02/05/2016
Lefke Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve Pazartesi gün saat 20:00’de belediye idari
binasında yapmış olduğu toplantı tutanağıdır.
Toplantıya Katılanlar
1. Aziz Kaya
Belediye Başkanı
2. Hüseyin Şener
Asbaşkan
3. Gürsel Sekmen
Üye
4. Naciye Özesat
Üye
5. Rahme Öğütveren Üye
6. Mazlum Mercan Üye
7. Uğur Solyalı
Üye
8. Gazi Güney
Üye
9. Meftune Hocalı
Üye

Toplantıya Katılmayanlar
1. Hasan L. İçer
Üye
2. Arif Kızılgök
Üye

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

01.03.2016

02.03.2016

Geçen toplantıdan bu toplantıya görüşülmek üzere bırakılan Aralık, Ocak, Şubat,
Mart 2016 dönemleri gelir gider hesaplarının görüşülmeye başlanmasıyla toplantı
açılmıştır.
Asbaşkan Hüseyin Şener 2016 yılının 3 ayındaki memur maaşlarındaki
farklılıkları sormuş Belediye Başkanı ve Belediye Müdür V. tarafından gerekli
açıklamalar yapılmıştır.
Diğer Meclis Üyelerinin de muhtelif sorularına Başkan ve Müdür V. gerekli
açıklayıcı yanıtları vermişlerdir.
Asbaşkan Hüseyin Şener “büro ve işyeri mal ve malzeme alımları” ve “büro ve
işyeri makina teçhizat alımları” kalemlerindeki harcamalarla ilgili detay istemiş
Başkan tarafından detaylı bilgi verilmiştir.
Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri’nin raporlarla ilgili olarak başka bir soruları
olup olmadığını sormuştur. Meclis Üyeleri verilen bilgiler için teşekkür etmişlerdir.
Belediye Başkanı emekliye ayrılacak personellerin ikramiye, kıdem tazminatı ve
diğer fonların ödenmesi için borçlanma konusunu gündeme getirmiştir. Meclis
üyeleri borçlanmanın belediye maliyesine ağır bir yük getirebileceğini dolayısıyla
borçlanma yerine bakiye hesaplarında görülen büyük borçların toplanmasının
borçlanmanın daha aşağı rakamlara çekilebileceğini belirtmişlerdir.

Üye Gazi Güney belediye alacaklarının toplanması için alternatif yaratılmasının
gerektiğini belirtmiştir.
Üye Gürsel Sekmen ise başkanın açık ve şeffaf olmadığı için belediyenin
meclisten bağımsız çalıştığını ve hiçbir şeyden haberleri olmadığını belirtmiş bu
nedenle çok sıkıntı yaşadıklarını belirtmiştir. Devamla Feysan Fotalı’nın AB
Projesi’nden sonra sürekli personel kadrosuna geçirildiğini bu konudan da
haberleri olmadığını belirtmiştir. Yedidalga Halk Plajı’nda da yeni personel
alınması gerektiğini, geçen yıl plajdan belediye kadrosuna geçirilen personellerin
geri plajdaki görevlerine döndürülmesi konusunda hemfikir olunmuşken şimdi
plaja yeni personel alınmasının olmaması gerektiğini belirtmiştir. Belediye Başkanı
ise plajdaki görevleri içten personel kaydırmakla doldurulduğunu belirtmiştir.
Üye Rahme Öğütveren ise Belediye Meclisi’nde alınan kararlarda olumlu ve
olumsuz karar verme aşamasında hemen ilgili şahıslara yalan yanlış bilgi vererek
meclis üyelerine karşı kışkırtıldıklarını ve çalışanlarla meclis üyelerini karşı karşıya
getirdiklerini belirtmiştir. Bu nedenle alınacak kararlarda gerekçesiz evet veya
hayır diye karar vereceğini belirtmiştir.
Borçlanma ile ilgili yapılan tartışmalardan sonra Başkan Meclis’in borçlanma
konusundaki kararının ne olduğunu sormuştur. Borçlanma konusunda net bir
görüş ortaya konmadığı için Başkan borçlanmayı meclisin onayına ve oylamaya
sunmuştur.
Üye Gürsel Sekmen Başkan’ın Meclis’ten kopuk çalıştığını bazı meclis kararlarını
uygulamadığı, özellikle ‘Yıltaç Mükellef’ konusunda göreve getirmeme, görev
vermeme konusunda hep geri kaldığını Başkan’ın bu konuda bir sonuç alıcı adım
atmadığını belirtip borçlanma konusunda olumlu bir karar veremeyeceğini
belirtmiştir.
Borçlanma konusunda Meclis oylamaya gitmiştir. Oylamada borçlanma için
olumlu oy verenler Sn. Başkan Aziz Kaya, Üye Sn. Meftune Hocalı, Sn. Uğur
Solyalı olumlu oy verirken geriye kalan üyeler olumsuz oy vermiştir. Yapılan
oylama sonucunda borçlanma reddedilmiştir.

03.03.2016

Araç alımı konusunda Kamyon, Arazi Tip Van Araç, Küçük Eksavatör, trailer
türü araçlara ihtiyaç olduğu Belediye Başkanı tarafından Meclis’in bilgisine
getirilmiş ve bir sonraki toplantıya istenilen araçlarla ilgili bir araştırma yapılarak
(fiyat, marka, model) Meclis’in bilgisine getirilmesine ve ondan sonra karar
üretilmesine karar verilmiştir.

04.03.2016

Hurma Ağaçlarını kurulan “kırmızı palmiye böceği” ile mücadele için Lefke
Avrupa Üniversitesi, Lefke Koop. Kredi Şti. ve Lefke Belediyesi bir fon
oluşturulması gündeme getirilmiş ve Belediyenin de bu fona katkı koyması konusu
Başkan tarafından meclisin gündemine getirilmiştir.
Belediye Meclisi’nin konuya olumlu bir görüş vermesiyle katkı miktarı daha sonra
belirlenecek bütçe için katkı fon miktarı ortaya çıkacak bütçeye göre meclis
tarafından belirlenecek miktarda yapılmasına karar verilmiştir.

05.03.2016

Gürcistan’dan gelen folklör ekibi için davet Belediye Meclisi’nin gündemine
getirilmiş (Haziran ayında) ve davet ile ilgili tüm detayların Belediye Meclisi’nin
gündemine gelmesiyle bir karar üretilebileceği kararına varılmıştır.

06.03.2016

Belediye Başkanı bölgemizde yapılan tüm festivaller için bir komite
oluşturulmasını önermiştir. Belediye Meclisi bu öneriyi olumlu karşılamış ve
aşağıdaki isimlerden oluşturulmasına karar verilmiştir.
1. Rahme Öğütveren
2. Naciye Özesat
3. Meftune Hocalı

Aziz KAYA
Belediye Başkanı

Hüseyin Şener
Asbaşkan

Gürsel Sekmen
Üye

Gazi Güney
Üye

Uğur Solyalı
Üye

Rahme Öğütveren
Üye

Meftune Hocalı
Üye

Naciye Özesat
Üye

Mazlum Mercan
Üye

Hasan L. İçer
Üye

Arif Kızılgök
Üye
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