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BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

28.ARALIK.2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI 

 

 MECLİS ÜYELERİ 

 

BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ        MECLİS ÜYESİ  :Yahya GÖZTEPE 

MECLİS ÜYESİ  :Arzu ARAL                                      MECLİS ÜYESİ  :Özgün YAVAŞ 

MECLİS ÜYESİ  :Necla ERSÖZ                                   MECLİS ÜYESİ  :Sabri GÜLER 

MECLİS ÜYESİ  :Mehmet TALAY                              MECLİS ÜYESİ  :Recep YALÇIN 

MECLİS KATİBİ :Gülay ELBİR USLU                        MECLİS KATİBİ :Resmiye KURT  

KARAR 

  MADDE 84:  27.12.2016 tarih 2016 / 2703 sayılı olağanüstü meclis toplanma gündeminin 

84.maddesinde yer alan Kadıköy Belediyesi’nden hibe edilen elle kumandalı vakumlu 

süpürme makinesinin (fil) kabulüne ilişkin kararın görüşülmesine geçildi. 

                          Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; 25.07.2016 tarih 2016/ 1476 

sayılı yazımız ile Kadıköy Belediye Başkanlığından ilçe sokaklarının temizliği için 

ihtiyacımız olan elle kumandalı vakumlu süpürme makinesi talep edilmiş, talebimize 

istinaden; 06.09.2016 tarih 2016/ 114 sayılı Kadıköy Belediye Başkanlığı’nın meclis kararı 

ile, 1 adet Elle Kumandalı Vakumlu Süpürme Makinesi Belediye Başkanlığımıza hibe 

edilmiştir. 

                         Bu hususlar çerçevesinde; Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından, 

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak hibe 

edilen Karcher Marka IC15/240 W model yaprak toplama makinesi (elle kumandalı vakumlu 

süpürme makinesi ) hibesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 85:  27.12.2016 tarih 2016 / 2703 sayılı olağanüstü meclis toplanma gündeminin 

85.maddesinde yer alan Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe edilen 1 adet kazıcı yükleyici iş 

makinesinin ( kepçe) kabulüne ilişkin kararın görüşülmesine geçildi. 

                          Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; 11.11.2016 tarih 2016/ 2313 

sayılı yazımız ile Türkiye Belediyeler Birliği’nden Belediyemiz hizmetleri için ihtiyacımız 

olan kazıcı ve yükleyici özellikli kepçe talep edilmiş, talebimize istinaden; Türkiye 

Belediyeler Birliği tarafından   22.12.2016 tarihinde 1 adet kazıcı yükleyici iş makinesi ( 

kepçe)  Belediye Başkanlığımıza hibe edilmiştir. 

                         Bu hususlar çerçevesinde; Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Belediyemiz 

su, yol ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere ;Belediyemize bedelsiz 

ve şartsız olarak hibe edilen HİDROMEK Marka HMK 102 S ALPHA A5 model 2016 Yılı 

imalatı 1 adet kazıcı yükleyici iş makinesi ( kepçe)  hibesinin kabulüne oy birliği ile karar 

verildi. 

 

MADDE 86: Levent DEMİR isimli şahsın başvuru dilekçesinden, Belediyemiz norm kadro 

cetvelinde yer alan Mühendis kadrosunda Çevre Mühendisi olarak görev yapmak istediği 

anlaşılmıştır.  

                          Meclisimizce yapılan görüşmede; Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği 

mezunu  olan  Levent DEMİR isimli şahsın iş başvuru dilekçesi  meclis üyeleri tarafından 

olumlu görülerek, Belediyemiz Norm Kadro Standartları Cetvelinde yer alan ,8500 unvan 

kod.lu Teknik Hizmetler sınıfında yer alan 9 dereceli  Mühendis kadrosunda Çevre Mühendisi 

olarak görev yapmak üzere Levent DEMİR ile 02.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine 



kadar sözleşme imzalanarak, Levent DEMİR’in aylık ücretinin, Maliye Bakanlığı’nın 5393 

Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak personele 2017 yılı için unvan bazında belirleyeceği 

tavan ücretten ve 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli 

personelin ek ödeme ve tutarlarından da    (mühendis ünvanı ile çalışacak) hizmet yılı esas 

alınarak karşılığı olan brüt tutardan ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 


