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Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi” 1 inci maddesinde yer alan “2020 Meclis Tatil ayının belirlenmesine ilişkin”
02/01/2019 tarih ve 29 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:
“5393 sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesinde belirtilen Meclis Toplantılarına ilişkin hüküm doğrultusunda Meclis tatil ayının belirlenmesi gerekmektedir.
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesinde; ‘Meclis, başkanlık
divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu,
bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği
ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.’ denilmektedir.
Bu nedenle, 2020 yılı meclis tatil ayının belirlenmesini arz ederim.”
denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle
yapılan oylama sonucunda: 2020 yılı Meclis tatil ayının Temmuz olmasına (01/07/202031/07/2020) oybirliği arar verildi.
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Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1inci birleşim ve 1inci oturumda
görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin
Görüşülmesi” 2 inci maddesinde yer alan “2020 yılı içinde Zabıta personeline ödenecek
fazla mesai ücretinin belirlenmesine ilişkin” 02/01/2020 tarih ve 1 sayılı Zabıta
Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:
“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101. Maddesi gereği süreklilik esasına
dayalı olarak günün 24 saatinde görev işlerliğini sürdüren zabıta personelimize 2019 yılı
için Belediye Meclisimizin 07/01/2019 tarih ve 05 sayılı kararı ile 24 Aralık 2016 tarihli
ve 29928 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6767 sayılı 2019 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununun eki K cetvelinin (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti
Bölümünün 1 nci paragrafında yer alan esaslar ve bu cetvelde belirlenen üst limit olan
701,00 TL (Yediyüzbir Türk Lirası) fazla çalışma ücreti ödenmektedir.
Zabıtamıza ödenen fazla çalışma ücreti her yıl günün ekonomik koşullarına göre
yeniden belirlenmektedir.
Bu itibar ile; zabıta personelimize 2019 yılı için ödenen brüt 701,00 TL fazla
çalışma ücretinin, 01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde yer alan esaslar ve bu cetvelde belirlenen üst
limit üzerinden ödeme yapılması
konusunda karar alınmasını arz ederim.”
denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle
yapılan oylama sonucunda: Önergenin geldiği şekliyle kabulüne “01/01/2020 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücretinin 2020 yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde yer alan esaslar ve bu cetvelde
belirlenen üst limit üzerinden olmasına” oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda
görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin
Görüşülmesi” 3 üncü maddesinde yer alan “Belediyemiz ile Tekirdağ/Saray Belediyesi
arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına ilişkin” 02/01/2020 tarih ve 10686 sayılı Yazı
İşleri Müdürlüğü Başkanlık önergesinde:
“İlgi: Tekirdağ/ Saray Belediye Başkanlığının 17/02/2019 tarihli ve
E.5674 sayılı yazı.

68941315-620-

Tekirdağ İli, Saray Belediye Başkanlığınca, ilgi yazı ile Kadın Kooperatifi ve
Semtevleri başta olmak üzere diğer örnek uygulamalarımız konusunda karşılıklı fikir
ve proje alışverişi gerçekleştirmek amacıyla belediyemizle kardeş kent ilişkisi
kurulmasına ilişkin olarak alınan meclis kararı kurumumuza iletilmiş olup, konunun
belediye meclisimizde de değerlendirilmesi ve bu yönde karar alınması talep edilmiştir.
Konu, yukarıda beyan edilen amaç doğrultusunda hizmet anlayışımızın
ortaklaştırılmasının ve paylaşılmasının yarar sağlayacağı düşüncesiyle makamımca
uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/p bendine göre Tekirdağ İli,
Saray Belediyesi ile belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasını arz ederim.
” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle
yapılan oylama sonucunda: Önergenin geldiği şekilde kabulüne “5393 sayılı Belediye
Kanununun 18/p bendine göre Tekirdağ İli, Saray Belediyesi ile belediyemiz arasında
Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına” oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda
görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergeleri
Görüşülmesi” 4 üncü maddesinde yer alan “2020 yılı içinde Denetim Komisyonunda
görev yapacak Meclis Üyelerinin gizli oylama yöntemiyle belirlenmesine ilişkin”
02/01/2020 tarih ve 72 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:
“Bilindiği üzere, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir
önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için
Denetim Komisyonu oluşturmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci
maddesinde belirtilen hüküm doğrultusunda komisyon, kendi üyeleri arasından gizli
oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere her siyasi parti grubunun ve
bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle
oluşturulmaktadır.
2020 yılı Denetim Komisyonunda yer alacak beş meclis üyemizin gizli oylama
yöntemiyle belirlenmesini arz ederim.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve 5393
sayılı Belediye Yasasının 25 inci maddesinde öngörülen hüküm gereğince yapılan gizli
oylama sonucunda: Kullanılan ve geçerli oy sayısının 24 olduğu, geçersiz ve boş oyun
olmadığı, önerilen Meclis Üyesi Yunus ÇANKAL’ın 24 oy, Şerif SÜRÜCÜ’nün 24 oy,
Yalçın KARAYILAN’ın 24 oy, Necip DOĞUŞLU’nun 24 oy, Müslüm KARAKEÇİLİ’
nin 23 oy aldığı tespit edilmiştir.
Buna göre 2019 yılı içinde görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna Meclis
Üyesi Yunus ÇANKAL, Şerif SÜRÜCÜ, Yalçın KARAYILAN, Necip DOĞUŞLU ve
Müslüm KARAKEÇİLİ’nin seçildiği görüldü.
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