25.07.2017
Lefke Belediye Meclisi’nin 25.07.2017 Salı gün saat 20:00 de idari binada yapmış olduğu
toplantı tutanağıdır.
Toplantıya Katılanlar
1.Aziz Kaya
Başkan
2.Meftune Hocalı
Üye
3.Gazi Güney
Üye
4.Naciye Özesat
Üye
5.Uğur Solyalı
Üye
6.Mazlum Mercan
Üye
7.Rahme Öğütveren Üye
8.Gürsel Sekmen
Üye

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

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

01.03.2017

02.03.2017

03.03.2017

04.03.2017

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 2017 dönemlerine ait aylık gelir gider
hesapları Belediye Başkanı tarafından Meclisin bilgisine getirilmiştir. Başkan söz
konusu dönemlerle ilgili sormak istedikleri bir şey olup olmadığını sormuştur.
Meclis üyelerinin ilgili dönemlerle ilgili sordukları sorulara Belediye Başkanı ve
Belediye Müdür V. Tarafından yanıtlar verilmiştir. Üye Gürsel Sekmen uzun
aralıklarla toplantı yaptığımız için bu dönemlere ait hesapları tam anlamıyla
inceleyemediğini dolayısıyla daha sık toplantı yapılarak bu konuların erken
incelenmesinin daha sağlıklı olabileceğini belirtmiştir. (Ek:1.2.3.4.5.6.)
2016 Mali Yılı Bütçesi kesin hesapları Belediye Meclisi tarafından oybirliği ile
onaylanmıştır.
Portekiz’e gidecek olan ekibin hazırlıklarını tamamladığı Başkan tarafından Meclise
aktarılmıştır.
Kafilede Meclis Üyesi Sn. Uğur Solyalı Belediye İdaresinden de Sn. Haluk Giray ve
n. Cengiz Küçük’ün olacağı kararlaştırılmıştır. Folklör ekibinde de 11 oyuncu, 1
eğitmen ve 2 de müzisyen yer almasına karar verilmiştir.
Sn. Uğur Solyalı, Sn. Haluk Giray ve Sn. Cengiz Küçük’ün harcırahları yasal
mevzuat çerçevesinde ödenmesine geriye kalan folklör ekibi, eğitmen ve
müzisyenler için de günlük 55/TL/gün harcırah verilmesine karar verilmiştir.
HEK’e ayrılan demirbaş malzemeler (EK8) Belediye Başkanı tarafından Meclisin
gündemine getirilmiştir.
Meclis üyeleri ek.8 de belirtilen malzemelerin HEK’e ayrılmasına karar verilmiştir.

05.03.2017

Gemikonağı sahilindeki ihale sonucunda Sayın Meltem Köksallar’a
01.08.2017/30.06.2018 dönemleri için 8.000 TL’ye verildiği konusunda Meclis
bilgilendirilmiştir.

06.03.2017

Lefke Kurtuluş Şenlikleri’nin 11-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek şekilde
çalışmaların devam ettiği Belediye Başkanı tarafından Meclis’e aktarıldı. Sivil
toplum örgütleri ve kurumlarla toplantı yapıldığı ve bir taslak programın oluştuğunu
belirtmiştir. Bu taslak programın mali profilinin de yavaş yavaş ortaya çıkacağını
belirtmiştir.

07.03.2017

2017 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek açmak için aşağıdaki şekilde aktarma yapılıp
yeni ödenek açılması talebi Belediye Başkanı tarafından Meclisin gündemine
getirilmiştir.
03.8.9.01 Diğer taşınmaz yapım bakım ve onarım gider kaleminden 40.00001.2.4.01 Sözleşmeli personel sosyal haklar kalemine
15.00001.3.2.02 Geçici işçi sosyal haklar kalemine
20.000Meclis talep edilen aktarmaları uygun bulup onaylamıştır.

08.03.2017

İhale dosyalarının yeni “Kamu İhale Yasası”na uygun olmadığı için ihalesine çıkılan
LFK 15-08, LFK 17-01 ve LFK 17-05 Asfalt Yol Yapım Projeleri ihaleleri iptal
edilmiştir.
20-2016 sayılı Kamu İhale Yasası’na uygun olarak hazırlanan ihale dosyasının
tamamlanmış olması nedeniyle LFK 15-08, LFK 17-01 ve LFK 17-05 Asfalt Yol
Yapım İhalelerine çıkılmasına karar verilmiştir.

09.03.2017

Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest liman ve bölgesi ilan edilen yeni Gemikonağı
serbest liman bölgesinde yapılacak olan yatırımlar ve ekonomik aktiviteler
konusunda herhangi bir net bilgi olmaması nedeniyle hem bölge halkında hem de
belediye meclisinde endişe doğurduğu tespit edilmiştir.
Bu nedenle K.K.T.C. Meclisi Başkanlığı’ndan bu bölgede yapılacak olan
yatırımların netleştirilmesinin talep edilmesine ve özellikle kirli yatırımlar
konusunda hassas olan bölge halkının hassasiyetlerinin Meclis Başkanı’na
iletilmesine karar verilmiştir.

10.03.2017

Emekliye ayrılacak olan personellerin, ikramiye, kıdem tazminatı, ihtiyat sandığı,
sosyal sigorta prim ve depozitlerinin ödenebilmesi için borçlanma yapılması
gerektiği Belediye Başkanı tarafından Meclise aktarılmıştır.
Belediye Başkanı yukarıda belirtilen ikramiye, kıdem tazminatı, ihtiyat sandığı ve
sosyal sigorta prim ve depozitlerinin ödenebilmesi için 2 Milyon TL.nin üzerinde bir
borçlanma yapılması gerektiğini belirtmiştir.
Üye Gazi Güney belediyede yaşanan sıkıntılar, belediye personelinin disiplinsiz
davranışlarının cezalandırılmaması, personelin mesailerine gelemeyişi, Başkanın
Belediye Meclisini kale almadan kararlar üretmesi nedeniyle bu borçlanma kararına
olumlu bakmadığını belirtmiştir.
Belediye Meclis Üyeleri borçlanma ile ilgili görüşlerini ortaya koyduktan sonra
Belediye Başkanı borçlanma konusunu Belediye Meclisi’nin oylarına sunmuştur.
Yapılan oylamada üye Gürsel Sekmen oylamaya geçmeden borçlanma konusunun
bir sonraki toplantıya bırakılmasını hem Meclis Üyelerinin tamamının olmaması
nedeniyle hem de Meclis Üyelerinin bir çok sıkıntısının olması nedeniyle borçlanma

konusunun bundan sonraki toplantılara bırakılmasını talep etmiştir.
Üye Gürsel Sekmen’in talebi diğer Meclis Üyeleri tarafından olumlu bulunduğu için
borçlanma konusunda bundan sonraki toplantılara bırakılmasına karar verilmiştir.

11.03.2017

LFK 16-01 “Lefke Dağ Yolları Stabilize Yol Yapımı II Etap İhalesi” için %20 ihale
arttırımı yapılmasına karar verilmiştir.

12.03.2017

Meclis Üyeleri ve çalışanların bir toplantıda buluşabilmesi için tarih tespit
edilmesine karar verilmiştir.

Aziz KAYA
Belediye Başkanı
Gürsel SEKMEN
Üye

Meftüne HOCALI
Üye

Naciye ÖZESAT
Üye

Rahme ÖĞÜTVEREN
Üye

Uğur SOLYALI
Üye

Mazlum MERCAN
Üye

Gazi GÜNEY
Üye

Arif KIZILGÖK
Üye

Hüseyin ŞENER
Üye

Hasan L. İÇER
Üye

