MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR SAYISI- 1: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.
Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.
KARAR SAYISI- 2: 2015 Yılı Aralık ayı meclis karar özetlerinin okunması.
2015 Yılı Aralık ayı meclis karar özetleri Belediye ve Meclis Başkanı Eyüp Aytekin tarafından
okundu.
KARAR SAYISI- 3: Uluslar arası aile cüzdanlarının fiyatlarının görüşülmesi
Evlenen çiftlere verilmekte olan evlenme cüzdanları 30/12/2013 tarih ve 28867 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1
inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli
kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların
bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”hükmüne yer verilmiştir. Maliye Bakanlığı
Resmi Gazetede yayımladığı 29573 Sayılı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile,
210 sayılı Kanuna ekli değerli kağıtlar tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerini,
1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit etmiştir. Bu nedenle evlenme
cüzdan ücretleri arttığından Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından hazırlanan
evrakların maliyetinin de artığı göz önünde bulundurularak ve ayrıca belediyemiz tarafından
evlenen çiftlere Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı verildiğinden Evlenen çiftlerden alınan 120 TL
ücrete % 25 oranında zam yapılarak evlenme cüzdanlarının ücretinin aşağıda yazıldığı gibi
olmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Evlenme cüzdan ücreti;
120,00 TL

2015 YILI EVLENME CÜZDAN
ÜCRETİ
150,00

2016 YILI EVLENME CÜZDAN
ÜCRETİ

KARAR SAYISI- 4: Denetim Komisyonu kurulmasının görüşülmesi
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre; “il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu
10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin
bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi
üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim
komisyonu oluşturur.
Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının, meclis
üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denilmektedir. Bahsi geçen kanun
maddesinin uygulanması için Denetim Komisyonunun kurulmasının görüşülmesine geçildi.
Siyasi parti gruplarının üye sayısının meclis üye tamsayısı olan 9'a oranlanması sonucunda;
6 üyesi bulunan AKP'nin 6/9 x 100 = 66,67( meclisteki yüzdesi)

3 üyesi bulunan MHP'nin 3/9 x 100= 33,33 (meclisteki yüzdesi)
Komisyon üyeliğine 3 kişi seçileceğinden;
AKP'nin meclisteki yüzdesi olan 66,67'nin 3 ile çarpılması sonucunda 199,98 (yuvarlama ile
2 rakamı)
MHP'nin meclisteki yüzdesi olan 33,33'ün 3 ile çarpılması sonucunda 99,99 (yuvarlama ile 1
rakamı) ortaya çıkmıştır. Buna göre Denetim komisyonuna seçilecek 3 kişiden 2'si Ak
Partiden, 1'i MHP'den olacaktır.
Yapılan gizli oy, açık tasnif sonucunda aşağıdaki gibi oy dağılımı ortaya çıktı ve meclis
üyeleri arasından üç üye seçildi.
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ADI SOYADI
Cengiz FURAT
Aydin ŞAHİN
Yilmaz ÖZDEMİR
Ahmet KAPLAN
Miktat DEMİRKIRAN
Osman ÜNAL
İbrahim Yaşar AYDEMİR
Mustafa AKSU
Kibar BOYACI

ALDIĞI OY
6
6
5
1

Denetim Komisyonuna, Meclis üyelerinden 6 oy alan Cengiz FURAT, 6 oy alan Miktat
DEMİRKIRAN ve 5 oy alan İbrahim Yaşar AYDEMİR seçilmiş ve oylama sonucu oy birliği ile
kabul edilmiştir.

Eyüp AYTEKİN
Belediye ve Meclis Başkanı

Miktat DEMİRKIRAN
Katip Üye

Cengiz FURAT
Katip Üye

