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T.C 

T U R H A L 

BELEDİYE MECLİSİ 

 

Toplantının Ayı : Ocak  2014/01                                         Toplantının Tarihi :  06.01.2014                                                                                                                                                                                 

Birleşim                  : 1                                                               Toplantının Günü  :  Pazartesi 

Oturum                  : 1 

 

Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarihi Pazartesi günü saat 14.
00

’da Meclis Toplantı Salonunda 

yapmış olduğu Ocak  ayına ait  karardır. 

 

 

GÜNDEM                           :                 

 

 1- Denetim Komisyonu Üyeleri Seçimi 

 2- Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Tespiti 

 3- Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi 

 4- Üzerinde Resmi Bir Görevi Olmayanlara Verilecek Harcırahın belirlenmesi 

 5- Kısmi ve Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması  

 6- Zabıta ve İtfaiye Personeli Maktu Mesai Ücreti 

 7- İmar Müracaatlarının Görüşülmesi  

 

Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı okundu. 

 

Gündeme geçmeden önce Zabıta Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu  maktu mesaiye ilişkin 

teskerenin meclis gündemine alınması oya sunuldu. Yapılan açık işaretli oylamada maktu mesaiye 

ilişkin teskerenin meclis gündeminin altıncı maddesine alınmasına oybirliğiyle karar verildi. İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan imar müracaatlarının görüşülmesine  ilişkin teskerenin 

meclis gündemine alınması oya sunuldu. Yapılan açık işaretli oylamada  imar müracaatların 

görüşülmesine ilişkin teskerenin  meclis gündeminin yedinci maddesine alınmasına oybirliğiyle 

karar verildi. 

  

GÜNDEM MADDESİ 1:  

Denetim Komisyonu Üyeleri Seçimi; 

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi hükmü gereği belediyemizin 2011 yılı gelir ve giderleri 

ile bunlara ilişkin hesap ve  kayıt işlemlerinin denetimi için meclis üyeleri arasından gizli oyla ve 

üye sayısı 3’den  az,  5’ den çok olmamak üzere her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin 

meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle denetim komisyonu 

oluşturulur maddesi gereği,  

 

1-Belediye Başkanı, denetim komisyonunun üç kişiden oluşturulmasını teklif etti.  Yapılan açık 

işaretli oylamada, denetim komisyonunun 3 kişiden oluşturulması oybirliğiyle kabul edildi.  

Denetim Komisyonu üyelikleri  için meclis üyeleri arasından Ayla BEDİRHAN ÇELİK, Mehmet 

ÜNAL ve Y.Yıldırım DEMİRKAYA  aday oldular 

Yapılan gizli oylama neticesinde; 2014 yılında görev yapacak Denetim Komisyonu üyeliklerine  

Ayla BEDİRHAN ÇELİK (19) ondokuz, Y.Yıldırım DEMİRKAYA(18) onsekiz Mehmet 

ÜNAL (17)  onyedi  oy, M.Kenan ÇALIŞKAN (1) oy boş 5 oy  alarak seçilmiş oldular. 

 

2-Belediye Başkanı, denetim komisyonun emrinde görev yapmak üzere iki uzman kişinin  görev 

yapmasını önerdi. Yapılan açık işaretli oylamada denetim komisyonunun emrinde görev yapmak 

üzere iki uzman kişinin  görevlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 

 

3-Belediye Başkanı, denetim komisyonu emrinde görev yapacak uzman kişilere (2.000) gösterge 

rakamının Devlet Memurlarına uygulanacak aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda 
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günlük ödeme yapılmasını önerdi. Yapılan açık işaretli oylamada denetim komisyonun emrinde 

görev yapacak uzman kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanacak aylık 

katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılması oy birliğiyle kabul edildi.  

 

GÜNDEM MADDESİ 2:  

Meclis Üyelerinin Huzur Hakkının Tespiti; 

 

5393 sayılı Belediye  Kanunun 32 inci maddesi hükmü gereği meclis başkan ve üyelerine, meclis 

ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt 

ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesi, yapılan açık işaretli oylamada 

oybirliğiyle kabul edildi.  

  

GÜNDEM MADDESİ 3: 

Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi; 

 

5393 sayılı Belediye  Kanunun 20 inci maddesi hükmü gereği;  Belediye Başkanının Belediye 

Meclisimizin 2014 yılında Temmuz ayında tatil yapılması önerisi oya sunuldu. Yapılan açık 

işaretli oylamada Belediye Meclisinin Temmuz ayında tatil yapmasına oybirliğiyle karar verildi.  

                     

GÜNDEM MADDESİ 4:  

Üzerinde Resmi bir Görevi Olmayanlara Verilecek Harcırahın Belirlenmesi; 

 

6245 sayılı Harcırah Kanunun 8 inci maddesinde “Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu 

kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, 

bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye 

kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca 

takdir olunur.” hükmü mevcuttur. 

Belediyemiz, başta meclis üyeleri  olmak üzere memur ve hizmetli olmayanların geçici görevle 

görevlendirilmesi durumunda 1-4 üncü dereceli devlet memurlarına verilecek gündelik tutarında 

harcırah verilmesine; yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi                                                     

 

GÜNDEM MADDESİ 5:  

Kısmi ve Tam Zamanlı Çalışan Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Tespiti;  

   

Belediyemizde 2014 yılı için 5393 sayılı yasanın 49. maddesi gereğince ihtiyaç halinde  mühendis, 

mimar, şehir plancısı, tekniker, avukat, tabib gibi ünvanların  kısmi veya tam tam zamanlı olarak 

çalıştırılmasına, ücretlerinin bütçe kanununda belirlenen tavan limitlerinden verilmesine, yapılan 

açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

   

GÜNDEM MADDESİ 6:  
Zabıta ve İtfaiye Personeli Maktu Mesai Ücreti; 

 

Zabıta ve itfaiye  müdürlükleri emrinde görev yapan 657 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan   

zabıta ve itfaiye personeline ödenecek maktu mesai ücretleri TBMM tarafından kabul edilmiş 

olup, 27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanan 2014 Yılı Bütçe 

Kanununa bağlı K cetvel’inde  nüfusu 50.001’den 100.00’e kadar olan belediyeler için  belirlenen 

245,00 TL’nin ödenmesine; yapılan açık işaretli oylamada oybirliğiyle karar verildi. 

 

GÜNDEM MADDESİ 7:  

İmar Müracaatlarının Görüşülmesi; 

 

Dört adet imar planı müracaatlarının İmar Komisyonuna sevkine, yapılan açık işaretli oylamada 

oybirliğiyle karar verildi.  

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından iyi dilek ve temennilerle birleşim kapatıldı. 
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Ali GÖZEN                                           Tekin GÜRSOY                               Ayla Bedirhan ÇELİK 

Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                         Katip Üye 


