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1 06.01.2020 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. Maddesi gereği, 2021 yılında meclis toplantı planı ile ilgili olarak, her ayın 
ilk Çarşamba gününü toplantı günü   ve saat 10,00 un toplantı saati olarak, Çarşamba gününün resmi tatile 
denk gelmesi durumunda sonraki ilk iş gününün toplantı günü olarak, Eylül ayının da tatil olarak 
belirlenmesine, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Karar No:1) 

2 06.01.2020 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereği, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara 
ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmak üzere, Denetim komisyonunun 3 kişiden 
oluşturulmasına, 

2020 Yılı hesap, kayıt ve işlemlerin denetimi ile ilgili komisyon üyelikleri için gizli oylama ile yapılan 
seçim neticesinde ; Vedat HIZIR, Adnan HARMAN ve Ahmet MERCAN' ın Denetim Komisyonu 
Üyeliklerine seçilmesine, meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verildi. (Karar No:2) 

3 06.01.2021 5393 Sayılı Belediye Kanununu 49. Maddesi ilk paragrafında   "Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı 
kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir." 
hükmü gereği, Belediye ve Bağlı kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 
Dair Yönetmelik’ in Tasnif Cetvelleri D6 Grubunda, (V) sayılı listeye bağlı olarak düzenlenen ekli (I) sayılı 
Cetveldeki memur kadrolarının ihdasının yapılması hususundaki Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen teklifin 
okunarak görüşülmesi neticesinde; 

  Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
Yönetmelik gereği Belediyemizin bulunduğu D6 gurubu itibarı ile azami 76 adet memur kadrosu 
verilmiştir. Bu kadrolardan  (V) sayılı listeye bağlı olarak düzenlenen (I) sayılı memur kadro ihdas 
cetvelinde kodu, sınıfı, unvanı, derecesi ve adetlere belirtilen kadroların ihdas edilmesine, 

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesine istinaden ve aynı kanunun 18/l Maddesi gereği kabulüne 
Belediye Meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No:3) 

Ek: (I) Sayılı Cetvel 

4 01.01.2021 Yazı İşleri Müdürlüğümüzün 04.01.2021 tarih ve 4 sayılı teklif yazısının okunarak görüşülmesi 
neticesinde; 

Belediyemiz norm kadro cetvelinde olup ihdas edilmiş olan, aşağıda sınıfları, unvan kodları ve dereceleri 
gösterilen memur kadrolarına karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili 2021 yılında tam zamanlı 
olarak çalıştırılacak personel sözleşme ücretlerinin;  

THS 10.dereceli Tekniker kadrosuna karşılık çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin aylığının 2.860,00 
TL., THS 3. Dereceli Mühendis kadrosuna karşılık çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin aylığının 
2.250,00 TL., THS 5. Dereceli Mühendis (2 Ad.) kadrosuna karşılık çalıştırılacak olan sözleşmeli 
personelin aylığının 1.500,00 TL., THS 5. Dereceli Şehir Plancısı kadrosuna karşılık çalıştırılacak olan 
sözleşmeli personelin aylığının  1.500,00  TL., THS 6. Dereceli Ekonomist kadrosuna karşılık 
çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin aylığının  1.500,00 TL. Olarak 01.01.2021 tarihinden geçerli 
olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, ek ödeme ve SDS 
gereği yapılacak ödemeler hariç olmak üzere belirlenmesine, yıl içerisinde memur maaşlarına yapılan 
miktar ve oranlardaki zamların maaşına ilave edilmesine; 

5393 Sayılı Kanunun 49.Maddesi gereği meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verildi. (Karar No:4) 

5 06.01.2021 17/06/2020 Tarih ve 123620 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısı gereği, belediyemize şartlı nakdi 
yardımlar kapsamında tahsis edilen bir adet 8.000 Lt. kapasiteli arozöz ile ilgili aracın haczedilemeyeceğine dair 
karar alınması hususundaki yazı, Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı birlikte okunarak görüşüldü. 

İcra İflas Kanunu’nun 82/1.maddesinin 1. Fıkrasında; "Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz 
olmadığı gösterilen mallar haczedilemez." denilmektedir.03.07.2005 kabul tarihli, 13.07.2005 tarih ve 25874 
sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin yetkileri ve 
imtiyazları başlıklı 15.maddesine göre “Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş 
sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75.maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 
uygulanır”. Son fıkrasında ise; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar 
ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri 
haczedilemez” denilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün şartlı 
yardımları kapsamında belediyemize 1 adet 8.000 Lt. kapasiteli arozöz temin edilmiş ve araç 53 RT 279 nolu 
plaka ile belediyemiz adına tescil ettirilmiştir. Aracın kamu hizmetinde fiilen kullanılacağı ve bu nedenle kamu 
tahsisli olup haczedilemeyeceğine,  

Meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No:5). 

6 06.01.2021 Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.01.2021 tarih ve 9 sayılı yazısı ile “28/12/2020 Tarih ve bila sayılı Türkiye 
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Belediyeler Birliği'nin yazısı okunarak görüşüldü. 

İcra İflas Kanunu’nun 82/1.maddesinin 1. Fıkrasında; "Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz 
olmadığı gösterilen mallar haczedilemez." denilmektedir.03.07.2005 kabul tarihli, 13.07.2005 tarih ve 
25874 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin 
yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.maddesine göre “Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına 
karşı suç işlemiş sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75.maddesi hükümleri belediye 
taşınmazları hakkında da uygulanır”. Son fıkrasında ise; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla 
elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından 
tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 

Türkiye Belediyeler Birliğinin hibe yardımları kapsamında belediyemize  hibe edilmiş olan iş makinesinin 
kamu hizmetinde fiilen kullanılacağı, bu nedenle 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi (Ek 
cümle:3/7/2005-5393/85 md.) gereği hibe kabulünün yapılarak kamu tahsisli olup haczedilemeyeceğine, 
Meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No:6) 

7 06.01.2021 Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.01.2020 tarih ve 3 sayılı teklif yazısı ile İdaremiz tarafından 3194 sayılı İmar 
Kanununun 18. Maddesine istinaden gerçekleştirilmiş olan düzenleme neticesinde Ulucami Mahallesi 
406 ada 1, 4, 8, 9 parsel nolu ve 407 ada 7 parsel nolu taşınmazlardan DOP nedeni ile belediyemiz 
adına oluşturulan hisselerin ilgililerine satışı hususu görüşüldü.  
İmar Kanununun 18. Maddesine eklenen (Ek fıkra:4/7/2019-7181/9  Md.) fıkra gereği bedeli tespit 
edilerek  tapu kütüğünde beyan hanelerine şerh konulur...… Tapu malikleri bu bedeli hisseleri oranında 
ödemek sureti ile ilgilisine satış işlemi yapılabilir.  İmar Kanunun 18. Maddesine eklenen ek fıkra gereği 
tapu maliklerine diledikleri zaman hisseleri oranında satış yapılabilmesi için ekli encümen kararında 
belirtilen; Ulucami Mahallesi Mah. 406 ada 1, 4, 8, 9 parsel nolu ve 407 ada 7 parsel nolu 
taşınmazlardan Belediyemize ait hisselerin taşınmaz maliklerine hisseleri oranında satışlarının 
yapılmasına,   
5393 SK..un 18/e Maddesine istinaden  meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No:7) 

   
8 06.01.2021 Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/01/2020 tarih ve 7 sayılı yazısı ve Başaran Mahallesi Muhtarı Kambur 

Sokak olan sokak isminin değiştirilmesi talebi ile ilgili 09/12/2021 tarihli dilekçesi birlikte okunarak 
görüşüldü.   
      5393 Sayalı Belediye kanununun 18/n Maddesi gereği " Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve 
benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve 
değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek." belediye 
meclisinin görev ve yetkileri arasındadır. Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesinde; "Cadde, 
sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve 
benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların 
değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu 
kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer. 
           Meclis üyelerimizden Aslan Ali SİVRİ’ nin teklifi doğrultusunda Kambur Sokak adının Parlak 
Sokak olarak değiştirilmesine, 5393 Sayılı kanunun 18/n Maddesine istinaden ve aynı kanunun 
81.Maddesi gereği Mülki Amir onayından sonra yürürlüğe girmek üzere meclisimiz tarafından oy birliği 
ile karar verilmiştir. (Karar No:8) 

9 06.01.2021 İş makinesi satışı ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve 10 sayılı teklif yazısı okunarak 
görüşüldü. 
237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi- (Değişik: 17/9/2004 - 5234/4 md.) de;  "Genel bütçeye dahil 
daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun 
edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına 
bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu 
Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve 
kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-
5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri 
kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler."   hükmü bulunmaktadır.  
237 Sayılı taşıt kanununun 10. Maddesine bağlı olarak taşıt edinilmesi usulünün taşıt ve iş makinelerinin 
satışı işlemlerinde de uygulanması gerektiğinden, bahse konu iş makinesinin satılabilmesi için öncelikle 
konunun meclisimizde görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir. 
Belediyemize ait DAEVOO Paletli ekskavatörün ekonomik ömrünü doldurması nedeni ile hizmet dışı 
bırakılarak satılmasına, 237 Sayılı taşıt kanununun 10. Maddesine istinaden meclisimiz tarafından oy 
birliği ile karar verilmiştir.   (Karar No:9)    
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