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Tarih:10.11.2015

Lefke Belediye Meclisi’nin 10.11.2015 Salı gün saat 19:00 ‘da Belediye İdari Binası’nda yapmış
olduğu toplantı tutanağıdır.
Toplantıya katılanlar:
1.Aziz Kaya
2.Hüseyin Şener
3.Meftune Hocalı
4.Hasan Leyla İçer
5.Naciye Özesat
6.Mazlum Mercan
7.Rahme Öğütveren
8. Gazi Güney
9.Gürsel Sekmen
10.Arif Kızılgök

Toplantıya Katılmayanlar:
Belediye Başkanı
Asbaşkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

1. Uğur Solyalı

Üye

Tutanağın tanzimi ile görevli: Haluk Giray Müdür V.
Alınan Kararlar:

01.16.2015

02.16.2015

03.16.2015

Gündemin ilk maddesi olan Eylül ayı gelir gider özetleri başkan tarafından meclise
sunulmuş ve ilgili dönemdeki gelir ve giderler hakkında herhangi bir soruları olup
olmadığı sorulmuştur. Konu ile ilgili sorulara Başkan ve Müdür V. tarafından yanıtlar
verilmiştir.

2016 Mali Yılı Taslak Bütçesi Belediye Başkanı tarafından meclise sunulmuş,
Belediye Müdürü de bütçe kalemleri ile ilgili detaylı bilgi verdikten sonra 2016 Mali
Yılı bütçesi 21.376.000 TL gelir ve 21.376.000 gider olarak belediye meclisi
tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

LFK Projeleri’nden olan “Kamusal Alanda Oyun Parkı Kurulumu” ve “Çöp Bidonu
Alımları Projesi” belediye meclisi tarafından değerlendirilmiş. İhaleye katılan Sıba
Ltd. 4 adet alternatifli oyun parkı KDV dahil 40.000 TL (her bir adedi için) teklif

vermiştir. Çöp bidonları için 770 lt. 485 TL+KDV (Alman Malı), 480 TL+KDV
(Türk Malı), 240 lt. 125 TL+KDV (Türk-Alman Malı). Özkan Paralik LTD. 4
alternatifli oyun parkı için 39.000, 37.000, 39.000, 41.000 (KDV Dahil) teklif
yapmıştır. Özkan Paralık İşl. LTD. çöp bidonları için de 770 lt. 419 TL.+KDV
(türk Malı), 240 lt. 109 TL+KDV (Türk Malı) teklif vermiştir. Buna göre;
Oyun parkı için Sıba Ltd.in 3.alternatifi olan (katalog kodları)
Z20+B501+BT03+BZ03 kodlardan oluşan oyun grubunun alınmasına karar
verilmiştir. Oyun grubu ile birlikte, 110m2 hasır demirli beton (10cm kalınlık) ve 110
m2 kauçuk zemin yapılması 40.000 TL (KDV Dahil) karşılığında Sıba
İhracat-İthalat Ltd.’ye ihale edilmesine karar verilmiştir.
Çöp bidonları için ise Özkan Paralik İşl.Ltd.’nin teklifi olumlu bulunmuş ve çöp
bidonlarının 770 lt.nın 419 TL/adet+KDV, 240 Lt 109 TL/adet+KDV olarak
alınmasına karar verilmiştir.

04.16.2015

05.16.2015

06.16.2015

07.16.2015

08.16.2015
09.16.2015

“LFK 15-13 Lefke A.Ü.-Yedidalga Bağlantı Yolu Projesi” , “LFK 14-6 Asfalt
Yol Yapımı Projesi”, “LFK 15-05 Lefke Merkez Yol Yapımı Projesi” ile ilgili EBİ
Müşavirlik firmasından onay alınması durumunda sözkonusu bu iki projenin de şu
anda ihale uygulaması devam eden LFK 14-2 “Köylerin Altyapılarının İyileştirilmesi
Projesi 2. Etap” müteahhidi Kemal Aktunç Ltd.ile görüşülerek uygulanan ihale için
vermiş olduğu teklif fiyatlarının aynısını kabul etmesi halinde bu 2 projenin de Kemal
Aktunç Ltd.’ ye verilmesine karar verilmiştir.
“LFK 15-08 Köylerin Altyapılarının İyileştirilmesi Projesi” için belediye meclisi
proje uygulama alanı olarak Doğancı Köyü’nü seçmiş ve 250.000 proje finansmanı
ile köy iç kaldırım yapılmasına karar verilmiştir. Bu proje ile ilgili ihale dosyasının
hazırlanması ve ihalesine çıkılması kararı verilmiştir.
“LFK 14-2” , “LFK 13-2” ve “LFK 13-4” uygulama projeleri ile ilgili sözleşme
sürelerinin, iş bitim sürelerinin 45 gün uzatılmasına karar verilmiştir.
“LFK 13-01 Bağlıköy Köy Merkezi Restorasyon Projesi” çerçevesinde meydana
döşenecek taşlarla ilgili Cyprus Stone Dev. Ltd. nin vermiş olduğu (Kum taşını bizim
tedarik etmemiz halinde m2 10 Stg+KDV, kendisinin taşı temin etmesi durumunda
m2 13 Stg+KDV olarak vermiş olduğu) teklif belediye meclisi tarafından kabul
edilmiştir.
“LFK 15-09 Gaziveren Tahsilat Şubesi Yapımı Projesi” ile ilgili projelerin
hazırlanmasına ve ihalesine çıkılmasına karar verilmiştir.
“LFK 13-06 Belediye Pazarı ve Levazım Ambarı Restorasyon Projesi” kapsamında
ihalede belirtilmeyen Belediye Pazarı çatısının OSB ile kaplanması ve izolasyon
malzemesi kaplanması işinin de ihalede teklif ettiği birim fiyatlarla Os-Ha Ltd.’ye
verilmesine karar verilmiştir.
“LFK 15-03 Günebakan Kapısı Deposu Su Nakli Projesi” için galvaniz borular
Agah Necat ve Kardeşi Ltd.’den alınmış ve arazi uygulamaları, boruların montesi de

10.16.2015

11.16.2015

Hasan Akın tarafından hizmet satın alınarak yapılmıştı.Yaklaşık 5 km uzunluğunda
yapılan boru döşeme işi için Hasan Akın’a 35.000 TL (KDV Dahil) ödenmesine
karar verilmiştir.
2015 Yılı İşyeri Vergileri için 2014 yılı işyeri tarifelerine herhangi bir zam
yapılmamasına karar verilmiştir. İstisna olarak bet ofisi ve gece kulüpleri işyeri
meslek vergileri %25 arttırılmasına karar verilmiştir. Geriye kalan tüm meslek
vergilerinin 2014 tarifesinde belirlenen miktarlar üzerinden tarh edilmesine ve
işyerlerine bildirim yapılmasına karar verilmiştir. İşyeri vergilerinin geç tarh edilmesi
nedeniyle son ödeme tarihinin 31.12.2015 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

12.16.2015

12-14 Kasım tarihlerinde Mersin/Türkiye’de yapılacak olan “Kardeş Şehirler
Buluşması” etkinliği için Belediye Meclis Üyeleri’nden Rahme Öğütveren ve Gazi
Güney, belediye çalışanlarından Halil Karadayı’nın gönderilmesine karar verilmiştir.
Uçak biletleri belediye tarafından karşılanacak ve gidecek şahıslara yasanın
öngördüğü miktarlarda harcırah verilmesine karar verilmiştir.

13.16.2015

17-19 Kasım tarihlerinde Bursa/Türkiye Osmaneli (Lefke) Belediyesi’nin
belediyemize yapmış olduğu “Kardeş Şehir” olma önerisi belediye meclisi tarafından
uygun bulunmuş ve yukarıda belirlenen tarihlerde Belediye Meclis Üyeleri’nden
Meftune Hocalı ve Naciye Özesat ile birlikte Belediye İdaresi’nden de Müdür V.
Haluk Giray’ın gitmesine karar verilmiştir.

14.16.2015

2015 Malî Yılı Aktarma Talebi belediye meclisi tarafından kabul edilmiştir.

15.16.2015

6-7-8 Kasım İsviçre Citta-Slow toplantısı için giden Belediye Başkanı’na
yürürlükteki mevzuat gereğince harcırah verilmesine karar verilmiştir.

16.16.2015

17.16.2015

18.16.2015

Şube Amiri Sayın Teoman Oktay’ın bu güne kadar hazırlanmış olup da ödenmeyen
inşaat ruhsatları ve tasvip şehadetnamelerinin iptal edilmesine ve iptal edilenlerin bu
günkü rayiç birim fiyatları üzerinden yeniden hesaplanmasına ve ruhsat ve harçların
bu şekilde alınmasına karar verilmiştir.
Sn. Çetin Özşahin dilekçesi belediye meclisi tarafından uygun bulunmuş ve ikamet
ettiği sokağın (Gaziveren) isminin Özşahinler Sokağı olarak isimlendirilmesine karar
verilmiştir.
Sn. Feza Güzeloğlu’nun dilekçesi belediye meclisi tarafından uygun bulunmamıştır.
Talep etmiş olduğu sokak ismi değişikliğinin yapılamayacağı kararı alınmıştır.“Daniş
Efendi” isminin yine bu sokakta yaşayan bir Lefkeli’ye ait olması nedeniyle kabul
edilmemiştir. Ancak ilgili dilekçe sahibinin kabul etmesi halinde isim olmayan bir
sokağa veya belediye meclisinin uygun göreceği bir sokağa talep ettiği isim
verilebileceği kararına varılmıştır.

19.16.2015
20.16.2015

21.16.2015

Sn. Gülşen Bulut’un dilekçesi belediye meclisi tarafından reddedilmiştir.
Sn. Taner Kerimoğlu’nun dilekçesi belediye meclisinin gündemine getirilmiş, haklı
bulunmuş ve talep ettiği kendi adına çıkarılan tüm işyeri vergilerinin silinmesine karar
verilmiştir.
Sn. Hüseyin Enginsoy’un (Gaziveren) dilekçesi belediye meclisi tarafından
görüşülmüş ve konu ile ilgili Tapu Dairesi’nden yeterli bilgi alınması için çalışma
yapılmasına karar verilmiştir.

22.16.2015

Sn. Sevgi Çiçek’in dilekçesi görüşülmüş ve 4-3-48 nolu su aboneliğinde bulunan
borcun kendisine ait olmaması nedeniyle silinmesine ve yeni aboneliği için de gerekli
muafiyetlerin verilmesine karar verilmiştir.

23.16.2015

Sn. Türkan Navruz’un dilekçesi belediye başkanı tarafından belediye meclisinin
gündemine getirilmiştir. Talep edilen konunun belediyenin yasa veya tüzükler
çerçevesinde çözülemeyeceği için konuyu iyi niyetle çözmenin yollarının aranmasına
karar verilmiştir. Konu ile ilgili taraflarla gerekli görüşmelerin yapılmasına ve sorunun
çözülmesine karar verilmiştir.

24.16.2015

“LFK 13-01 Bağlıköy Köy Merkezi’nin Restorasyonu Projesi” kapsamında alçı
duvar yapılması, boya, kaldırım taşları konması işleri ile ilgili 2 adet teklif alınmıştır.
Tekliflere göre; Yaşar Ermeydan’ın teklifinde Alçı Sıva+Astar+Boya için işçilik 25
TL/m2.Kaldırım taşlarının konması 30 TL/m2 işçilik yol kenarı bordür 15 TL/m2.
Os-Ha İnşaat Şti. Ltd. ise alçı sıva 112 TL/m2 (malzeme+işçilik), boya için de 16
TL/m2 (malzeme+işçilik) teklif etmiştir.
Belediye meclisi konu ile ilgili alçı sıva, boya, astar, parke taşlarının konması, bordür
konması işlerinin Yaşar Ermeydan’a ihale edilmesine karar verilmiştir.

Aziz KAYA
……………………..
Lefke Belediye Başkanı
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