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T.C. 

İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

 

2020 YILI AĞUSTOS AYI  

1.BİLEŞİM 1. VE 2. OTURUM MECLİS KARAR ÖZETLERİ 
 

Gündem Maddesinin Görüşülmesine Geçildi; 

 

 

KARAR 051: Gündemin Birinci Maddesi; 

 

Yapılan Müzakere ve Oylamada;  

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.07.2020 tarih ve 773 sayılı oluruna 

istinaden ve 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz Meclisine bilgi sunulmuş ve 

06.07.2020 tarih ve 043 sayılı meclis kararıyla güncellenen Norm Kadro İlke ve Standartları Cetveline 

işlenmesine. 

 

KARAR 052: Gündemin İkinci Maddesi; 

 

Yapılan Müzakere ve Oylamada;  

31.12.2019 tarihli ve 541044 sayılı TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğünün yazısına istinaden 154kV 

Ürgüp TM-Çinkur TM Elektrik İletim Hattının İlçemiz Garipçe Mahallesi 2257 ada 11 parsel numaralı 

mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın 1.808,88 m2 alan üzerinden geçtiği belirtildiğinden 3.328,34 

TL. bedel karşılığından kullanım hakkının verilmesine; 

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereğince 10.08.2020 tarihinde oy birliği ile 

karar verildi. 

 

KARAR 053: Gündemin Üçüncü Maddesi; 

 

Yapılan Müzakere ve Oylamada;  

İlçemiz Kızılören Mahallesi 18 parsel numaralı mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 

taşınmazın İlçemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması konusunun teknik inceleme 

sonucunda uygun olacağından konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; 

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince 10.08.2020 tarihinde oy birliği ile 

karar verildi. 

 

KARAR 054: Gündemin Dördüncü Maddesi; 

 

Yapılan Müzakere ve Oylamada;  

Belediyemiz hizmetleri arasında yer alan ve işletmeye açılacak olan İncesu Marina 

tesislerimizde verilecek hizmetler karşılığı ekte sunulan ücret tarifesini görüşmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesi edilmesine;  

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince 10.08.2020 tarihinde oy birliği ile karar 

verildi. 

 

KARAR 055: Gündemin Beşinci Maddesi; 

 

Yapılan Müzakere ve Oylamada;  

 

Kodu Hesap Adı Arttırma Eksiltme 

463810390139005032101 Kırtasiye Alımları 10.000,00  
463810390139005032102 Büro Malzemesi Alımları 150.000,00  
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463810390139005032201 Su Alımları 25.000,00  
463810390139005032202 Temizlik Malzemesi Alımları 20.000,00  
463810390139005033301 Yakacak Alımları 30.000,00  
463810390139005032303 Elektirik Alımları 120.000,00  
463910390139005032401 Yiyecek Alımları 300.000,00  
463810390139005032402 İçecek Alımları 50.000,00  
463810390139005032501 Giyecek Alımları 5.000,00  
463810390139005032704 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Alımlar 45.000,00  
463810390139005035202 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti 20.000,00  
463810390139005035590 Diğer Kiralama Giderleri 10.000,00  
463810390139005035990 Diğer Hizmet Alımları 300.000,00  
463810390139005037302 Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri 15.000,00  
463810390139005038901 Diğer Taşınmaz Bakım Onarım Giderleri 100.000,00  
463810390139005096101 Yedek Ödenek  1.200.000,00 
    
TOPLAM  1.200.000,00 1.200.000,00 

   

 2020 yılı bütçesinden toplam 1.200.000,00 TL. ödeneğin yukarıda tabloda görüldüğü şekilde 

müdürlükler arası aktarılmasına; 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince 10.08.2020 tarihinde oy birliği ile 

karar verildi. 

 

KARAR 056: Gündemin Altıncı Maddesi; 

 

Yapılan Müzakere ve Oylamada;    
Bayanlar için Fitnes Salon Ücretinin yeniden belirlenmesi için konunun Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesi edilmesine; 

  5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince 10.08.2020 tarihinde oy birliği ile karar 

verildi. 

 

KARAR 057: Gündemin Yedinci Maddesi; 

 

Yapılan Müzakere ve Oylamada; 

    

 

 

   
 

 

T.C. 

İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE  

BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 
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AMAÇ: 

Madde-1-Bu yönetmeliğin amacı; Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini 

yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri 

açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve 

tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle 

kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu 

davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.    

 

KAPSAM: 

Madde-2- Bu Yönetmelik; Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi 

teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini 

haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün 

kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri 

dahil tüm personeli kapsar. 

 

HUKUKİ DAYANAĞI: 

Madde-3-Bu Yönetmelik, 25.5.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR: 

Madde-4-Bu Yönetmelikte geçen; 

a-Kanun: 25.5.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, 

b-Kurum ve kuruluş: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarını, 

c-Kamu görevlileri: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarında görevli tüm 

personeli, 

d-Kurul: Kamu Görevlileri Etik Kurulunu, 

e-Etik davranış ilkeleri: Kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini, 

f-Başvuru sahibi: Kanun kapsamında başvuru hakkını kullanarak Kurula veya yetkili disiplin kurullarına 

başvuran gerçek kişileri, 

g-Bilgi: Kurum ve kuruluşların kayıtlarında yer alan 5176 sayılı Kanun kapsamında yapılacak inceleme 

ve araştırmalara ilişkin her türlü veriyi, 

h-Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları 5176 sayılı Kanun kapsamında yapılacak inceleme ve 

araştırmalarla ilgili yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, 

program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen 

her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, 

İfade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ, GÖREVİN YERİNE  

GETİRİLMESİNDE KAMU BİLİNCİ 

 

Madde-5-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci; Kamu hizmetlerinin yerine 

getirilmesinde, sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetmek, 

hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, hizmette yerindelik ve beyana güvenin esas alınması. 

  

Madde-6- Halka Hizmet Bilinci; Kamu hizmetlerinde, halkın günlük yaşamının kolaylaştırılması, 

ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılanması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, halkın 

memnuniyetinin artırılması, hizmetlerin ihtiyaç ve sonuç odaklı olması.         

  

Madde-7- Hizmet Standartlarına Uyma; Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer 

personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten 

yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca 

aydınlatırlar.  
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Madde-8- Amaç ve Misyona Bağlılık; Kamu görevlilerinin, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaç ve 

misyonuna uygun davranması, ülke çıkarları, toplum refahı ve kurumlarının hizmet idealleri 

doğrultusunda hareket etmesi. 

  

Madde-9- Dürüstlük Ve Tarafsızlık;  Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, 

eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden 

yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım 

yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici 

davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.  

Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri 

doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, 

felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve 

özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve 

uygulamalarda bulunamazlar. 

 

Madde-10- Saygınlık Ve Güven; Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde 

davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın 

kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda 

bulunmaktan kaçınırlar. 
Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev 

olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi 
savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. 

Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, 
hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor 
düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya benzeri çıkarlar talep edemez 
ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler. 

Madde-11- Nezaket Ve Saygı; Kamu görevlilerinin, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile 

hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranması ve gereken ilgiyi göstermesi konu 

yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler. 

  

Madde-12- Yetkili Makamlara Bildirim; 
         Etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunulmasının talep 

edilmesi halinde veya hizmetler yürütülürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olunduğunda ya 

da görüldüğünde durumun yetkili makamlara bildirilmesi. 

  

Madde-13- Çıkar Çatışmasından Kaçınma; 
         Kamu görevlilerinin, görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da 

etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da 

kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi 

çıkarlar konusunda dikkatli davranması, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli tedbirleri alması. 

  

Madde-14- Görev Ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması; Kamu 

görevlilerinin, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine 

menfaat sağlamaması ve aracılıkta bulunmaması, akraba, eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal 

kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaması.       

Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap, 

dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf, 

dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar. 

Kamu görevlileri, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri 

resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı 

olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, görevdeyken 

ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye 

açıklayamazlar. 
        Kamu görevlileri, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya 
dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar. 
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Madde-15- Hediye Alma Ve Menfaat Sağlama Yasağı; Kamu görevlisinin tarafsızlığını, 

performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik 

değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye 

kapsamındadır. 

Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle 

çıkar sağlanmaması temel ilkedir. 

Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya 

tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı 

eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. 

Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, 

hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan 

kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler. 

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır: 

a-Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini 

etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve 

kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine 

tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar, 

b-Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar, 

c-Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler, 

d-Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde 

verilen hatıra niteliğindeki hediyeler, 

e-Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri, 

f-Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler. 

 

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır: 

a-Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve 

kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri, 

b-Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre 

makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler, 

c-Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler, 

d-Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler. 

 

Madde-16- Kamu Malları Ve Kaynaklarının Kullanımı; Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile 

diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve 

kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar. 

  

Madde-17- Savurganlıktan Kaçınma; Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları 

ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, 

kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar. 

 

Madde-18- Bağlayıcı Açıklamalar Ve Gerçek Dışı Beyan; Kamu görevlilerinin, görevlerini yerine 

getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumları bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde 

bulunamaması, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler. 

  

Bilgi Verme, Saydamlık Ve Katılımcılık;  

Madde-19- Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve 

tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler. 

Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve 

denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunarlar. 

Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, 

alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir 

hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını 

sağlamaya dikkat ederler. 

  

Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu; 
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Madde-20- Kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve 

yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime açık ve hazır olurlar. 

Yöneticilerin kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri ile 

yolsuzluğu engellemek için gereken önlemleri zamanında alırlar. 

 Yönetici kamu görevlileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli 

tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme 

konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar 

konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar. 

Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, 

bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış 

konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür. 

  

Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler; 
Madde-21- Eski kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandırılmaması, 

ayrıcalıklı muamelede bulunulmaması, kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki 

hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan 

veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya 

benzeri görev ve iş verilemez. 

         

Mal Bildiriminde Bulunma; 
Madde-22- Kamu görevlilerinin, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve 

taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Kanun uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde 

bulunması Kamu Etik Kurulu tarafından Yönetmelikle belirlenen bu ilkeler incelendiğinde de 

görüleceği üzere belirlenen ilkelerin büyük bir kısmı halen yürürlükte olan 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nda hükme bağlanan devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları ile paralellik arz etmektedir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNİN UYGULAMASI VE ETİK KÜLTÜRÜN 

YERLEŞTİRİLMESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNE UYMA 

 

 Madde-23- Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken bu Yönetmelikte belirtilen etik davranış ilkelerine 

uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler, kamu görevlilerinin istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin 

bir parçasını oluşturur. 

Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay içinde, Ek-1'de yer alan "Etik Sözleşme" 

belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, personelin özlük dosyasına konur. 

Kurum ve kuruluşların yetkili sicil amirleri, personelin sicil ve performansını, bu Yönetmelikte 

düzenlenen etik davranış ilkelerine uygunluk açısından da değerlendirir. 

 

Personeli bilgilendirme; 

Madde-24- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her düzeydeki personel, istihdama ilişkin 

koşulların bir parçası olarak etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında 

bilgilendirilir. 

 

Etik kültürün yerleştirilmesi ve eğitimi; 

Madde-25 - Kurul, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmayı yapar, 

yaptırır, araştırma, yayın, anket, kamuoyu yoklaması, bilimsel toplantılar ve benzeri etkinlikler düzenler, 

kamu görevlileri için eğitim programları hazırlar, koordine eder, yürütür veya bu konularda bakanlıklar, 

diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ve konusunda uzman sivil toplum 

kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir. 

Etik davranış ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim 

programlarında yer alması, kurum ve kuruluş yöneticilerince sağlanır. 

 

Kurumsal etik ilkeleri; 

Madde-26 - Bu Yönetmelikle belirlenen etik davranış ilkeleri, kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda 

uygulanır. Ayrıca, yürüttükleri hizmetin veya görevin niteliğine göre kurum ve kuruluşlar kendi 

kurumsal etik davranış ilkelerini düzenlemek üzere Kurulun inceleme ve onayına sunabilir. 



7 

 

 

Bilgi ve belge isteme yetkisi; 

Madde-27 - Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kurulun başvuru konusu ile ilgili olarak 

istediği bilgi ve belgeleri süresi içinde vermek zorundadırlar. 

Kurul, bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan ilgili temsilcileri 

çağırıp bilgi alma yetkisine sahiptir. 

 

İnceleme ve araştırma yetkisi; 

Madde-28 - Kurul, etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, resen veya 

yapılacak başvurular üzerine, gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir. Kurul, etik ilkelere 

aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yapacağı inceleme ve araştırmalara esas olmak üzere 

gerektiğinde yetkili makamlar kanalıyla kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge toplayabilir. 

Kurul inceleme ve araştırmasını etik davranış ilkelerinin ihlal edilip edilmediği çerçevesinde 

yürütür. Kurul yapacağı inceleme ve araştırmayı, en geç üç ay içinde sonuçlandırır. 

Kurul, ayrıca kurum ve kuruluşlarda etik davranış ilkelerinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi 

konusunda faaliyet, inceleme ve araştırma yapabilir. 

 

Etik Komisyonu; 
Madde-29- 5176 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu 

Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi 

gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış 

ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve 

etik uygulamaları değerlendirmek üzere Belediyemiz bünyesinde Etik Komisyonu oluşturulmuştur.                               

             Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmelik 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük 

dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren 

imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır. 

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve 

kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay 

içinde Kurul'a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır. 

 

İNCESU BELEDİYESİ KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ 

  

           Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde 

bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; 

  

-Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, 

hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, 

-Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını 

gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, 

-Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat 

eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet 

gereklerine uygun davranmayı, 

-Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi 

fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde 

olmadan yerine getirmeyi, 

-Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve 

kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, 

-Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten 

yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı 

hareket etmeyi, 

-Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine 

bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. 

  

T.C. Kimlik No    : 

Adı Soyadı          : 
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Unvanı                 : 

Birimi                  : 

İmza                     : 

Tarih                    :  

 

 

Görüş bildirme; 

Madde-30 - Kurul, kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaştıkları 

sorunlara yönelik olarak görüş bildirmeye yetkilidir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

BAŞVURU VE RESEN İNCELEME USUL VE ESASLARI BAŞVURU HAKKI 

 

Madde-31 - 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, 

medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye'de oturan 

yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunup da başvuru 

nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı açısından 

Türkiye'de oturuyor kabul edilir. Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi 

koşulu aranmaz. 

Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın kimliği tespit 

edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında 

Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği 

anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce Kurulca incelenmiş şikâyet konusu, yeni kanıtlar 

gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez. 

 

Başvuru biçimleri; 

Madde-32-Başvurular: 

a-Yazılı dilekçe, 

b-Elektronik posta, 

c-Tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılır. 

 

Başvuru usulü; 

Madde-33 - Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı 

kapsayan dilekçelerle, Başkan Yardımcılığı unvanlarda bulunanlar için Kurul Başkanlığına, diğer 

görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır. 

Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak 

belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman 

ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir. 

Başvuru dilekçelerinin el yazısı ile yazılması veya bilgisayar çıktısı olması koşulu aranmaz. 

Dilekçelerin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. Başvurunun Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru 

tarihidir. Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurula gönderilebilir. Bu durumda dilekçenin Kurul 

kayıtlarına geçtiği tarih süre başlangıcına esas alınır. Başvurunun tutanağa geçirilmek koşuluyla sözlü 

yapılması durumunda başvuranın imzası ve adresi de tutanağa alınır. 

 

Elektronik ortamda yapılacak başvurular; 

Madde-34 - Başvurunun; gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılması halinde, başvuru 

sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresi belirtilir. Türkiye'de oturan yabancıların bu yolla 

yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu gösterilir. Elektronik posta yolu ile yapılacak 

başvurularda, başvurunun Kurulun elektronik posta adresine ulaştığı tarih başvuru tarihidir. 

 

Başvuruların kabulü ve işleme konulması; 

Madde-35 - Başvuru dilekçeleri kaydedilir ve başvuran hazır ise tarih ve sayı içeren alındı verilir. 

Kurum ve kuruluşların herhangi bir birimine yanlışlıkla ulaşan başvuru dilekçeleri işleme konulmadan 

ilgisine göre yetkili disiplin kuruluna veya Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına gönderilir. 
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a-Kaydedilen başvuru en kısa zamanda Kurul Başkanı veya görevlendireceği üye tarafından bir 

raportöre verilir. 

b-Raportör başvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden inceleyerek bir ön rapor hazırlayıp 

Kurul Başkanına sunar. 

c-Raportörün raporunda, başvuranın adı, soyadı, şikâyet edilen kamu görevlisinin adı, soyadı, görevi, 

başvuru konusu, raportörün önerisi, adı, soyadı ile tarih ve imzası yer alır. 

d-Rapor, Kurul Başkanı veya ilgili üye tarafından, gerekirse ilgili yerlerden gerekli ek bilgi ve belgeler 

de istenip eklenerek görüşülmek üzere Kurul gündemine alınır. 

e-Kurul raporu görüşerek gerekirse incelemeyi derinleştirmek suretiyle ilgili yerlerden gerekli bilgi ve 

belgelerin istenmesine karar verir. Başvurunun kabul edilebilir bulunması durumunda, şikâyet edilen 

kamu görevlisinin savunması alınır. Savunma süresi, istem yazısının kendisine bildirildiği tarihi izleyen 

günden itibaren 10 gündür. Sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması durumunda, tatili izleyen 

çalışma günü sürenin son günü olarak kabul edilir. 

f-Kendisinden bilgi istenen resmi ve özel kurum ve kuruluşlar istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre 

içinde Kurula vermekle yükümlüdürler. 

g-Kurul incelemesini en geç üç aylık süre içinde bitirerek üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar 

verir. Bu süre, başvurunun kayda alındığı tarihte başlar. 

h-Kurul Üyelerine, incelemelerin gerektirdiği durumlarda iş bölümü çerçevesinde görev verilebilir. 

ı-İsim ve imza bulunmayan başvuru dilekçeleri ile 33 ve 34 üncü maddelerde belirtilen unsurları 

içermeyen elektronik posta yolu ile gönderilmiş başvurular işleme konulmaz ve mümkünse durum 

başvuru sahibine bildirilir. 

Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular, bu durumun anlaşıldığı tarihte 

işlemden kaldırılır. 

Elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru sahibi gerçek kişilerin verdiği T.C. 

kimlik numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet 

sayfasından başvuru sahibi tarafından verilen kimliğin doğru olup olmadığının tespiti amacıyla 

gerektiğinde sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve soyadı ile yapılan başvurular işleme konulmaz. 

Elektronik ortamda veya yazılı olarak alınan başvuruların bilgi veya belge güvenliği kurum ve 

kuruluşlarda genel hükümlere göre sağlanır. Kurula gönderilen bilgi ve belgeler ile Kurul tarafından 

edinilen bilgilerin değerlendirme ve incelenmesinde gizlilik derecesi bulunanların korunmasında ve 

saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur. Kurul Başkanı ve Üyeleri ile sekretarya personeli, gizlilik 

ilkesinin gereklerine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük Kurul Başkan ve Üyeleri ile diğer 

personelin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder. İncelenmesi biten belgeler yerine geri 

gönderilir. 

 

Resen inceleme; 

Madde 36 - Kurulun inceleme yetkisi içinde bulunan bir kamu görevlisinin etik ilkelere aykırı 

davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi üzerine Kurul resen inceleme yetkisini kullanabilir. 

Bu konuda Kurul Başkanınca görevlendirilecek bir üyenin veya raportörün gözetiminde gerekli 

bilgiler toplanarak hazırlanan rapor Başkana sunulur. 

Başkan tarafından belirlenecek gündemde konu Kurulda görüşülerek gerekirse inceleme 

derinleştirilmek suretiyle gerekli bilgi ve belgeler getirtilir. İnceleme 35 inci maddede belirlenen usule 

göre tamamlanır, gerekli karar verilir. 

 

Toplanma ve karar yeter sayısı ile kararlarda bulunacak hususlar; 

Madde-37 - Kurul, Başkan veya Başkanın özrü nedeniyle toplantıya katılamaması durumunda vekil 

olarak belirlediği Üyenin Başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve aynı çoğunlukla 

karar verir. 

Kararlarda, başvuranın adı, soyadı ile şikayet edilen kamu görevlisinin adı, soyadı, görevi, karar 

tarih ve sayısı ile kararın dayandığı belge ve bilgiler, savunma ve inceleme sonucu ile karara katılan 

Başkan ve Üyelerin ad ve imzaları, varsa azlık oyu, raportörün adı, soyadı yer alır. 

İncelenmekte olan başvuru konusunun yargıya götürüldüğü anlaşılırsa inceleme bulunduğu 

aşamada durdurulur ve yargı kararı sonucuna göre değerlendirilir. 

 

Disiplin kurullarında inceleme ve karar verme usulü; 
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Madde-38 - 5176 sayılı Kanun ile bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve Kurulun görev alanı 

dışındaki kamu görevlilerinin etik ilkelere aykırı davrandığı yolunda disiplin kurullarına yapılan 

başvurular, yetkili disiplin kurullarınca bu Yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkeleri ile başvuru 

usul ve esasları çerçevesinde incelenir. 

Bu kurulların verdiği etik ilkeye aykırı davranışın varlığı veya yokluğu konusundaki kararlar 

ilgili kurum veya kuruluş yetkilisine, hakkında başvuru yapılan kamu görevlisine ve başvuru sahibine 

bildirilir. Disiplin kurullarının kararları kamuoyuna duyurulmaz. 

 

Kararlar üzerine yapılacak işlem; 

Madde-39 - Kararlar Başkan ve Üyeler tarafından imzalanmakla kesinleşir. Kesinleşen karar 

Başbakanlık Makamına sunulur. Kararlara karşı idari yargı yolu açıktır. 

Kurul, başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin etik davranış 

ilkelerine aykırı işlem ve eylemi olduğunu tespit etmesi halinde bu durumu Başbakanlık, Kurul kararı 

olarak Resmî Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurur, ancak, Kurul kararlarının yargı tarafından iptali 

halinde Kurul, yargı kararını yerine getirir ve Resmî Gazete'de yayımlatır. 

Etik ilkeye aykırı davranışın saptanamadığına ilişkin kararlar da Başbakanlık Makamına ve 

ilgililere yazılı olarak bildirilir. Bu kararlar kamuoyuna duyurulmaz. Kabul edilebilirliği bulunmayan 

başvurular hakkında verilen kararlar yalnızca başvuru sahibine iletilir. 

 

Madde-40 - Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı 

davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar; 

Madde-41-İş bu yönetmelikte yer almayan ve hüküm bulunmayan hususlarda yürürlükteki ilgili diğer 

mevzuat ve kanunlar uygulanır. 

 

Madde-42- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce gerçekleşen etik ilkelere aykırı davranışlar şikâyet 

ve ihbar konusu yapılamaz. 

 

Yürürlük; 

Madde-41 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme; 

Madde 42 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür. 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince 10.08.2020 tarihinde oy birliği ile karar 

verildi. 

Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra Meclis Başkanlığınca Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen konuları görüşmek üzere 30 dakika ara verildikten sonra Meclis Plan ve 

Bütçe Komisyon Raporlarını görüşmüş üzere Meclis Başkalığınca 2. Oturumu düzenleyerek toplanıldı; 

 

KARAR 058: Gündemin Sekizinci Maddesi; 

 

Yapılan Müzakere ve Oylamada;  

 

 

SIRA 

NO 

 

VERİLEN HİZMET 

TÜRÜ 

 

MÜDÜRLÜK 

TEKLİFİ 

 

KOMİSYONCA 

KABUL EDİLEN 

 

MECLİSCE 

KABUL EDİLEN 

A KAVALTILAR    

1 Kahvaltı Tabağı  25,00 25,00 25,00 

2 Serpme Kahvaltı Kişi Başı 35,00 35,00 35,00 

3 Menemen 8,00 8,00 8,00 

4 Sucuklu Omlet  10,00 10,00 10,00 
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5 Sahanda Yumurta  8,00 8,00 8,00 

6 Peynirli Gözleme  8,00 8,00 8,00 

7 Patatesli Gözleme 8,00 8,00 8,00 

8 Ispanaklı Gözleme 8,00 8,00 8,00 

9 Kıymalı Gözleme 12,00 12,00 12,00 

10 Sucuklu Yumurta 10,00 10,00 10,00 

11 İncesu Tortlu Yumurta 10,00 10,00 10,00 

B  ÇORBALAR    

1 Mercimek Çorba 7,00 7,00 7,00 

2 İşkembe Çorba 12,00 12,00 12,00 

3 Kelle Paça Çorba 15,00 15,00 15,00 

4 Bamya Çorbası  15,00 15,00 15,00 

5 Camız Yoğurdu 6,00 6,00 6,00 

6 Sarma Tabağı  15,00 15,00 15,00 

C TOST ÇEŞİTLERİ     

1 Kaşarlı Tost 8,00 8,00 8,00 

2 Beyaz Peynirli Tost 8,00 8,00 8,00 

3 Kavurmalı Tost 15,00 15,00 15,00 

4 Karışık Tost 12,00 12,00 12,00 

D SALATALAR    

1 Mevsim Salata 5,00 5,00 5,00 

2 Çoban Salata 7,00 7,00 7,00 

3 Karışık Salata 10,00 10,00 10,00 

E ET YEMEKLERİ    

1 Kiremitte Et Tava  25,00 25,00 25,00 

2 Kiremitte Tavuk Tava 18,00 18,00 18,00 

3 Güveç (Tek Kişilik) 22,00 22,00 22,00 

4 Saç Tava  27,00 27,00 27,00 

5 İncesu Derebağ Tava 28,00 28,00 28,00 

6 Kiremitte Balık 20,00 20,00 20,00 

F IZGARA ÇEŞİTLERİ    

1 Adana Kebap 25,00 25,00 25,00 

2 Kuzu Şiş 30,00 30,00 30,00 

3 Ciğer Şiş 30,00 30,00 30,00 

4 Izgara Köfte 18,00 18,00 18,00 

5 Karışık Izgara 45,00 45,00 45,00 

6 Kuzu Pirzola  40,00 40,00 40,00 

7 Tavuk Şiş  20,00 20,00 20,00 

8 Tavuk Kanat 24,00 24,00 24,00 

G PİDE ÇEŞİTLERİ     

1 Kıymalı Pide 15,00 15,00 15,00 

2 Kaşarlı Pide 13,00 13,00 13,00 

3 Sucuklu Pide 15,00 15,00 15,00 

4  Beyaz Peynirli Pide 9,00 9,00 9,00 

5 Tulum Peynirli Pide 13,00 13,00 13,00 

6 Kuşbaşılı Pide 18,00 18,00 18,00 

7 Develi Cıvıklısı 18,00 18,00 18,00 

8 Pastırmalı Pide 25,00 25,00 25,00 

9 İncesu Tahinli 12,00 12,00 12,00 

10 Yağlı Ekmek 5,00 5,00 5,00 

11 Mevlana 18,00 18,00 18,00 

12 Lahmacun 7,00 7,00 7,00 

13 Marina Çocuk Hamburger 15,00 15,00 15,00 

14 Marina Hamburger 25,00 25,00 25,00 
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15 Patates Kızartma  8,00 8,00 8,00 

16 Soğan Halkası 8,00 8,00 8,00 

H TATLILAR    

1 Pekmezli İncesu Dolazı 12,00 12,00 12,00 

2 Porsiyon Kadayıf 8,00 8,00 8,00 

3 Tepsi Kadayıf 20,00 20,00 20,00 

4 Sütlaç 12,00 12,00 12,00 

5 Pekmezli Aşure 12,00 12,00 12,00 

6 Çikolatalı Pasta 8,00 8,00 8,00 

7 Meyveli Pasta 8,00 8,00 8,00 

8 Rulo Pasta 6,00 6,00 6,00 

9 Dondurma  8,00 8,00 8,00 

10 Künefe 15,00 15,00 15,00 

11 Fıstıklı Baklava  15,00 15,00 15,00 

I İÇECEKLER    

1 Çay 1,50 1,50 1,50 

2 Termos Çay 15,00 15,00 15,00 

3 Bitkisel Çaylar 5,00 5,00 5,00 

4 Türk Kahvesi 5,00 5,00 5,00 

5 Nes Kahve 5,00 5,00 5,00 

6 Sıcak Çikolata 8,00 8,00 8,00 

7 Sıkma Meyve Suları  8,00 8,00 8,00 

8 Klasik Limonata 7,00 7,00 7,00 

9 Naneli Limonata 8,00 8,00 8,00 

10 Kola, Fanta, Gazoz  5,00 5,00 5,00 

11 Ayran 2,00 2,00 2,00 

12 El Yapımı Ayran 3,00 3,00 3,00 

13 Şalgam Suyu 2,00 2,00 2,00 

14 Sıcak, Soğuk Süt 4,00 4,00 4,00 

15 Maden Suyu 1,5 1,5 1,5 

16 Su (500ml) 1,5 1,5 1,5 

17 Su (1,5 Litre) 3,00 3,00 3,00 

18  Meyve Suyu 5,00 5,00 5,00 

19 Milkshake Çeşitleri 12,00 12,00 12,00 

20 Frozen Çeşitleri  10,00 10,00 10,00 

 

KARAR 059: Gündemin Dokuzuncu Maddesi; 

 

Yapılan Müzakere ve Oylamada;  

5393 Sayılı kanunun 24. maddesi gereğince Belediyemize ait Fitnes Salon Giriş Ücretinin sadece 

kadınlar için 30,00 TL. olması yönündeki 10.08.2020 tarih ve 05 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon 

Raporunun kabulüne ve 10.08.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine 10.08.2020 tarihinde oy 

birliği ile karar verildi.   

 

 

 

 

Av. Mustafa İLMEK Mustafa BAYAM Ümit KIZILIŞIK 

Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi 

 


