2017 YILI EKİM AYI 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ
Belediye Meclisi; 2017 Yılı Ekim Ayı 9. Olağan Toplantı 2. Birleşimini yapmak üzere katılım
tutanağında isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 17.10.2017 Salı günü saat 14.00’da
Belediyemiz Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve
karara bağlamıştır.
I- Belediye Meclis Üyeleri Dursun KAPLAN, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN ve Uysal
AVCI’nın 2017 Yılı Ekim Ayı 9. Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşimine katılamayacakları
hakkındaki mazeret dilekçeleri, Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 Sayılı Belediye Kanununun
32. maddesi gereği, 17.10.2017 tarihinde yapılan 2017 yılı Ekim Ayı 9. Olağan Meclis
Toplantısının 2. Birleşiminde izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile
karar verildi.
II- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “2018 Yılı Fazla Mesai Ücreti” konulu müzekkeresi,
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülerek;
Belediyemiz Zabıta personeline verilecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi amacıyla
06.10.2017 tarihinde toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunun “Zabıta personelinin çalışmaları,
hayat şartları ve ilçemizin her geçen gün büyümesi nedenleriyle ve halka hizmetin daha sağlıklı
götürülmesi için personelin teşvik edilmesi de düşünüldüğünden, belediyemiz zabıta personelinin
01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere verilecek fazla mesai tutarının 2018 yılı bütçe
kanunu veya bakanlar kurulu ya da bakanlık kararı ile belirlenir ise, ilçemizin bulunduğu gurubun
en yükseği uygulanarak fazla çalışma ücretlerinin ödenmesine devam edilmesine…..” şeklindeki
kararı doğrultusunda işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III- Belediyemize ait 2018 mali yılı bütçe kararnamesi ile 2018 yılı bütçesi ve izleyen iki yıldan
2019 ve 2020 yıllarına ait tahmini gelir ve gider bütçeleri Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
doğrultusunda Belediye Meclisinde görüşülerek;
a) Belediyemizin 2018 yılı bütçe kararnamesinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
b) 2018 mali yılı bütçesinin gelir ve giderinin birbirine denk olarak 115.500.000,00-TL’sı
olarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
c) İzleyen iki yıldan 2019 mali yılı bütçesinin tahmini gelir ve giderin birbirine denk olarak
121.275.000,00-TL’sı olarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
d) İzleyen iki yıldan 2020 mali yılı bütçesinin tahmini gelir ve giderin birbirine denk olarak
127.338.750,00TL’sı olarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
IV- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans
Programı Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan, Belediyemizin 2018 yılı Performans
Programının, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy çokluğu ile karar
verildi.
V- 2018 yılı bütçesinin tam uygulanabilmesi ve Belediyemizin görevlerini tam olarak yerine
getirebilmesi için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası gereği; aşağıda belirtilen şekli ile 01.01.2018 tarihinden
itibaren 1 yıl süre ile uygulamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
1) Marmaris-İçmeler Mahallesi için yat yanaşma yerleri ücret tarifesi,
2) Marmaris-Bozburun Mahallesi için yat yanaşma yerleri ücret tarifesi,
3) Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücret tarifesi,
4) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücret tarifeleri,
5) Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücret tarifeleri,
6) Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücret tarifeleri,
7) Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücret tarifeleri,
a) Ruhsat iş ve işlemleri ile ilgili ücret tarifeleri
b) Nikah hizmetlerinden alınacak ücret tarifeleri
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8) Zabıta Müdürlüğü Çevre Kontrol Birimi Hizmetleri ücret tarifeleri,
9) Özel Kalem Müdürlüğü Huzurevi Birimi hizmetleri ücret tarifesi,
10) Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Birimi hizmet ücret tarifesi,
a) Sanat sokakları stant kullanım ücret tarifeleri,
b) Belediye amfi tiyatro ücret tarifeleri,
c) Çok amaçlı salon ücret tarifeleri,
ç) Tuvalet ücret tarifesi,
d) Amiral Orhan Aydın Spor Salonu salon kullanım ücret tarifesi,
e) Yüzme eğitim merkezi kulvar kullanım ücret tarifesi,
11) Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmet ücret tarifesi,
12) Yazı İşleri Müdürlüğü hizmet ücret tarifesi,
13) Pazar yerinde uygulanacak ücret tarifeleri ve pazaryeri kuralları,
14) Belediye kantar, tartı ücret tarifeleri,
VI- 2018 yılında Belediyemizce uygulanacak Evsel Katı Atık Toplama-Taşıma Ücret Tarifesinin,
Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda ve aşağıda belirtilen şekli ile uygulanmasına işaretle
yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
AYLIK + KDV
1 ) Konutlar (Bağımsız birim başına)
a) Mülga Köy Yerleşim alanlarındaki konutlar
2,50-TL
b) 31.03.2014 itibariyle Belediye hudutlarındaki konutlar
6,00-TL
2) Konut Dışı Alanlar (Kişi sayısına göre)
a) Devlete ait Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul öncesi eğitim
kuruluşları her türlü eğitim kursları
0,30-TL
b) Resmi Kurumların idari her türlü binası ,Dernek, STK,
Meslek Odaları
1,00-TL
c) Özel Okullar, Yurtlar, Kreşler ,Okul öncesi eğitim kuruluşları,
her türlü eğitim kursları
0,60-TL
3) Konaklama Tesisleri ve Hastaneler (yatak sayılarına göre)
a) 4 ve üstü yıldızlı oteller konaklama tesisleri
3,00-TL
b) 4 yıldız (hariç) altındaki her türlü konaklama tesisleri
2,00-TL
c) Hastaneler
10,00-TL
4) Konut Dışı Alanlar (yüzölçümlerine göre-m2)
a) Restaurantlar, Fastfood yeme içme mekanları, cafe, bar,
eğlence mekanları, oyun salonları, sinema ve gösteri salonları,
spor tesisleri
1,25-TL
b) Bankalar, Benzin İstasyonları, AVM, Süper Market
0,50- TL
5) Konut Dışı Alanlar (Tekne ve Araç sayısına göre)
a)Otopark ve benzeri araç depolama alanları
1,00-TL
b)Tekne ve yat gibi deniz araçlarının park dinlenme v.b.alanlar
10,00-TL
6) Konut Dışı Alanlar (Süre Bazlı-Haftalık )
a)Geçici Teşhir Tanıtımı, Fuar, Pazaryeri
0,55-TL
7) Konut Dışı Alanlar (Aylık Sabit Ücret Bazlı)
a)İşyerleri
18,00-TL
-Yukarıdaki ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.
-Yat limanına bağlı günlük gezi teknelerinin katı atık toplama taşıma ve bertaraf hizmetleri ile ilgili
sözleşme Belediyemiz tarafından yapılacaktır. Günlük gezi teknelerinin katı atık ve bertaraf
ücretleri 4 eşit taksitte Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Belediyemiz tarafından tahsil
edilecektir.
- Pazarcı esnafının Belediyemiz Pazaryerinde açtığı pazar tezgahının günlük m 2 başına alınacak
evsel katı atık ücreti Belediyemiz tarafından tahsil edilecektir.
-Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin, su abonesi olan meskenlerden, işyerlerinden ve resmi
kurumlardan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Muğla Su ve Kanalizasyon
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İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan su tüketim faturalandırma dönemi ile tahakkuk ve tahsil
edilecektir.
- Belediyemizce su aboneliği bulunmayan işyerlerinden ve ön ödemeli su sayacı kullanan
abonelerden yıllık Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücreti mükelleflerden Mayıs ve Kasım aylarında
tahakkuk ve tahsil edilecektir.
-Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretlerini zamanında
ödemeyenlere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki Kanunun 51’nci maddesinde
belirtilen oran ve şekilde gecikme zammı alınacaktır.
-Yıl içinde Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetleri Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin
kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden
dönemin başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Dönem içindeki değişikliklerden
dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmayacaktır.
-Belediyemize ait tesislerden ve umuma açık ibadet yerlerinden, evsel katı ücreti alınmayacaktır.
-Belediyemizden Aceze Yardım Aylığı alanlardan, 2022 sayılı yasaya göre yaşlılık aylığı
alanlardan, şehit ailelerinden, gazilerden ve özürlülük oranı %40 ve üzerinde olanlardan durumlarını
belgeleyenlerin müracaatları halinde bu evsel katı atık ücretinin %50 oranında alınacaktır.
-Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetleri Ücretlerini 5. ve 6.maddeler dışında uygulamak ve
toplamak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğüne yetki verilecektir.
-Evsel Katı Atık ücretleri tahakkukları Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün su
okuma dönemlerinde su faturaları üzerinden yapılacaktır.
-Su tüketimi bulunmayan dönem ve aylar için, su abonelerinden, Evsel Katı Atık ücreti
alınmayacaktır.
-Ortak alan aboneliklerinden, bahçe aboneliklerinden ve atık su aboneliklerinden, evsel katı ücreti
tahakkuk ve tahsil edilmeyecektir.
VII. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “2018 Yılı Aceze Yardımı” konulu müzekkeresi Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülerek;
Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının 01.01.2018
tarihinden itibaren 1 yıl uygulanmak üzere 1 kişi için net 425,00-TL (Dört yüz yirmi beş Türk lirası)
olarak kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VII. Belediye Meclis Üyesi Niyazi YİĞİT tarafından Belediye Meclisine sunulan yazılı önerge,
İmar Komisyon Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinde görüşülerek;
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Tepe Mahallesi 86 ada, 473 parselde kayıtlı 3,70m²’lik
taşınmazın bitişiğinde şuyulu bulunan İlçemiz Tepe Mahallesi 86 ada, 256, 312 ve 197 parsellerde
kayıtlı taşınmazların sahibi Niyazi YİĞİT’e şuyunun giderilmesi amacı ile 3194 Sayılı İmar
Kanununun 17. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışının
yapılmasına ve konu ile ilgili gerekli işlemlerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi
gereğince Belediye Encümeni tarafından yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği
ile karar verildi.
VIII. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2018 Yılı Kasım
Ayı 10. Olağan Meclis Toplantısının 07.11.2017 Salı günü, saat 14.00’te Belediye Ana Hizmet
Binası Toplantı Salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar
verildi.
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