
 

 

 
 

MECLİS KARARLARI: 

 
Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/21 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Meclis katibi seçilmesi. 

 

KARAR : Bu madde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince iki adet asil ve 

iki adet yedek meclis katibi seçilmesinden ibaret olup, 2 adet teklif (AK Parti ve HDP grubu) 

üyelere okunmuş, oylamaya geçilmiş, yapılan gizli oylama neticesinde sandıktan 23 adet zarf 

çıkmış, yapılan açık tasnif neticesinde adaylardan; asil üyelikler için, Sıtkı KARAGÖZ 15 oy, 

Necati HATİPOĞLU 15 oy, Süleyman ÇORUM 7 oy alarak ve 1 adet boş oy çıkmış olup; 

Meclis katipliği asil üyeliğine Sıtkı KARAGÖZ ve Necati HATİPOĞLU, yedek üyelikler için 

Ercan PEHLİVANOĞLU 1 oy ve Halil GÜREL 1 oy alarak yedek üyeliklere iki yıl süreyle 

Nisan 2021 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 

 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/22 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Meclis 1. Başkan Vekilliği seçilmesi. 

KARAR : Bu madde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince Meclis 1. 

Başkan Vekilliği seçilmesinden ibaret olup, 2 adet teklif üyelere okunmuş, oylamaya 

geçilmiş, yapılan gizli oylama neticesinde sandıktan 23 adet zarf çıkmış yapılan açık tasnif 

neticesinde, 1 adet boş oy çıkmış olup, Kadir ULUTAŞ 15 oy, Rahim AKTAŞ 7 oy alarak 

Meclis 1. Başkan Vekilliğine Kadir ULUTAŞ iki yıl süreyle Nisan 2021 tarihine kadar görev 

yapmak üzere seçilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/23 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Meclis 2. Başkan Vekilliği seçilmesi. 

KARAR : Bu madde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince Meclis 2. 

Başkan Vekilliği seçilmesinden ibaret olup, 2 adet teklif üyelere okunmuş, oylamaya 

geçilmiş, yapılan gizli oylama neticesinde sandıktan 24 adet zarf çıkmış, yapılan açık tasnif 

neticesinde 1 adet boş oy çıkmış olup, Ali Sait ÖZTÜRK 16 oy, Kemal ÖZBEK 7 oy alarak 

Meclis 2. Başkan Vekilliğine Ali Sait ÖZTÜRK iki yıl süreyle Nisan 2021 tarihine kadar 

görev yapmak üzere seçilmiştir. 



 

 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/24 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Encümen üyesi seçilmesi. 

 

KARAR : Bu madde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33/b maddesi gereğince iki adet 

Encümen üyesi seçilmesinden ibaret olup,  2 adet teklif üyelere okunmuş, oylamaya geçilmiş, 

yapılan gizli oylama neticesinde sandıktan 24 adet zarf çıkmış, yapılan açık tasnif neticesinde; 

Orhan YILDIZ 17 oy, Menderes ÖZTÜRKMEN 17 oy, Halil KADİROĞLU 7 oy almış olup, 

bir yıl süreyle (Encümen Üyesi seçiminin yapılacağı 2020 yılı Nisan ayı meclis toplantısına 

kadar) görev yapmak üzere Encümen üyeliklerine; Orhan YILDIZ ile Menderes 

ÖZTÜRKMEN seçilmişlerdir. 

 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/25 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : İmar Komisyonuna üye seçilmesi. 

 

KARAR : Bu madde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince İmar 

Komisyonuna 3 adet üye seçilmesinden ibaret olup, 2 adet teklif üyelere okunmuş, oylamaya 

geçilmiş, yapılan gizli oylama neticesinde sandıktan 24 adet zarf çıkmış, yapılan açık tasnif 

neticesinde; 1 adet boş oy çıkmış olup, Mehmet SARITAŞ 16 oy, Mehmet ÇAM 16 oy ve 

Bekir GÜLHAN 11 oy almış olup, bir yıl süreyle (seçiminin yenileneceği 2020 yılı Nisan ayı 

meclis toplantısına kadar) görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliklerine; Mehmet 

SARITAŞ, Mehmet ÇAM ve Bekir GÜLHAN seçilmişlerdir. 

 

 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/26 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmesi. 

KARAR : Bu madde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Plan ve Bütçe 

Komisyonuna 3 adet üye seçilmesinden ibaret olup, 2 adet teklif üyelere okunmuş, oylamaya 

geçilmiş, yapılan gizli oylama neticesinde sandıktan 24 adet zarf çıkmış, yapılan açık tasnif 

neticesinde; 1 adet boş oy çıkmış olup, Ercan PEHLİVANOĞLU 16 oy, Hamza APAK 16 oy 

ve Cafer KENAN KART 9 oy almış olup, bir yıl süreyle (seçiminin yenileneceği 2020 yılı 

Nisan ayı meclis toplantısına kadar) görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyeliklerine; Ercan PEHLİVANOĞLU, Hamza APAK ve Cafer Kenan KART seçilmişlerdir. 

 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/27 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Tarım Komisyonuna üye seçilmesi. 

KARAR : Bu madde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Tarım 

Komisyonuna 3 adet üye seçilmesinden ibaret olup, 2 adet teklif üyelere okunmuş, oylamaya 

geçilmiş, yapılan gizli oylama neticesinde sandıktan 24 adet zarf çıkmış, yapılan açık tasnif 

neticesinde; 1 adet boş oy çıkmış olup, Bayram AKAN 16 oy, Ramazan ÇİMEN 16 oy ve 



 

 

Süleyman KARADAĞ 8 oy almış olup, bir yıl süreyle (seçiminin yenileneceği 2020 yılı 

Nisan ayı meclis toplantısına kadar) görev yapmak üzere Tarım Komisyonu üyeliklerine; 

Bayram AKAN, Ramazan ÇİMEN ve Süleyman KARADAĞ seçilmişlerdir. 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/28 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Vergi Dairesinde yapılacak olan artırma, eksiltme ve satın 

   almalarda görev yapacak üye seçilmesi. 

KARAR : Bu madde; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 72. ve 73. Maddeleri gereğince Mali 

Vergi Dairesinde yapılacak olan artırma, eksiltme ve satın almalarda görev yapacak 2 asil, 2 

yedek üyenin seçilmesinden ibaret olup, 2 adet teklif üyelere okunmuş olup, yapılan açık 

oylama neticesinde Saat KAYA’ nın teklifi 16 oy kabul 8 oy red olmak üzere, Vergi 

Dairesinde yapılacak olan artırma, eksiltme ve satın almalarda görev yapmak üzere asil 

üyeliklere; Ali Sait ÖZTÜRK, Sıtkı KARAGÖZ’ ün yedek üyeliklere Saat KAYA, Mehmet 

SARITAŞ’ ın seçilmelerine karar verilmiştir. 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/29 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Konya Belediyeler Birliği Meclisinde görev yapmak üye seçilmesi. 

KARAR : Bu madde; Konya Belediyeler Birliği Meclisinde görev yapmak üzere 1 asil ve 1 

yedek üyenin seçilmesinden ibaret olup; 2 adet teklif üyelere okunmuş, yapılan açık oylama 

neticesinde, Saat KAYA’nın  teklifi 15 oy kabul 9 oy red olmak üzere Konya Belediyeler 

Birliği Meclisinde görev yapmak üzere Asil Üye olarak; Bayram AKAN’ın yedek üyeliğe ise 

Sıtkı KARAGÖZ’ ün seçilmesine karar verilmiştir. 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/30 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantısı ve ihtisas 

  komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek 

  huzur hakkının belirlenmesi. 

KARAR : Bu madde; Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantısı ve ihtisas komisyonları 

toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek huzur hakkının belirlenmesinden ibaret olup, 

meclisimizce yapılan değerlendirme neticesinde; Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis 

toplantısı ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin 

günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

32. maddesi gereğince karar verilmiştir. 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/31 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Meclisimizin tatil olacağı ay ile aylık mutat toplantı günü, saati ve 

   toplantı yerinin belirlenmesi. 



 

 

KARAR : Bu madde; Meclisimizin tatil olacağı ay ile aylık mutat toplantı günü, saati ve 

toplantı yerinin belirlenmesinden ibaret olup, Meclisimizce yapılan değerlendirme 

neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, her yılın Temmuz 

ayının meclisimizin tatil ayı olarak belirlenmesine, Belediye Meclisimizin tatil olarak 

belirlenen Temmuz ayı hariç, mutat her ayın ilk haftası ilk Çarşamba günü, saat 10.00’da 

Belediyemiz Meclis Toplantı Salonu odasında toplanılmasına, toplantı gününün ulusal ve dini 

bayramlar ile resmi tatil günlerine rast gelmesi durumunda, resmi tatil sonrası ilk Çarşamba 

gününde toplanılmasına karar verilmiştir. 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/32 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Başkan Yardımcısı 2019 yılı aylık ödeneğinin belirlenmesi. 

KARAR : Bu madde; Başkan Yardımcısı 2019 yılı aylık ödeneğinin belirlenmesinden ibaret 

olup, Meclisimizce yapılan inceleme, değerlendirme ve yapılan açık oylama neticesinde; 

Belediye Başkan Yardımcılığı kadrosuna 08.04.2019 tarihinde atanan Meclis Üyesi Halil 

GÜREL' e 2019 yılı için Belediye Başkanı brüt ödeneğinin 2/3 oranında ödenmesine oy 

birliği ile, yine Belediye Başkan Yardımcılığı kadrosuna 08.04.2019 tarihinde atanan Meclis 

Üyesi Ali Sait ÖZTÜRK' e 2019 yılı için Belediye Başkanı brüt ödeneğinin 2/3 oranında 

ödenmesine, 22 kabul 2 red olmak üzere karar verilmiştir. 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/33 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Yetki verilmesi. 

KARAR : Belediyemizde, yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen ile 4688 sayılı kanunun ilgili 

hükümleri gereğince, Belediye Meclisimizden Belediye Başkanına yetki verilmesi ve bu yetki 

çerçevesinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

memurlar ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine tabi sözleşmelilere ödenecek 

görüşmelerin yapılması ve varılan mutabakat neticesinde  Sosyal Denge Tazminatı 

Sözleşmesinin ve Belediyemiz işçileri ile Sendika Sözleşmesi imzalanması için Belediye 

Başkanı Mehmet KALE' ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/34 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Denetim Komisyonu raporu. 

KARAR : Bu madde, Belediye Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2018 yılı Denetim 

Komisyonu raporunun meclisimizde okunarak onaylanmasından ibaret olup, meclisimizce 

yapılan değerlendirme neticesinde; Belediye Denetim Komisyonu tarafından ekte sunulan 

2018 yılı Denetim Komisyonu Raporunda görüleceği üzere, belediyemizin hesaplarının 

incelenmesinde gelirlerin dayanağına uygun olarak tahsil edildiği, tahakkukların düzenli 

tutulduğu, hesapların kayıtlara uygun ve düzenli olarak işlendiği, 2018 yılında olumlu faaliyet 

hesabı sonucu oluştuğu ve belediyemizde suç teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmadığı 



 

 

anlaşılmış olup, 2018 yılı Denetim Komisyonu raporunun onaylanmasına 23 kabul 1 çekimser 

olmak üzere karar verilmiştir. 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/35 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : Türkiye Gençlik Vakfı ile ortak hizmet protokolü yapılmak üzere 

   yetki verilmesi. 

KARAR : Belediyemiz ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında yapılacak olan ortak 

hizmet protokolünü yapmak üzere Belediye Başkanı Mehmet KALE’ yetki verilmesine karar 

verilmiştir. 

 

Karar Tarihi  : 09.04.2019 

Kara Numarası : 2019/36 

Toplantı Tipi  : Olağan 

Konu   : 2018 yılı faaliyet raporu. 

KARAR : Bu madde, Belediye Başkanının 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinden 

ibaret olup, Belediye Başkanı Mehmet KALE yerini Meclis 1. Başkan Vekili Kadir 

ULUTAŞ’ a terk ederek raporunu Meclis Üyelerine okumuş ve rapor hakkında üyelere detaylı 

bilgi vermiştir. Meclis 1. Başkan Vekili tarafından Meclis Üyelerine Belediye Başkanının 

yıllık faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı sorulmuş, üyeler rapor 

hakkında Belediye Başkanına sorular sorarak bilgi istemişler, Belediye Başkanı üyelerin 

sorularını cevaplamış ve faaliyet raporunun geneli hakkında bilgi vermiştir. Meclis 1. Başkan 

Vekili tarafından Belediye Başkanı Faaliyet Raporu Meclis Üyelerinin oylarına sunulmuş, 

yapılan oylama neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi gereğince Belediye 

Başkanı 2018 yılı faaliyet raporunun onaylanmasına karar verilmiştir. 

 


