 2283 nolu parseller için şehir plancısına hazırlatmış
olduğu 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave imar planının onaylanmasını talep etmektedir.
Gelen talep doğrultusunda ilave imar planının onaylanması konusunun Belediye Meclisimizce
görüşülerek gerekli kararın alınmasını müsaadelerinize arz ederim. Denilmekte olup,
Mecliste görüşülmesi sonucunda; Konunun incelenmek üzere Bayındırlık ve İmar
Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 27.06.2014 tarihli olağanüstü toplantısında mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
MECLİS KATİBİ
Hatice KILIÇ

MECLİS KATİBİ

MECLİS BAŞKANI

İsmail YOZGAT

Ali ÖZKAN
Belediye Başkanı

