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İyİınnr BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLiS KARARI

-21 Yılında Uygulanacak Belediye
Belirlenmesi.

cret TarifelerininKararın
Konusu

Karar No
55

kararın Tarihi
04llI12020

Belediy€ Başksnl Saff€t METE, Hü§eyin METE,
Zeynep ERSoY, Emin RAKlCl, Ali BALCl, Ayd

Tev{ik Ali KAVALCI. Hasan KOLCU,
emir TARAKÇI, Özgür KAVALcI, Şenol BALcl

U eler

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

öNrni

MECLiSf,

2464 sayılı Kanun,un 97,inci maddesi uyarnca 2021 Mali Yılında uygulanacak Gelir Ücret

tarifesinin belirlenmesi hususunun; 15.10.2020 tarih ve 1069 sayllı Meclis Plan Bütçe Komisyon

Raporunun incelenerek meclisimizde görüşülmesi ve karar alınmasını rica ederim,

Saffet METE (Belediye Başkını)

K ARAR

Belediye Meclisimizin o4l1ll2o20 tarihinde, Çarşamba gtinü, saat 13.:30,da yapılan

toplantısında, toplanh giindeminin 1' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

2464 sayı|ı Belediye Gelirleri Kanunu'nun "ücrete tabi işler" başlıklı 97 _ncj maddesi
,,Belediyeler bu kanunda harç ve katılma payı konusu yapı|rnayan ve ilgililerin isteğine bag]ı.olaıak ifa edecekleri

# İuİıİ, ırir." için belediye meclislerince duzenlenecİk tarifelere göre Ucret alınaya yetkilidir. BelediYe'Ye tekel

olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidil." Ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin

Görev ve Yetkileri" başlıklı l8 inci maddesinin (f) bendi "Kanunlarda Vergi, resim, harç ve katıIma payı

konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağh hizmetler için uygulanacak ucret tarifesini belirlemek." htii}«nü

l.."gın"", ilgllilerin iİtegine bağh olarak ifa edilecek her ttirlü hizmet için diizenlenerek, aşağıda

yer alan ücret tarifesine göre;

A J_



YILINDA UYGULANACAK SU TLM" oD\/.DCRETL20zll
2,7OTL|m'Meskenler1.1

6,36TL/ms1.2
lan binalarVeo a

timglti vbukul auanaon,lm keer z1e ydershanekul(-) keş)urt,
faali eti

4,05 T.L/ms(1.2)'nci sırada sayılanlardan5393 sayı
maddesinde(Ek:2 8 l 1 | 12017,7 061 l 86md.)

lı Belediye Kanununun Ek2'nci
kapsamında kalanlar

(Meskenleri n %50'sini emeZ
l0,02T.L/m3a)Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine,

lık ocaklarına ait binalar
4,05 T.L/m3a(1.3.)'nci sırada sa

maddesi (Ek: 28/l1
%50'sini geçemez)

edi nc2unun Ekunlı Be KanSaJ5 )9anlardan yeyıyı
erlnskenlda kalanldIl1 Samln7 60 1 68l2 l0

,7 ar(Mkap)

Belediyelerin de arasında bulunduğu 1 inci maddesinin birinci fikasında
yer verilenlerin işletmecilik gereği yapılması gereken indirimler hariç

İıerhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife

uygulalamayacaklarını içeren birinci fıkası, "Bakanlar Kurulu birinci fıkra

t İ.lİ.iina"n'.uaf tutulaçak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkilidir,"

hükmünü içeren altıncı fıkrası, "Bu Kanunun yayımı tarihinden önce

beşinci fikİada belirtilen kanunlar dışında; kanun, kanun hükmiinde

karamame, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenleyici işlemler ile

diğer idari işlemlerle tesis edilmiş bulunan ücretsiz veya indirimli ücret

taİfe uygulamal uına 31.|2.2001 tarihinden itibaren son verilir," hükmiinü

iç*."n oİ birinci fikası hükmü gereği, buna ait olarak "Bakanlar Kurulu

Ürinci fika hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye

yetkilidir." hükmü çerçevesinde Bakanlar kurulunca karar alınarak

yii.tl.ltlg" konulmuş olması kaydıyla geçerli olacağı ve uygulanacağı, aksi

halde geçerli olmayacağı ve uygulanmayacağı kaydıyla;

2ü4 Jayı|ı Kanun'Madde 16 - (Değişik :30l511991 - 3754/1 Md,) "Turizm

belgeli yatınm ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki

sarİyi ,. meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler"'

samında kalan binalarhükmü

Resmi Gazete 'de yayımlanmış olan
luşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet

şiklik Yapılması Hakkında Kanunun,

b) 191112002 tarihli ve 24645
4736 sayılı Kamu Kurum ve
Tarifeleri İle Bazı kanunlaıda

sayılı
Kuru
Deği

Her türlü eme, l erleri ]okanta, o salonu vdmevee lence1.4

1.5 Daimi suretle faaliyet gösteren k, panay,r, fuaı, stadyum, hipodrom,
erlererler iler salonu,s

lunapar
lama a mahsus olanbi

%50'sini emez

edi Ek2 nc1ununan LlnKeBılS3dan5 J9aS anlar yelras dlnc yı5 yı( )
erı1sk erınkalanlka samında6 68 mdll 0l2

,7 ,7
0 ar(Me1n ed 28dmad S ) p(Ek

l l

Sinema, ti ra bale vb. biletle irilen koltuklu e erlerilenceatro o1.6

%50'sini c

Say E nctlılun unB ed KanSa9J 3nla ardan5 yes arad yenc6( )
enlsk erlnkalaıılka san] nda06 8 m6 d1 l2 10 1

,7 ar(Mend 2k 8dmad eS pe(E
l1 6

kahvehane ve ocakları1.1
1.8 Motorlu ama ve bakım leri

Liman ve balık nda bulunan ticarethanelerı barına1.9
T imal eden atöl eler1.10

1.1 t Kamu İktisadi Teşebbüsleri (K
Fabrika. İdari bina vb. binalar

ilgili kurum,/kuruluş dahilİT'leıi);(Bağlı ve

olarak

2,70T.Llm3

8 T.L/m3
5,68 T.L/m3

4,05 T.L/m3

5,68 T.L/m"
4,05 T.L/m3

,7
91 T.Llm"

l0 16T.Llm3
8 T.L/m3

ll T.L/m3

4
4,05 T.L/m3

kurs,

|.2.1

1.3

1.3.1

lı
1

ll

}



9 T.L/m37
WC'lerl.|2

9 14T.Llm!aatlarResmi ve özel it.l3
16 96 T.L/m3denizemı v adia BalıLiman

tlarıanı Barına 1na1.14
5,68 T.L/m3nc]1l1l l3l 2 )l 08 91 l 751 1(

a bll ll il afkLl annfaal ettı ac 1,1rler has dra aki
1.15

13,34 T.L/m'(ı . ı, ı .z, ı .:, ı.+, ı.s, ı .o, ı
sıradakiler hariç (Fabri

.7,1 .8,1 .9,1 .l 0,1 .

kalar) zirai mes
l 1, 1. l2,1,13,1.14,1.1 5.)inci
leki faaliyetler için kullarulan

binalar

1.16

Komutanlığl ve Emniyet Genel
kurum,&uruluşlarınca kullanılan

Komutanlıkları,
Müdiirlüğüne ait

hizmet binası,

Jandarma Genel
ilgili veya bağlı

Karakol vd.

eZ

Demiz, Hava, Kara

binal Meskenlerin %50'sini e
ur!ım arlhl' il I krn kedecc l]1et o anfaa1.18

hizmet binalarıMüftülll1.19
kulübülerAmatör s1,20

ve il li kurum,/kurulu ları dahil olarak

Malidaki
ki

1 7 151 111 11l1 l118l 916l ,7
1 131l(

LtKamuNo1 unkan05ar1herra çSoln1 21 09 ) msa danKaB tu el pçnaontrKoeell lm1oY
ukame al, antVe eda CeS yer erl (I) y1dI aunıilK

1.2|

hariradaki
etı

eri(b

dahi

11 ]J
1 7)l

uKamuNun o5 0 8 kanerS ç11c1 9 ) rlee dI arezel |.ll]öu 'na tçanK llnoK tron leöY 11 m1 livel IodLl agükanıanalere deetvc
^

s yklb yı(I )aş
aIakoarlururı/kurulk

l. 1,1.2,1.3,1.4,1.5,1
t 8,1 .19,1.20,1.21,1 .

yönetimi ve kon
Kurumlar" başlıkl

.6,1.7,1.8,1.9,1.i0,1.1 1,1.

22)inci sıradakiler hariç 5

trol kanunu" na ekli
ı (III) sayılı cetvelde yer

12,1 .l3,1. i4,1.15.1 .l6,i.17,1.
0l8 kanun No.lu "Kamu Mali
Düzenleyici ve Denetleyici
alan kamu idareleri(bağlı ve

ları dahil olarak)li kurum,&urulil

1.23

il li kurum/kurulu ları dahil olarak

hariaki

l ,7
11 1)11 31 11 1i,7)l 41 1

uNounkan1 8erradsl çnc12 l )11 8
u ne ikGaloS sklI1aLlKan Ill1 ytronKovetlmöY l]eMaliuKam

veerldarekamI1 ualer a bağ1(edecSakbrlla ( ) yımruuK aŞ

|.24

larıkamu kurum ve kurul

netiMali
hizmetletki1di
ilfaa

ik

iğ

1l 711 513 1l ll1 1l7 865J
uL05Ie arhSL] akırd4 unc2 çl12 )8
tlllnclıkl -,b1aranımTtlu11 ul1Kan aşln eoy

ereealanafili b r cof lrebee Ynd ğrenbinln eSdeınad ( ) araunlbdare sled ebenSo ter ysaluamkr o yetlaraks nl
er o arake ared1ruk ar boe dLlaklLl arln urdkun1b ar ey ye aybağl

un unnuKanee deBılS ıyelrea el r ydananmltanl
d erkaland ılA lnmka sl,ı]l ırl6 d1 7 6011l ) p0kI 8/7dd sema (

|.25

2.1
17
2.3

Mühür, Kelepçe ve su kesme aparatl

Yo25 faz|ası,

ıkinci ve tekrarındakırma ilk defa,
2.4

4,05 T.L/m3

4 05 T.L/m3
4,05 T.L/m3

05 T.L/m3
4,05 T.L/m"

4,05 T.L/m3

4,05 T.L/rn3

4,05 T.L/m5

Su ücretleri, aboneleri aylık dönemler halinde teb liğ edilir. lhbamamelerde belirlenen vade tarihi son ödeme güıüdür. Bu tarihtet

sonra yapılan ödemlerde 6l83 say ılı Kanunda gecikme için öngörtllen oranlar iizerinden hesaplanarak gecikme zarrırnı a[mır. Eğer bı

süre 20 nu abonenin su kesilir. vadesinde ödenm su ücretleri lla tahsil edilir

t(A AKSUT FESI

Ka ak su kullanım, kendi b an1 ile bildirmesi halinde, normal tarifenin %o25 fu,|ası,

Beledi enın t iti halinde dört katı,
bulunmayan meskenlerde ayda 100 M3, diğerleri nde ise emsallerin,

Kaçak su kullananların , sayacı
anacaktır

öre hesa edilen miktarda su kullandı

4

kabıılii le tarifenin iki kat tutarı u

1 l1 4,11 1111 .6,111

,ı
.4,1

kuwetleri1.17

Umumi

1ll 6,1l l,)
0,111

s.4,
,)

8
11 8,

GenelekliKanunu"
idareleri(bağlılıbaşlıklı

Mali
ekli

ll 7
,l

111 6,l ill1 4,1 ll 1l il 0,l1
o.8,l .6,l l 3, .4,J

ll.21l 1 .20,1 8, Başkanlığı"

|.22

1 l111 ll 6,l l 4,,
1 0,1 .8, o

1 .6,11 3,
,)

50.l3l1 ),)
11 9 .20,

l11l l 6,1 l 4,1 )l 0,l1 9,l11 11 .4,
,)

No.l 8Kanunlll lll 9
,))

.20,1

Kontrol"Kamu

öze|,il

5939"M ıhalli
Ek2.nci

2

4,05 T.L/m"

1 -A

500 TL



Cli.ETENCE EPo o(;
3 3l3 00Meskenler3.1

1.300 0Bankalar3.2
3.000 00Fabrikalarıa3.3
5.000otellerden3.4
700 00Ticari faali an müesseselerdenı olmaeti su a3.5
1.000,00

er ticarethanelerDi3.6
1.000 00

Resmi kurıımlardan u kurum ve kurulu larıJ./
Resmi u kurum ve kurıılu ve özel tüm in lerindearl aat i3.8

3.9

3.10

J
tama Miihür cr9tiSa B4.1

Kal ba lama
l M] Kaldırım sökme4.3
lM1 Beton sökmesi4,4

hafrilMl T t1,1.5

anıasll Metre duvar4.6
Plaka akılması4.1
Rekor Ba lama4.8
v alf ama.1.9

ılması

c.etilmasn den açkesuleri n eceğabon yundeesladrlncretlt] B edna ) 9] ]ak maS yenara sayznretn1l hücret er karş ığed en n,a ak yap
kurulm ına!a e ları,dnl kamu },urtlar670 6 ğiü1ll20 ) ysldeEk madLlan ıl !ln ılK

aen bedcc l,tem nat, güonelab k,erdenhastarıev9san o larınUok ı}p
t] amaükmh ü ygugereğianrh]ltı hdaalzeli ade enb gı

11ka ina p y

{.ı0

3.000 00

Sanayi müesseselerinin bir yıl önceki yll sarf ettikleri su miktarının tutan hesaplarup bu tutarın % ü

orantnda depozito artışl yapılır. Yeni aboneler için mi,ikelleflerden depozito ücreti 1 inci taksiti peşin

ve 2inci taksiti ilk olarak ödenecek olan su ücretiniı vadesinde ödenmek üzere (2) eşit taksitle ahnır.

3.1,3.2, 3,3,3.4,3.5,3.6.3. 7,3. 8.' inci sırada sayllanl aI lçln "5393 sayılı Belediye Kanununun Ek:2 lncl

maddesi(Ek:28/l |2017 -'7 061, l 86md.)kamuya ait eğitim kurum lan, yurtlar, okul pansiyonlan ve Hasta

hanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı , teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri payı ve

benzeri ad altında bir ücret tale edilemez "hükmü nce u ulama ıhr.

Elektronik ön ödemeli akılı kartlı su sayacı ile yeni su abonesi olanlaıdan ve eski mevcut abonel erllll n

ön ödemeli akl, karth su sayact sistemine geçmesi halinde ödemiş olduklan depozito ücretine geçiş

yapmas ı nedeni ile ilave olarak depozito ücreti alnmayacaktır Eski , mevcut abonelerin ön ödemeli

akılı kartlı su sayacı sistemine geçmesi halinde daha önce alınmış olan depozito ücretleri iade

indirimli olarak u a,

vERİ LEN HiZMETLERE BA PİLAN MASRAFLAR KA IL cRETLER:Ll YA
59
59 00
l1 00
216
131,00
l3l 00
2|
21 00
2l 00

91,00

edilmez.
4736 Kanunu No.lu 8/l/2002 Kabul Tarihli,l9 l0|/20o2 tarih ve 24645 sayıtl Resmi gazetede

yayımlanarak yiirüklüğe gir"n rcu., Kurum ve Kuruluşlannın ürettikleri Mal ve Hizırıet Tarifeleri ile

iıL, i-*ı"iaa »eğşlı<ıiı< yapılması Hakkında Kanunun inci maddesinde yer alan "(Ek fıkra:

|2l712013_6495^8 md.) /005 ioyrı, ronu, ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden

oy,ı,ır- iiğıoroaor ile 
'5434 

,oj,l, Konurun 5_6 n9ı, _yılsa 45 inci ve 
,6_4 

üncü maddelerine veya

maddesine göre harp uryo ui)i, .oıillüğü qylığı bağlaninların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330

İ"İii il""İ, noır"mi"rı uyguıoiorap ayııi ıağıaimasını gerehiren kanunlara göre ayhk bağlananların

veva harp Mardan sınıf veya görev aİgişti,İel< çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya

;iir|-;","*;;' ;;k;i; iayl, Kinunun 4 
.ünc_ü 

maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları

nrirniyı, odeimelae olan aylıliları kesilenlerin, bu fıl<rada sayrlan kanunlar veya.m.addeler gereğince

İrİ 
"İ wrı* aytığı bağlananİarın ikametgEhlarında kullandıHarı elekırik enerjisi ücreti %, 40,tan:

Z"üriiyiirr:i, lilliıcıruı"rııriıecek su ücreı| ise ol57,den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife

üzerinden alınır." hiİ;,mıın g6i. ıoos sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsammda vatani hizmet

tertibinden aylık bağlananlari. s+ı+ ,uyı, Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve o! tın9tı maddelerine

,.v" ]iıo ö,ı, Kaiunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüği aylığı bağlananlann ya da

2330 sayılı Kanuna veya zıı6- ,u,,,ı, ranr"n t iıttı.ı"ri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren

k;*il göre aylık baglananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardaır sınıf veya görev

değiştirerek çalışmaya devam;; il; goreviiıeri iıe harp veya v_azife.malullüğü aylığı almakta iken

5510 sayılı Kanunun c un.ü .uja..i kğsamında çalışmaya 
'başlamalan 

nedeniyle ödenmekte olan

;;ı,di t..ii.ı".ln, t, r,ı.raau sayııan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı

i]uei;ır," ikametgahlarınJu tuııuna,uu., belediyemizce tüakkuk ettirilecek su ücretlerinin oZ 5c

l

+

4.2

açma kapam4 bağlantı,
bir ucret talep edilemez."

su sayacın lödemeyenSu
tespi1

28l2'nci (Ek:

4



ı KIYMETLi EVRAK SATIŞ ücnprı,nni
l57,005.1 zabıta kontrol defteri

229,,00İmar yönetmeliği5.2

105,00htisas Komisyon Raporlan (Her bir rapor için)5.3.)

50,00

4734 sayıIı Kamu Ihale Kanununda, "ihale konusu mal
veya hizmet alımları ile yapım işlerinde isteklilere talimatları da içeren
idari şartnameler ile yaptınlacak işin projesini de kapsayan teknik

şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer beIge ve dokümanı için

Belediyemizce,5.4.)

50,00
ZZSO raylı Devlet İhale Kanunu'na göre İhalesi yapılacak işe ait aynı
maddesi gereği Kanununl2 nci maddesi gereği şartnameler ve ekleri bedeli

5.5.)

l50,00

5.6.) şyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
diğer nedenle talep edilecek olması üzerine düzenienecek "Yangrn ve
patlamalaI için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu" için
"Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu

İlişkin Yönetmelik Gereği veya

6 TLARDAN IKAN ATIN D K M CRETI
50,006.ı.) Belediye sınırları ve mücavir alanlarda koruma,kullanma hizmet vermekle

yükümlü olduğu yerlerde boşaltılan kamyon hafriyatlarından. l kamyon(5m3)

3,00Hafriyat çıkarılan inşaat vb. yerlerin,sahipleriııden,hafriyat taşımasından dolayı
kirleııen cadde ve sokakların temizleme iicreti olarak inşaat yapılan parselin alanın
m2 sinden.

6,2.}

Yukarıda I ve2 alt maddelerinde bilgileri verilen hafriyat ve hafriyata bağlı işler için, h
ı ücret u

afriyatın kendi alanına
dökülmesi ve a Beledi sınırları dı ına dökiilmesi halinde'de a ulanır

6.3.)

7
5007.|.\ Belediye çok amaçlı salon ö(ülü, tem izlik dahil

Belediye çok amaçh salon örtüst-iz

İlçemiz Ticari Minibüs olarak çalışan toplu taşlma (dolmuşçuluk) yapan
minibüslerinden hatlarını başkalarına devir etmeleri halinde Devir Temlik
[]cretı

8 l)

8.2) lık ücret
8.3) Rize-Trabzon illeri arasında çahşan ve Belediyemizin sınlrlar dahilinde

güzergah ve durak yeri belirlenerek yolcu almak ve indirmek üzere verilen
(M) p laka minibüslerden aylık ücret
Betediye denizden dolgu Yat Limanı alanında kayık deniz aracı bannma
eri kira a verilen]erin devir tale lerinde devir ücreti

8.1)

9)

Dış kapı no plakalarından. (l adet)9.1
İç kapı no plakalarından. ( l adet)9.2

l0 ]ş
1 -49 M2 arası i letmelerdenl0.t.)

l0.2.) 50-99 M2 arası i etmelerden
l00- 149 M2 arası işletmelerdenl0.3.)
l50-299 M2 arası i etmelerdenl0.4.)
300 M2 ve üstii i etmelerdenl0.5.)

1ı)

-nşaat 

ta,r,t,. levhası (70/l l0 ebadında)

250
\l N l} SLERDEN ALINACAK RUHSAT DEVIRVE TA INMAZ DE ücnrrıB

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 ,nci maddesinin ve (p) bendi gereğince Belediye hudutlan içerisinde
dolmu uluk minibüslerden a lık olarak

l0.000,00

300
20,00

5.000,00

PLAKA(NUMARATAO ÜCRETI KDV DAH

250 00
,(

LETME RUHSATI CRE ZABITA
300 00
1.000,00
1.500
2.00 0

5.000 00

IN TLARA KONULACAK LEVHALARDAN ALINACAK CRJT
1.800,00

EVLENNIE

7.2.\
8

4 e<



iMARLA LGiL ALl\-ACAK HAR LARl2

belediyeler
Belediyemi
sayılı Baka
Buna Cöre;

ifen

ananımlamReSenenuzendo ta]a kdo jkl1 a yyakB an crlhar rlan yperle irtibanl dd eedd a ç şççş bte öre202 Sa6 iğe grIta ve 8 50h02na k n en no 6 90 ylna d lnaS şgrup ,7005/8 302ılı eGazetedr h e sa25808tadan n 00,7 25 500a dn ed ee yZ 3 be de e ç yy
lau mn sak n a r unlebe d e e re na,nrl bda e r entiln rla tlK ur u ra ış ygKa !,

l2,1 KAYIT VE SURET HARCI
4.GRUP

0a Her §a fa basmal2.1.1
5Harita, Ian ve krokilerin beh erm sin de|2,|.2 b

K-alul!iç"a!-Qtl2-2 iMAR MEVZUATt GEREĞiNcE ALtNAcAK HARÇLAR
(Ticaret ve l(onut Böl Ayrıleri i inA

0,06l2-2.a lk arselas on harcı beher m l ln
0 060 09lk arselas on harcı beher m ] ln
0 060,09l2-2.c Plan ve e ıasdik harcü beher in l ]naat mIo

l2-2.d hafri atl halcüZemin a ma izni ve t
0,180a-T Beher metrekü ln
0 650 85b- Kanal Beher metrekare i ln
0,06l2-2,e Y ı kullanma izin harcı beher in tü11 1 ]n

fe kırı k luo tur skan eundaofurummar nan1 a Ie an şabevcm ayurlra teta l' ka p göM n neB ed e g ğN o y
kde ulbulun du dun a atnkat av se tal beirti en adedkat ]ıe e ğmar an dln ba e görp

lrt]ka larako nanarl 3lnaalI na s ma
,7

l2-3 Mua ene Ruhsat Ve R r HaIcı
12-4 Bina in aat Halcı

1-Konut i ln
0,60a-] 00 m kadar
l 0b- l0l - l20 m
l

,75
c-12| l50 m
d- l5l - 200 m
e-200 m den i

a 25m
b 26-50m

5l l00 mA

d l00m den

İnsan asansörleri. (Kabin kapasite kg başına

Yük asansörleri. (500 Kg'a kadar)

Yük asansörleri. (501-1.000 Kg arası)

Yiik asansörleri. (1001-2.000 Kg arası)

Yük asansörleri. (2.000 Kg ve fazlası)

ğü eInl ld e l-) l nlab m ls zlle çLlY ruy

l4 NUMARATAJBELGES ı ve knokı oNay CRETI
l5
l5-1 o kadar ll ı1erde eIh lm2 lnlo al-) rSeae çaIll ll1 paIIm urum yüç

l000 m2 üzerindeki her m2 için ilaveten

Inraı, durumu (Imar Planı Olmayan alan lardan) TLlm2
-lmar çapı ç ıkt| ücreti l000 m2.ye kadar olan parsellerde15-2
l000 m2,iistii parsellerde

Baırkalar tarafından talep edilecek imar durum be lgesi15-3
15-4 l adet özel imar planı veya hilihazır harita

çıkarılmas
Kadastro

paftası kopyası
ı veya verilmesi

Halihazır harita vb. ko lkarllmast ve a verilmesi
imarla ilgili olarak proje Ve diğer dosyaların expe
lebinde bulunulması halinde

rtizlerce dosya inceleme

15_6 Dosya bedeli

2-i 1n

2 25
1 ,1\

2 5

3 5

4 5

5 5

Belediye MeclisimiZ tarafından 2464 sayılı Belediye Kanunu

bü i ile birlikte u ulanmasına,

AsANS R TESC

hükümleri gereği hazır lanan, iş bu vergi ve harç tarifesinin 2021 yılı

LI VE TEsc BELGE CRETI
2,00
500 00
750 00
1.00
1.300 00
1.800,00
l16 00

DüRL 7-n{E.T CRETLE
1 00
0 15
0 0

78,00
78 00
284 00

30,00

vE EHIR KML

150 00

Gazetede8
|/1l noluSerlresml1 l] gazelede yayımlanan

Resmi yayımlanan.grup
4.grup

0,09

l2-2.b

alan

binalardainşaat ruhsatına istinaden inşa edilmiş
gelir üclet

rüsat ücretleli ve

kadar

ı3)

merdiven ve her

1000 m2'

15-5

0,08

1 J_

150,00



B- OTOPARK Y NIıTMELl5_7
Otopark Bedeline Ilişkin Hükümler
*22 Şubaı 20ı8 Ta;ihinde 30340 sayılı Resmi gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığ tarafından yayınlanmış olan

Otopark Yönetmeliği hükümleri geçerl idir.
l_Bilediyemizce al;nan inşaat otopark ücretterinin %25,1ik kısmı peşin ilgili banka otopark

hesabİna yatırılır. Kalan %75'lik kısmı 9 (dokuz) eşit taksitle iki ayda bir ödenir,en son takside denk gelen ay tamamı

tahsiledilir.
2-Vadesinde ödenmeyen otopark bedelleri ödendiği yıl itibariyle yeniden hesaplanır,

erl l ln a ıldı ı da beliıtilir,
7.lısa d zetl l] n]eenlnıeden rLıe tahs ed-ot_) O bedarkp

otokStah a l) akIsea n l]]arasudll a ln a1l daaT s a 1,11 ka 1,1Zub4 a

15-tt ÇIKMA CRET
60 00a-) 1-1 ve 2.bölgelerden ç ıkma ücreti beher m2'sinden
55 0b-) 2- 3 ve 4. bölgelerden ç ıkııa ticreti beher ırı2,sinden
{0 00c-) 3- 5. bölgelerden ç ıkma ücreti beher m2'sinden
80 00Saytsal ortamda proje ücreti (Dosya başına)
500 0015_10 Temel vizesi ücreti (Bina başına )

l5_1l Ruhsat onama ye ard (Y p l l b kare )] llleh İtr etre lSa l l'} t an l e1İl l l çacreti şaayap

l5_12
Konutlardan m2.'si

işyerlerinden m2.'si

ye ( ka (l )Ba 1]al ab l l)aS llcLl retil7. t l l1a ol 11a şa p yl5- l3
l5- 1{ Yol Açma Harcı (Yol cephesi metresinden)

TABAN ALANI
ÜCRETLENDiRME

SAB]T CRETABANB
ALANI M,

15- l5

350,00TLl00,0OTL0-100 m'
600,00TLl00,00TLl01-200 m'
750,0OTLl00,00TL201-300 m'
7.000,0OTLl00,0OTL30l -400 m'
1.200,00TLl00,00TL40 ] -500 m'

l5_16

l6
Kat irtifakı tesisi kat mülkiyeti tesisi kurulacak yapı lardan her bağımsız bölümün

tasdiki i in ücret.

l7
l(analizas on ba ama

Kanal on sistemine b lantı /fabrika ve atöl elerdena a|,7,|
Resmi binalar ve okullar1,7.2

özet birden fazla daireli binal aire B lna17,3
Tek daireli Müstakil binalar|7.4

ltt
ub ama ücretiIıı aat ı me slll

l
8

ti 2 Ticari ama lı binalar ve resmi kurumlar
Fabrika imalathane ve atöl elerl8.3
Meskenlerl8.{
okul servis aracı i e düzenleme ücretiin bel19

20 Di er servls a bel e düzenlemerıl

,, ,75

kan raporu için celeme bedeli
0

0
130,00
70,00

YIKIM RUHSAT CltE

150 00
700 00
850
1.100 00
r300

ELEKTRON iK HABERLEŞME iSTASYONU YER şEÇ CRETIBELGE U
Yer seçiın belge ücreti 27.0l .20l 8 tarih ve 3 03 l4 sayı lı Resmi gaze tede yayınlanan yönetmelik. (Her yıl yeniden

de rlendirme oranında arttırı lır.
YAPILARDAN ALINACAK

225,00

KANAL ZASYON VE SU TES BA LAMA CRET

3008 00
l58l 00
250 00
400 00

5393 sayılı Belediye kanununun Ek:2'(Ek:28l 1|12017 
"7 

061-86)kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar okullar

pansiyonlar ve hastahane lerden abonelik açma kapama bağlantı temina t güvence bedeli katılma payt ve

benzeri ad altında her bir ücret tal edilemez hükmü ere u ama a ılmasına,
ME SUYU BA LAMA CRE

1l39 00
659 00
1526,00
286,00
250 00

I

250 00

yapı
Ve

l5-9

CRETLER

4 J_



CItEHoPORL R2l) 32ı kadar ticari ilanlardan20 Kelim2|.|) |,29
an beher kelimeden20 Kelime

112,00ılan beher saatindenKendi ara lı ın izni ile ave imkanları lab
2l.?)

otlarının 1 dakikasındanMüzikli reklam2|.4
21.5)

22

saat

(kepçenin) kiraya verilmesi (1
320 KOMATSU Yükley ici iş makinasınız2.|)

makinesinin kira 1saativerilmesic1kle71 7

ki S1e Saatıert lııl, araedGre22.3
saatSer1 lTleakirarünIeSooK m22.4

kikskav aaS1selt lmerlll al,a oruE,),, (
kiralanan
22.6

Fosseptik çekme
mah.merkezi-sahil

(Yalıköy, Sarayköy, Merkez ve Hazuücreti
eridi

22.7J

§ehir merkezleri dışı- 22.'7' de sayılan alanların
Fosseptik çekme ücreti

dı ında kalanlar
22.8)

Fo ik ekme ücreti Kö ler22.9

23
eridiahiSZerlı1 ckmah.Hve azalrkee ZN,Iökat öıkY23.1

nda kalanlararIn dıa anande sa2 3erlz| dım1, keI ehe,ı,
23.3
23,4)

21
nakli Slahi SertankS lnl11 edkS21.1

nakli esibiki sutankern fe erlme erla\4 alh n,21.2
Mahallelerin senakliLl I,IeI Sub I tanke drlnen1 kikarı24.3

25
Belediye tasan,ufunda
levha yazı ve resim

bu

cib
lunan yerlerde asılan
i tüm sabit ilan ve rek

ve takllan her çeşit yazı
lamların beher m' sinden

ıllık olarak

25.1)

Belediye
levha y

tasamıfunda bulunan y
azı ve resim gibi ışıklı

ve takılan her çeşit yazı
ve reklamların beher m2

erlerde asılan
tiim sabit ilan

sinden llık olarak

25.2)

fun bı terd Seta1 ere a yadaSalTu yZ|1
b tümaZe har tehan ytak çeŞan ecr aSkkd

ok araknSbeher1,1larıe klre aman
il tsabIe erdeta1unıa umaead ylunaITued e tas yelBeen n ycB ediy

tümS n-l be reaht ev gıher yaz|velan çeşak Skdi ered kIe
ık o arakmher Snarl beamlt.lan reebıt tsıkl

25.3)

caddetasaSeIerunanbulttd ytasarrufun
lanS laas tadead er yapymas l,c t]7ebi-lc yrlnLlza

tlre o arakı1IZ| uctür Seak eal oık arcd hal1 ftS l1a!,1 l1aI, k al]l

25.4)

, isim ue diğer yazıların
Binalara kalıcı olarak yaz

ılhk olarakbeher m' sinden

ilan ve reklam amaçlılan

81,00

lüm ilanı ücretsizdir 2 defa ilandan fazla olarak ilan yapıiması halinde 21. 1'inci madde ilan ücreti

alınır.
BELED YE VASITALARININ RAYA VE LMES

375,00

250 00
375 00
276 00
400 00

Makinalannın ula lnl Gereksinimi olan sal creti asadan temin tutan kadar ücretlendirilir

Komb ine kanal makinesi a mı ve ekmc lemi:

200,00

300

Be lediye sınırları ve belirtil en yerler dışında, belediye araç ve iş makineleri nin kiral ıııması talebi halinde her saatine

22. |,22.2,22.3,22.4,22. 5,22.6 ,22;l ,22.8,22.9 alt madde lerinde yer alan tari feler uygularur. Belirtilen FosePtik Çekme

ücreti tek seferlik olu tekar eden i lemlerden a ni ücret ler alınır.

KAMY ONLARIN GEL E
150 00
200 00

300 00

kiralama esnasınd a tekrar eden işlemlerd en ayni ücretler alınır

Belediye sınırları dışında Belediye araçlarının kiralanması talebi halinde, kiralama bedeli olarak

23.1,23.2,2 3.3 alt maddelerinde r alan tarife u anl I.

sLE SU T IMASI CRETI
11 00
l52 00
119

ILAN VE REKLAM CRETLE
,74,00

94,00

104 00

l09,00

50l

C1

9"7|

2|.3

Kazıcı

bir
orta

,BelediyeBelediyenin
diki

umumaile
resIm

m2sabit

25.3)

|znl
takılan

ile yaya
Belediyemiz

gerikaldırımları
m2beher

150,00

4



21,35

ücretin

tln
ulb unanndaahıtiZerO Lle arakDe gycn1 7ç
anarrnaurakldtoolanoı1,1re ecdi l1]e 7,ceeb şşyy

tb sabtiimIeS mc ha az|herlananıl takıamac aS ya çeşIkre an,l y
akIar alınacakuKGünl om 1,Iü Il 11Vltakherbe l]-l ç

st a tmreScam azldr ean ı, y Veybnda Ll ttll Slçee futasarrucB ed yey
lık larakoS ndenben mherkre am larıb t lan eb mIl Sa

25.6)

25.7)

halindetüsil edilebilir.

dahimuca
ihal

ki
bi

hiikaskildi

uzerr
ahifazl

taksi

kodI,1 e Zeo1n larır gerçelan,r s1-1l z vleB cd ey
ltl aa1-I cac anlku1lkuru Ll ykururnLl yoki ere kamc al oze şlarınt Sy

en er dır1eteslslen yer şındakie eerd radia eIe yS),
sab teI erebo aIl1 anc en a yteS yt aun-lunl alaalk an ey

a S bazMGalnactetıZl1lonek n1o iin ytekeredbc yrek ,kul
reernse S yetberl c yçtürdeheI

n ed nhk ücretarakb il oS e yıcretiiS tukıınl te ( iireyu py8.
larakoddalmasetl, ö emesdn cLlrden ap3anl r B },Sahe çyp

nsüreesh a andlnetucrdn e çhalime es pdoi.icIetl1-1ücretl1 peşpeş
erttcIetuınacakalal lnlrr enell11 bedı çpıl ğı yılya

direk dikilerek asılan ve takılan her çeşit levha

sabit ilan ve reklamlar için yer tespit ve izni ücıeti

bi terde Saaum ae a llmıdarItl ftıntas yereB ed c yt1 Zn| cBe ed enl yy
b tüme Slre ln gıyaZI

25.8)

26\

a kasası satı ol turarak satı ardanlezAr lV26.1
Arabasrz satı ı olu turaıak satt anm'ia ln26.2
il emizin esnafına mal vermek i lardanelen toe arain il26.3

dizabıerindehriı,ı lbeo urülun[lLl ce yeudM ür pta ytl ğüne yerçeşS
42 16 7l9 .muKarar arabale ert eno uruklı ıııakamb

26.4

27

27.|\
0- l00 K arasr

l00- 15 arasl

l50_200 K arasl
200-300 K araSl

dan Sl300 K
.ke i, vb. kü ha van kesimleri i iııKo27.2)

27,3)

9 7|

16.114,00

8213,00

LÇE MIıRKEZ ıı vn rrazan ır,ıAHALLESINDEPAZA R KURAN
PAZARCILARDAN

10 00
5,00
10 00
30,00

ile birlikte eli ar öniine tez ah ardan ara satı ücretine ek olarak te m' ücreti tüsil edilir.

MEZBAHA HAYVAN KES
13104/2005 tarihli ve 200518730 Sayılı Bakanlar Kurulu kaıanyla tespit edilen Halvan Kesimi Muayene ve

Denetleme Harcı dışında;Mezbaha Hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Mezbahanemizde keslm i yapılan;

Biı b Ha
69 00
83,00
98
115 00
l29 00
|1 00

Bu ücret tarifesinde er alma an ücretler i in bir önceki tarife esas alrnır

Yukarıda belinilen gelir rarifel erinin 3065 sayllı Katma Değer Vergis i Kanunu'nun 20 nci madde sinin 4 üncü bendi "Belli bir tarifeye

göre fiyatı tespit edil€n işler ile bedelin biletle tahsil edildiği halleIde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi düil edilerek tespiı

olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez." htikmüne göre belirlenmiş olduğu halde (tarifeye KDV. dahil edilmi ş olarak) bu

kararın yiiriirlük tarihinden itibare ıı,,0ll01l2020 - 3lll2l2020 tarihleri aıasında ve yeni olarak ücret tarifesi belirlenerek yuriıIlüğe

girinceye kadar süre dahilinde olarak uygulanmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci maddesi (Ek 28l| |l?O|7,106!, 186

.d.) "ra., kurum ve kuruluşlarına uygu lanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarrna bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak

belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık 5u tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu

hizmeti vermedigi yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından herhangi bir ad altnda Ucret taleP edemez. Kamuya ait eğitim

kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve

benzeri ad alnnda herhangi bir ocret talep edilemez." hükmunun bu hükmün ytırıirlük tarihi l/l/20ı8 tarihinden itibaren bu kararır

ürürlüğe girerek uygulanmaya başlayacağı tarihe kadar ve bu madde gereğine aykırü uygulamaya rast lanılmasına bağlı gefeği halind€

CRET

lemin düZeltilerek bu madde gereğine göre konutlaı için belirlenen en duşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlası tarifey
lş
iicreti olarak uygulanmasına 2464 sayılı Belediye Gelirle ri Kanunu'nun 97 nci maddesi ve 5393 saylı Be

ile karar verinıaddesinin bendi re çe meclisimizce to lantı a kat ılanların o birli

J_

lediye Kanunu'nun 18 incl

25.5) mahallerinde,
büsreklamlı

birreklamlarınilan

ther

mülkiyeti

|znl

seçimi

alaı,ı

Veya

mülkiyet

alıcı yeIistasyonu

ücretödemenin



(T) PLAKA TiCARİ TAKSiiLE RIN TARİFE ÜCRETLERi28)
,e 44 karar No. lu kararıyla kabul edilen, Mülki İdare

Amiı,iııe gönderilerek ve 24l5l1984 kabul tarihli, 30l l Kanun numaralı, 1l6l|984 tarih ve 18418 sayılı Resmi
Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında
Kanun" hükmüne göre ilan olunarak yiirürtüğe giren "T.C. İyidere Belediyesi (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme

Yönetmeliği" nin "Ruhsat Harçları ve Devir Ücretleri" başlıklı 7 İnci maddesi ve "(T) Plaka Taksilerin Taşıma
Ücret ve Tarifesi" başlıklı 12 nci maddesi ve Yönetmelik gereğince alınması gereken harç, ücretlere ait tarifenin
belirlenmesi amacıyla yapılan görüşmeler ve işaretle oylama neticesinde, Yönetmelik içeriğinde yer alan harç

İyidere Belediye Meclisinin 05/0612008 kaIar tarih

ve ücretlerin;
006(T) Plaka Taksi İşletme Belgesi (Ruhsat) Ucreti

2500,00
*2_8_,!L
28.2) (T) Plaka Taksi Devir Temlik Ücreti

70,0028.3) (T) Plaka Taksi (Ruhsat) Vize Harcı
30,0028.4) (T) Plaka Taksi Ruhsat Belge Ücreti
30,00Plaka Taksi oftir tırma İzin Bel eUcretil28.5)
25,00lçemizde kurulaı Resmi Taksi durağında hizmet veren her bir ticari taksi

l lık ticret1n

28.6)

Ticari taksi plakasının hususiye dönüştürülmesi dolayısıyla işlem ücreti
alındıktan sonra aynı plakanın tekrar ticariye dönüştürülmesi için ikinci
defa yapılan işlemden ayrıca ücret alınmaksızın, araç plakalarınrn hususiye
ve ticariye dönüşti-iırülmesi olarak iki ayrı işlemden, aynl araç plakasına
yapılan işlem dolayısıyla bir defa alınacak ücret KDV (Katma Değer
Vergisi) dahil olarak belirlenmesine, Belirlenen bu fiyat tarifelerinin 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin 4 iincü bendi
"Be]li bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil
edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek
tespit olunur ve vergi müşteriye aynca intikal ettirilmez," hükmüne göre
belirlenmiş olduğu halde (arifeye KDV. Dahil edilmiş olarak) bu kararın
yürürlük tarihinden itibaren uygulanmasına, T.C. İyidere Belediyesi (T)
Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği gereğince ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15 inci
maddesinin (d) bendinin izin vermesiyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun

ile karar verildi.

28.1,

29
Beledi k ama lı salon örtülü, temizlik dahilc29-|
Beledi k ]ı salon örtüsiizc

66,00

EVLENME AKDİ, NIKAH AKD ALoN CtlETI
500
250

Belediye Nikdh Salonunda yapılan nikah akitlerinden ücret alınmaz, Başkanlık müsaadesi ile yapı lan kamu
yaranna yapılacak toplantı ve konferanslardan ücret alınmaz, düğün veya toplantı esnasmda oluşan hasarlardan
il ililerin ke if ra rları do ltusunda bakım onarım masrafları alınır.

Yukarıda belirtilen gelir tarifelerinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 20 nci maddesinin 4 üncü

bendi ,,Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin bilede tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli
Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve VeIgi müşteriye aynca intikal ettirilmez." hükmtıne göre

belirlenıniş olduğu halde (tarifeye KDV. dahil edilmiş olarak) bu kaıartn yürtlllük tarihinden itibaren, 01l0l202l -

3l/l2l202| tarihleri arasında ve yeni olarak ücret tarifesi belirlenerek yiiriirlüğe girinceye kadar süre düilinde
otarak uygulanmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci maddesi (Ek:.28/||/20|'7 -7061/86 md.) "Kamu
kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atü su tarife ücreti tiikttim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak
belirlenir ve konutlar için belirlenen en dtışük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasııı geçemez. Belediyeler
temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından herhangi bir ad altında ücret taleP

edemez. Kamuya ait eğitim kuıumları, yu-rtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı,
teııinat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bk iicret talep edilemez." hükmtlntln bu

hükmün yürürlük tarihi l/l/20l8 tarihinden itibaren bu kararın },iılürlüğe girerek uygulanmaya başlayacağı tarihe

kadar ve bu madde geleğine aykırı uygulamaya rastlanılmasına bağIı gereği halinde işlemin düzeltilerek bu madde

gereğine göre konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife i,icretinin 1,iizde 50 fazlası tarife tlcreti olaiak
uygulanmaslna 2464 Sayü Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97 nci maddesi ve 5393 sayıh Belediye Kanunu'nun l8
inci maddesinin (f) bendi gereğince yapılan oylama neticesinde İyidere İlçe Belediye Meclisinin, KASIM Ayı
Meclis Toplantısının 04 KASIM 2020 Çarşamba gunü saat l3.30' de yapllan toplantının l. Gündem maddesi

oybirliği ile kararlaştıIılmlştlr.

is aı.ş I(aTİP Üye)
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18 inci maddesinin (f) bendine göre oybirliği
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Atık Su Altyapt ve Evsel Katı Atık B
Tarifelerinin Bel irlenmesi.

ertaraf TesisleriKararın
Konusu

kararın Tarihi
04ll|l2020

Belediye BaşkOnl saffet METE, Hü§eyin METE, Tevfik
Zeynep ERSoY, Emin RAKlcl, Ali BALCl, Aydemir T

Ali KAVALCI, Hasan KoLCU,
ARAKÇt, Özgür KAVALCt, Şenol BALCI

1,

Beledi_re N{ ec lis in i

IEden
eler

MEcLİsE

2,7.1o.20|o tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Atiksu Altyapı ve Evsel

Katü Atlk Beriaraf Tarifelerinin Beiirlenmesinde Ulnılacak Usul ve Esaslara lıişkin Yönetrrıelik"

hükümleri gereği, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaıaf Tarifelerİnin belirlenmesİne iliŞkİn

hususunun; 
-15.10.2020 tarih ," ıoos sayılı Meclis Plan Bütçe Komisyon Raporunun incelenerek

meclisimizde görüşülmesi ve karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARA

Belediye Mec]isimizin 04l1|2020 tarihinde, Çaışamba günü, saat 13:30,da yapılan

toplaniısında, toplantı gündeminin 2' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

2,7 .1o.201o tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Atıksu Altyapı ve

Evsel Katı Atık Be(araf Tarifelerinin Belirlenmesinde Ululacak Usul ve Esaslara İlişkin
yönetmelik" hükürnleri gereği Aıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifelerinİn

belirlenmesine ilişkin olarak yapılan görüşme neticesinde;

Karar No
5t)

ONERI :

1 d



l) ATIK SU ALTYAPI EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESiSLERi TARİFELERİ
(K.D.V.DAHiL l Ay karşılığı TLlm3)

ı.ı ) Meskenler 0,,12TLlm3
2l ) Okul, yurt, keş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu, yuva vb. eğitim

ve öğretim faaliyeti yapılan binalar
0,84TL/m'

|.2.|) (1.2)'nci sırada sayılanlardan5393 sayıh Belediye Kanununun Ek2'nci
maddesinde(Ek: 28 l l 1 l20 17 -7 061 /86md.)kapsamında kalanlar

0,63TL/m3

3l ) a)Konaklama tesisleri ile hastanenler ve diğer yataklı sağlık tesislerine,
sağlık ocaklarına ait binalar

1,3lTL/m'

1.3.1) a(1.3.)'nci sırada sayılanlardan 5393 sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci
maddesi (Ek: 28l1 |120|7-706|l86 md.) kapsamında kalanlar : 0,63TL/m3

b) 19l|12002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmış olan
4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun,
Belediyelerin de arasında bulunduğu 1 inci maddesinin birinci fikrasında yer
verilenlerin işletmecilik gereği yapılması gereken indirimler hariç herhangi
bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulayamayacaklarıru
içeren birinci fikrası, "Bakanlar Kurulu birinci fıka hükmünden muaf
tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkilidir." hükmünü içeren
altıncı fıkrası, "Bu Kanunun yayımı tarihinden önce beşinci f*rada
belirtilen kanunlar dışında; kanun, kanun hükmünde kararname, tiizük,
yönetmelik, genelge ve benzeri düzenleyici işlemler ile diğer idari işlemlerle
tesis edilmiş bulunan ücretsiz veya indirimli ücret tarife uygulamalarına
31.12.200l tarihinden itibaren son verilir." hükmünü içeren on birinci fikası
hükmü gereği, buna ait olarak "Bakanlar Kurulu birinci fikra hi.ikmiinden
muaf tutulacak kişi veya kurumlaıı tespit etmeye yetkilidir." hiikmü
çerçevesinde Bakanlar kurulunca karar alınarak yürürlüğe konulmuş olması
kaydıyla geçerli olacağı ve uygulanacağı, aksi halde geçerli olmayacağı ve
uygulanmayacağı kaydıyla;
2634 sayılı Kanun Madde l6 - (Değişik : 301511991 - 3'75411 Md.) "Turizm
belgeli yatırım ve işletnıeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki
sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler."
hükmü kapsamında kalan binalar

0,42TLlm3

1.4) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri (lokanta, oyun salonu vd. 0,75TLlm3
ı.5) Daimi suretle faaliyet gösteren lunapaık, panayır, fuar, stadlum, hipodrom,

spor salonu, gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler
0,75TLlm3

1.5.1) (1.3.) 'inci sırada sayılanlardan5393 sayılı Belediye Kanununun Ek2'nci
maddesinde(Ek:28l | | l20|7 -7 06l /86md.)kapsamında kalanlar

0,63TL/m3

ı.6) Sinema, tiyatro, opera bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri 0,75TLlm3
1.6.1) (1.6) 'enci sırada sayılanlaıdan5393 sayılı Belediye Kanununun Ek2'nci

ınaddesinde(Ek:28l 1 1 l2017 -7 061/86md.)kapsamında kalanlar
0,63TL/m3

|.7\ Kahvehane ve çay ocakları 1.06TL/ms
ı.8) Motorlu araç yıkama, yağlama ve bakım yerleri 1,43TL/m"
ı.9) Limaıı ve balıkçı barınağında bulunan ticarethaneler 0,75TLlm3
l,._l!L
1,1l)

1-aş imal eden atölyeler 1,58TL/m'
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'leri);(Bağlı ve ilgili kurum/kuruluş dahil
olarak)(Fabrika. İdaıi bina vb. binalar)

0,63TL/m3

|,l2) WC'ler 0,42TLlmı
1.13) Resmi ve özel inşaatlar |,28TLlm3
1.13.1

)

(1.13.)ilncü sırada sayılanlardan 5393 sayılı beledi kanunun Ek22nci
maddesi (Ek 28/|1 12017-7061/86md.)kapsamında kalanlar

0,63TL/m'

1.14) Liman veya Bahkçı Barınağına giriş yapan gemi veya diğer deniz taşıtlaıı 2,23TLlm3
ll 5 )

( l. 1,1 .2,1 .3,1 .4,l .5,1.6,l .7,1.8,1 .9,1.10,l .l l ,l .l2, I.13,1 .l4,1.15.)inci sıradakiler hariç ticari
faaliyet için kullanılan binalar

-J, J...

0,75TL/m3

'l,



1,75TLlm3
bihariaki

4 1 5 nc13 )542 J(
uk a11lll lan nalarfaa çt1 l, 1l1F ba kal1,1rS ar cd

1.16)

0,54TL/m3Demiz, Hava, Kara Kuwetleri Komu Genel
bağhKomutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ilgili veya

larınca kullanılan hizmet binası, karakol vd. binalar

tanlıklan, Jandarma

kurum/kurul

ı.l7)

4TL/m30umumi t'aali eti olan cemi dernek ve ha ır kurumlarıe1

0 54TL/m'iı Müftiilü hizmet binaları
Amatör or kulübüler

0,63TL/m3(1. l, 1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9, l. 10,1.1 1, l. 12,1 .13,|.14,1.
18,1 .l9,1 .2O)inci sıradakiler hariç 50l8 kanun No.lu "Kamu
ve Kontrol Kanunu" na ekli Genel Bütçeli Kapsamındaki Kamu
İdareleri" başlıklı (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve ilgili

15.1.16,1.17,1.
Mali yönetimi

kurum/kurulu ları dahil olarak

1.2l )

0,63TL/m31.|,| .2,1.3,1.4,1.5, l .6, 1.7, 1,8, 1,9, 1 . 1 0, 1. 1 1, 1. l 2, 1. 1

8,1.1g,1 .20,1.2|)inci sıradakiler hariç 50l 8 kanun. No.Iu "Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu "na ekli Özel Bütçe İdareleri Başkanlığı"
başlıklı (II) sayıh cetvelde yer alan kamu idareleri(bağh ve ilgili

3,1.14,i.15.1.16,1 . i 7,1.1

kurum/kı"ırul ları dahil olarak
l. 1,1.2, 1.3,1.4, 1.5,1,6, 1.7,1.8,1.9, l. l 0, l. l 1, l. l 2,1. 1 3,1.14, l. 1 5. l
8,1.19,1.20,1.21,1.22)inci sıradakiler hariç 50l8 kanun No.lu '

Yönetimi ve Kontrol Kanunu" na ekli Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar" başl*lı (II| sayıh cetvelde yer alan kamu idareleri(bağh ve

.|6,1.17 ,1.|
'Kamu Mali

il ları dahil olarakli kurum,4<urulu

|.2z)

1.23)

0,63TL/m31.24) 1.1. 1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7, i,8,1.9,1. 1 0,1. l 1,1. l 2,1.

8,1.1 g,1.20,1.21,1.22,.|.23)inci sıradakiler hariç 50 l 8 kanun No.[u "Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli Sosyal Güvenlik Kurumları"
başlıklı (lv) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağh ve ilgili

1 3,1 ,14,1 . l 5.1 . 1 6 ,| .l7 ,| .|

kurum/kurul ları dahil olarak
1.25) 1. 1, l .2, l. 3, 1.4, l. 5,1.6,1.,7,1.8,|.9, l . l 0, l. 1 1, 1. l 2, l. i 3, 1. 14, 1. 1

8,1. 1 9, 1.20,1.2 1, 1.22,.1.23,1.24)iüncü sırdakiler hariç 501 8Kanun No, Lu
"Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu" nu Tanrmlar başlıkh 3 iincü
maddesinin (e) bendinde "Yetkiteri belirli bir coğafi alan ve hizmetlere

sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye ,il özel idaresi ile bunlara

bağlı veya bunların kurduklan veya üye oldukları birlik ve idareler olarak

tanımlanan "Mahalli idareler" ile 5939 sayılı Belediye Kanununun
Ek2.nci maddesi (Ek:28lllD0|7-7061/86md.) kapsamında kalan diğer
kaı-ıru ki.ırı.ını ve kuıul arl

5.1.16,1.17,1.1

2\

2.|
KatıAhkTo lanıa

To lam

Katı Atık Bertaraf

2,3)

KatıAtık T lama
Katı Atık Bertaraf

0,63

EVSEL KATI ATIK BERTERAF T E ; EV§EL ATIKH TLE
D.V. DAHİL 1AY KA ILIĞITLA{" OLARAK

Meskenler
48TLl Ay =5 ,7 6TLlYlL
46T:LlAY=5,52T:L/YlL
94T:LAY:1l 28T:LlYlL

Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti
ılan binalar

2,92TLlAY
,) 72:TLlAY=32,64TL|YI'L
5 64TLlAY=67,68TLIYI,L

a)Konaklama tesisleri ile hastanenter ve diğer yataklı sağlık tes

A 56TLlAY:54,72TL|YL
4,25TLIAY=5 i,OOTL/YIL

0,

0,
0

binalar

8,3 1 TLIAY=1 05 

"72TL|YL

islerine, sağlık ocaklarına ait

1.6,1;7,|.8,|.9,1 .10,1.1 1,1 .l2, i.l
zirai mesleki

1.18)

1.19)
1.20) 0.54TL/m3

0,63TL/m3

Katı Atık Bertaraf 
I

2.2\

KatıAtık Toplama

Toplam

Toplam

-4 11 J



2.4) Her türlü yeme, içme ve eğlence ycrleri (lokanta, oyun salonu vd.
2,6|TLlAY-31 ,32TLl AYKatıAtık Toplama
2,44TLlAY-29,28TL1Yl.LKatı Atık Bertaraf
5,05TL/AY:60,60TL/YILToplam

2.5) Daimi suretle faaliyet gösteren lunapark, panayrr, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu, gibi
erler ile erlerade olama a mahsus olan

3,6|TLlAY:31j2nLNlLKaüAtık Toplama
Katı Atık Be(araf 2,4 4T L l AY =29,28T L / V IL

5,05TL/AY=60,60TL/YILToplam
2.6) Sinema, tiyatro, opera bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri

2,61TLlAY=3|,32TLlAYKatıAtık Toplama
2,4 4T L l Ay :29,28T L l y ILKatı Atık Bertaraf
5,05TL/AY=60,60TL/YILToplam

2.7)
1 95TLlAY=23,4}TLffLKatıAtık Toplama
1,83TL/AY=2 1,96T LlY|LKatı Atık Bertaraf
3,78TL/AY:45,3 6T L l Y ILToplam

2.8) Motorlu araç yıkama, yağlama ve bakrm yerleri
4 ,glt|l Ay=23 ,40t|/Y ||KatüAhk Toplama

Katı Aık Bertaraf 4,5 8T L l AY :5 4,9 6T L l Y lL
9 49TLIAY=1 13,88TL/YILToplam

2.9') Liınan ve balıkçı barınağında bulunırn ticarethancler
2,6lTL/AY=3l,32TL/AYKatıAhk Toplama

Katı Atık Bertaraf 2,4 4T L l Ay :29,28T L / Y |L
5,05TL/AY=60,60TL/YILToplam

T imal eden atö eler2.10)
5,48TLl AY =65,7 6TL /Y |LKatlAt* Toplama
5, 1 OTL/AY:6 1,20TLl Y ILkatAtık ertaraf
1 0,58TL/AY: l 2 6,96TL1YILToplam

2,|1) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'leri);(Bağlı ve ilgili kurum/kuruIuş dahil olarak)(Fabrika.
İclari bina ı,b. binalar)

9,7 çTL l Ay = 1 1,7,3 6TL/YLKatıAtık Toplama
9, 1 1 TLIAY-I 09,32TL1YILKatı At* Bertaraf
1 8,99T L l AY :226,6 8 TLIYILToplam

2,12)
1,02TLl AY =l2,24T LlY |LKatlAtık Toplama
0,95TL/AY:1 1,40TL/YILKatı Atık Bertaraf
1,97TLlAY:23,64TLIYLToplam

2.|3\ Resmi ve özel in aatlar
4,45TLlAY=53 40TL/YLKatıAtık Toplama
4,1 6TLl Ay :4992TLryILKah Atlk Bertaraf
8,61TL/*AY:TLIYILToplam

Liman v ı Balık ı Barına nıı
(26.12.2004arlh|i ve 25682 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gemİlerden Atık Alınması ve Atıkların
konrolü yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır)

2.14)

2.15) (2.|,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,nci sıradakiler hariç ticari faaliyet için
kullanılan binalar

2,61TLlAY=31,32TLIYLKatAtık Toplama
Kaü Atlk Bertaraf 2,44TLl AY =29,28TL/YIL

5,05TL/AY:60,60TL/YILToplam
2.|6) (2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.|0,2.|1,2.|2,2,|3,2,|4,2.|5.)inci sıradakiler hariç (Fabrikalar)

m n kullanılan binalarZl rıı l esleki faaliyetleriçi
KatıAtık Toplama 6,09T L l AY :,7 3,08TL/YIL

5 67TLlAY=64,}4TLIYLKatı Atlk Bertaraf

Kahvehane ve çay ocakları

WC'ler

siris yapan gemi veva diğer deniz taşıtları
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Yukarıdaki 1.1. ila 1.25 ve 2.| ila 2.25 maddelerindeki gelir tarifelerindeki ücretler
27,10.2010 tarihli ve 27742 sayılıı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Atık su Altyapı ve Evsel
Katı Atık Bertaraf Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin
Yönetmeliğin" 22 nci maddesi "atık su ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan
hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturalan iizerinden yapılır." hiikmiine
uygun olarak,yılda aylık tutarlarına göre hesaplanarak su faturalarınrn tahakkuk ve tahsil
zamanlarında tahakkuk ve tüsil edilecektir, l ay 30 gün ve buna göre l yıl 360 gtin esas alınarak
oranlanması suretiyle yıllık ücret tutarına göre ay ve gün kaışılığı ücret tutan hesaplanacaktır.

Yukarıda belirtilen gelir tarifelerinin 3065 sayılı Katma Deger Vergisi Kanunu'nun 20 nci
maddesinin 4 üncü bendi "Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tüsil
edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edileıek tespit olunur ve vergi
müşteriye aynca intikal ettirilmez." hiikmüne göre belirlenmiş olduğu halde (arifeye KDV.
Dahil edilmiş olarak) 01/0l/202l - 3|ll2l202| tarihleri arasında ve yeni olarak ücret tarifesi
belirlenerek yürürlüğe girinceye kadar süre dahilinde olarak uygulanmaslna ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun Ek 2'nci maddesi (Ek 28/|1120177061186 md.) "Kamu kurum ve
kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tfüetim miktarına bakılmaksızın sabit tarife
ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atrk su tarife ücretiniı 1üzde 50
fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim verilerindeki kamu
kurumlanndan herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait eğitim kurumlan, yurtlar,
okul pansiyonlaıı ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli,
katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez," hllkmtlntln bu hükmiin
yürürlük tarihi 1/1/2018 tarihinden itibaren bu karann yüriirlüğe girerek uygulanmaya
başlayacağı tarihe kadaı ve bu madde gereğine aykın uygulamaya rastlanrlmasına bağlı geıeği
hatinde işlemin düzeltilerek bu madde gereğine göre konutlar için belirlenen en düşiik su ve atık
su tarife ücretinin yiizde 50 fazlası taıife ücreti olarak uygulanmasına 2872 sayılı Çevre
Kanununun l 1 inci maddesi, "Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atik Bertaraf Tarifelerinin
Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1 inci (değişik
:RG25l|l20|7-29959)ve 24 üncü madde|eri",2464 sayılı Belediye Geliıleri Kanunu nun 97inci
maddesi ve 5393 sayılı Beiediye Kanununun 18inci maddesinin (| bendi gereğince yapılan
oylama neticesinde İyidere İlçe Belediye Meclisiniıı, KASIM Ayı Meclis Toplanhsının 04 KASIM
2020 Çarşamba günü saat 13.30' de yapılan toplantının 2. Gündem maddesi Oybirliği ile
kararIaştırı lmıştır.

MECLİS BAŞKANI
ffeı METE

I]e iye Başkanı

KATIP (Uye)
Hasan KOLCU

KATIP (Uye)
Avdem TARAKÇI
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MECLİS KARARI

trrcıisı
202l y ı|ı Belediye Bütçe Tasarıslnın görüşülmesi ve kabul edilmesi hususunun meclisimizde

görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

CLiS BAŞKANI
ffet METE

KATİ" (Üye)
Hasan KOLCU

KATİP @ye)
Aydemir TARAK

202l Yıl, Bel"diye Bütçe Tasarısının
Kabul Edilmesi.

Kararın
Konusu

Karar No
57

kararın Tarihi
04lIl12020

Belediy€ Başkanı Saffet METf,,
Zeyn€p ERsoY, Emin RAKICI,

1.1ll «,lVlr-Cl, llasan KOLCU,
TARAKÇI, Özgü. KAVALCl, Şenol BALCI

Hüseyin METE, Tevfi
Ali BALcI, Aydemir

U ler

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

lcd

Görüşülmesi ve

ONERI :

KARAR :

Belediye Meclisimizin o4l:r|l2020 tarihinde, Çarşamba giınü, saat 13:30,da yapılan

toplantısında, toplantl giirıdeminin 3, üncü maddesi gereğince görüşiilmesi neticesinde;

Belediyemizin202lYılıBütçeTasarısınınPlanVeBütçeKomisyonundagörüşülmesiiçin,202l
yılı btliçesini ve izleyen iki yııın geıir ve giderlerini. içeren bütçe tasarısının, \ıIahalli Idareler Bütçe ve

Ürlıur"Ü" ytınetmelilinin z8, incİmaddesinin "Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasarısını beş iş

gtintl"J", fazla olmaiıak üzere meclisin belirleyeceği itire içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor

düzenler ve meclise sunar." Hükmünün ye. aldıg, o, n", f,k.u., gereğince e1 falla 5_iş günü içinde

i;Jy;."k go.tıştıntı içeren bir rapor düzenleyeiek meclise_sunmak üzere, Belediye Meclisi çalışma

vo"",l*ııeıİ; iı-.iisas'Komisyonlurının oluşumu başlıklı 2l,inci maddesi ve 5393 sayılı Belediye

K;;;;;;"; ihtisas Komisyoniarı başlıklı 24,ilncü maddesine göre plan ve Bütçe Komisyonuna havale

.aıİ."rı""; iyidere Belediye Mecıisinin KASIM Ayı Meclis Toplantısının 04 KA§IM 2020

çarşa_ta giınii saat l3.30, de yapılan toplantının I. Oturumunun 3. Gündem maddesi oybirliği ile

kararlaştırılmıştır.
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iyiırnı BELEDivE BAşKANLIĞI
MECLiS KARARI

2021 Yıh Belediye Bütçe Tasarısıı,ıın görüşülmesi ve kabul edilmesi hususunun ıneclisimizde
görüşülerek karar alınmasını rica ederiın.

§affet METE @elediye Başkanı)

KARAR :

Belediye Meclisimizi.n 04ll |/2020 tarihinde, Çarşamba giın0, saat l3:30'da yapılan II. oturum toplantlsında,
toplantı gitndeminin 3' üncü maddesi gereğince Belediye Mali Hizmetler Müdilrlüğünce hazırlanan 202l Mali Yılı
Bütçe Dosyasındaki cetvellerin ttım bölümleri ve maddelerin tamamı okunup, Meclis Plan Ve Bütçe Komisyonunun
04. l 1.2020 tarihli Raporu incelenerek görüşülmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 6l inci ve 62 nci maddeleri ve Mahalli İdareler Blltçe ve Muhasebe
yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince İyidere Belediye Başkanlığmın 1510612020 tarihli ve 46l sayılı yazısıyla
gider bütçelerini hazrrlamak üzere birimIere çağn yapılması, 23 üncü maddesi gereğince Birimlerin bütçe fişini
(Örnek-3/A) kullanarak gerekçeli blltçe yılı gider teklifleri ve izleyen iki yılıı gider tahminleri ile ödenek cetveli
(Ömek-9) ve ayrıntılt harcama programını (Ömek-27) mali hizmeıler biriminin koordinasyonunda hazırlayarak
hizmet gerekçesi (Örnek-2) ile birlikte Temmuz aylnln sonuna kadar yazılarıyla mali hizmetler müdür|üğüne
vermeleri, 24 üncü maddesi gereğince mali hizmetler müdüIlüğünün, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini
birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahmin|erini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğultusunda
belediyemizin bütçe tasarısını oluşturması, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2410812020 tarih|i ve 8287 4022-255.0l
sayllı yazısıyla sunulması ve üst yönetici olarak belediye başkanI taIafından gerekli inceleme Ye dttzeltme
yapıldıktan sonra24l08n020 tarihli oluruyla bütçe tasansının encümene havale edilmesi, 25 inci maddesi gereğince
Encümene sunulan bütçe tasarlsl Ye izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bir onceki yıla ve içinde
bulunulan yüla ait (bütçe hazırllğının yaplldığı ay itibariyle) bütçe gerçekleşmelerinin 50l8 sayülı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek tızere içişleri Bakanlığına
gtınderilmesi, 26 ncı maddesi gereğince encümenin 25l08/2020 tarihli ve 2020/069 sayıh görüş karannırı ust yönetici
olarak belediye başkanına verilmesi,27 nci maddesine göre encümen tarafuldan gör{şülerek tıst yöneticiye sunulan
bütçe tasaİısının üst yönetici olarak belediye başkanl tanfından 23/0912020 tarihli ve 950 yazısıyla Meclis
Başkanlığına sunularak,5393 sayülı Belediye Kanununun "Gündem" başl*lı2l inci maddesi ger€ğince 30l10/2020
tarihli ve l l l2 sayılı yazısıyla meclis toplantı gündemine aIInaIak Kasım ayı toPlantısuıda görüşülmek iizere meclise
sunulmasr, Bütçe tasanstnın Belediye Meclisinin 04/l l/2020 taIihli toplantısrnın birinci oturumunda görüşülerek, en
fazla 5 iŞ günü içinde inceleyerek gö şünü içeren bir raPor düzenleyerek meclise sunmak lızere 04/l u2020 tarihli
ve 2020/5'l sayıll kararıyla Belediye Meclisi Çallşma Yönetmeliğinin ihtisas Komisyonlarrnın oluşumu başlıklı 2l
inci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun ihtisas Komisyonları başllklı 24 üncü maddesine göİe Plan ve
Bütçe Komisyonuna hava|e ediImesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun bütçe tasarısına ilişkin olarak göriışün{ı içeren
04lll/2020 tarihli raporunu meclise sunması ve Belediye Meclisinin 04/ll12020 tarihli top|anhsının ikinci
oturumunda bütçenin görtişülmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun l8 inci maddesinin (b) fıkası gereğince
belediye meclisinin oyuna sunulması neticesinde;

kararın Tarihi
04/||12020

Karar No
58

Kararın
Konusu

202| Yth Belediye Bütçe Tasarısının Görüşiilmesi ve
KabuI Edilmesi.

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

üyeler

Belediye Başkanl saffet i\tETE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALcİ, Hasın KoLcUt
Zeynep ERSoY, Emin RAKICl, Ali BALCt, Aydemir TARAKÇI, Özgür KAVALcI, Şenol BALcI

d-.

ONERI :

MECLISE

4



(04/l l/202o taIihli ve 2o201058 No. lu iyidere Belediye Meclis kaıarının 2 nci sayfasıdır.)

Bütçe Kararnamesİ:

Madde l_ Belediye Bütçesinin giderleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi topIam 14.800.000,00

TL. (ondörtmilyonsekizyilzbintürklirası) ödenek öngörulmü$Or. (oy biıliğiyle kabul edildi). ..' 
Madde 2- Belediye Bütçesinin Ğelirleri @rce|irleıin Ekonomik Sınıflandrrması cetvelinde gösterildiği gibi

l4.800.000,00 TL (ond-ortmilyonsekiZyüzbintü;klirası) olarak tahmin edilmiştt. (oy birliğiyle kabul edildi).

aeıeaiye niitçesinin belirleri (A;202l yılı la.800.00o,oo iL.,2022 yılı l5.688.000,00 TL. tahmin edilrniştir (oy

birliğiyle kabul edildi).
Madde ı- iozı rıaıı Yılı Gelir Bütçesi I4.800.000,00 TL (ondörtmilyonsekizyüzbintiırklirası), Gider

Bütçesi l4.8oo.000,00 TL (ondörtmilyonsekizyüzbintürklirası) dır_ (oy birliğiyle kabul edildi).

Madde +_ geıeolye vergileri, harçlirı ve kattlma paylarma ait tüsil zamanlan 2464 sayıh Belediye

Gelirleri Kanununda gösterilmiştir.
a) 2464 say7ı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nçi ve 16 ncı maddesine göIe taıh ve tahald«ık ettirilen

ilan ve Reklam Vergisi Mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitte tahsil edilir,

b) 2464 iayılı lielediye Gelirieri Kanununun 86 ncı ye 93 uncü maddesine göre tahakkuk ettirilen

harcamalara katılma payı tahakkuk ettirildiği aydan it!baren 2 yılda ve 4 eşit taksitte tahsil ediliİ.

c) 2464 sayıİı 6elediye celirleri K-anununun mükerrer 44. maddesi gereğince alınan Çtwe Temizlik Vergisi

meskenıeide kuılanılan suyun metreküp başIna her ay tahsil edilir. iş yerleıinden ise mayıs ve Kasım aylannda 2 eŞiı

taksitte alınır. (oy birliğiyle kabul edildi).
ııaaoe s- celiiieşitlerinin yasai dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştiİ, yasal dayanağı bulunmayan gelir

tahsil edilmeyecektir. (Oy birliğiyle kabul edildi).
Mjde 6_ niıioiyenın pro;e karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği geliıleri, şartlı yaıümlar ve kamu

hizmetlerinde fiilen kullanllan maiıa., iie 1elediye taraflndan tahsil edilen vergi, resim ve harÇ gelirleri

haczedilemez. (5393 S.K. 15. M.) (Oy bir]iğiyle kabul edildi),

Madde z_ Gelir bi.ltçemiz yuı<a.,Ju- ueılniıdigi gibi, Kanun ve mevzuatla belediyemize veriıen görevleri

yerine getirmek ve belde hiimetleiinin aksaııadan yurutulebilmesi için Vergi niteliğindeki ttlm gelirlerimiz, su
'ucreti g"elirlerimiz, cenaze arabası, harçlar ile diğeİ gelirlerimiz kamu hizmetine ve personel maaŞlanna tahsis

edilmiştir. (oy birliğiyle kabul edildi).' ıİudo" 8-Eelediyemize aiİ menkul mallar (Araç ve Iş Makineleri ) ile gayrimenkuller ve akaıları belde

hizmetlerinin görülmesinde kullanılmak iızere kamu hizmeti ile personel maaşlarına tahsis edilmiŞtil. (Oy birliğiYle

kabul edildi).
Madde 9- Butçe kalamamesi Ye bütçeyi oluşturan cetveller,

l- Bütçe Kararnamesi metninde;
a) Gider tüminleri toplamı,
b) Gelir tahminleri ıoplamı,
c) Bütçe açığı varsa açığın ne şekilde kapatılacağı,

ç) raıııınlarİ gore toplanacak vergi, resim ve harçların taksit siiıeleri,

d) aUtçe yılınİ ait ve yılın gelir ve giderlerini ilgilendiren diğer hükümler,

yer alır.
2- Btıtçe Kararnamesine mevzuata ayklrı hükomler konulamaz,

3- Bütçe aşağıda belirtilen ceivellerden oluşur.

a- Bütçe Kararnamesi
b- Ödenek cetveli ( A) (ömek l4)
c- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) CetveIi (ömek-l5)

ç- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasü Cetveli (örnek-l6)

d- G"lirü.rin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (örnek-l7)

e- Çok Yıllı Gider BOtçesi Cetveli ( ömek-l8)
İ- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Diizeyinde lzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli ( ömek-8)

g- Çok Yılh Gelir Bütçesi cetveli ( ömek-l9)

ğ- ğok Yıllı Finansmanın Ekonornik Sınıflandırması Cetveli (ömek-20)

İ- Öelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taühütler ( G) Cetveli (ömek-2l)

ı- Memur olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H) Cetveli (ömek- 22)

i- ihdas Edil€n Memur Kadrolafını Gösterir (K-l) Çetveli (ömek-23)
j- İhdas Edilen Surekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (ömek-24)

i_ 23? Sayııı Taşıt Kanununa Göre sattn Allnacak Taşıtları Gösterir (T_l) Cetveli (ömek_25)

l- Mevcut Taşıtlaİı Gösteril (T-2) cetveli (ömek-26)

m- Ayrıntılı Harcama Proglamı (örnek-27)
n- Finansman Progıamı ( ömek-28) (Oy birliğiyle kabul edildi)
Madde lO_Bu karirname hüktımleri 0l ocak202l tarihinde yürtırluğe girer. (oy birliği kabul edildi).

A .-_/



(04/l l/2020 tarihli ve 2020/058 No. Iu lyidere Belediye Meclis karannın 3 üncü sayfasıdır.)

2021 Yıh Gider Bütçesinin, Kurumsal Kodlamasl Yapllan Her Birimin
Fonksiyonel slnlfıandlrmalarlnln 1. Düzeyi (A cetveli)i

Kurumsal
Kod

Fonksiyonel
slnlflandırma

Birim oylama sonu.u;

?-dşi-ıınii oıoioıoo
qo-.lııii l -oioıoııo

l1.ı24.000,00TL. oy birliğiyle kabul edildi

Yazl işl€ri Müdürlüğü

46-53-13-31 08,02,00.00 Yazl işleri Müdürlüğü (Kültür Hizmetleri)

, 272.000,00 TL- ]oy birliğly|e kabul edildi

ı0.000,00 TL. oy birliğiyle kabul edildi

1.265,000,00 TL.
46-53-13-32 | o1.o1.02.0o iMali Hizmetler Müdür!üğü

45_53-13-34 03,02.o0.oo 1zablta Birimi (Yanglndan Korunma Hizmetleri) 1.o0o,oo TL. oy birliğiyle kabul edildi

zablta 8ırimi (slnıf. Girmeyen Kamu Düzeni ve GüV€nlik Hizmetleri) 15,000,00 TL, oy birliğiyle kabul edildi.
46_53-13-34 i 03.09.09.00

qo-ii-ııli i oz,öı-oıoo sağllk 8irirni (sağhk Hizmeüeri) 12,000,00 TL. o^/ birliğiy'e kabul edildi

46-53-13-39 05,01.00.00 işleri t4üdürlüğü (Atık Yönetimi Hizmet]eri) j1,410.000,00TL. birliğiyle kabul edildi

46-53,13-39 06.02,00,00 ]Fen İşleri Müdürlüğü ooplum Refahl Hizmetlerj) , a.iÖÖ.ooo,o'Ö n. oy birliğiyle kabul edlldi.

46-53,13,39 06,03.00.00 lFen işbn ı4üdürlüğü (sı.r Temini lş|eri Ve Hizmetleri) 2,577.000,00 TL. oy bi.liğiyle kabul edildi,

46,53.13-39 10.01,02,05 n Erjşebi lirlığinin sağlanmasl Amaoyla Yapılacak Giderler 6.000,00 TL. oY birliğiyle kabul edildi

202ı Ylll Ge|ir Bütçesi Ekonomik slntflandırmanın 1. Düzeyi (B ceweli);

Açlklama
2021 ylll

gelir tahmini

ivi'.ij Ğ"ıiıeri

]Teş€bÜüs v€ Mülkiyet Gelirleri

1,336.000,00 TL l oy birliğiyle kabul edildi

ı.sae.doopo n [- oy birliğiyle kabul edildi

lş Ve Yardlmıar ile Özel Geljrler 4,816.000,00 TL. oy bnliğiyle kabul €dildi.

05 0iğe. Gelirler 6,877.000,00 TL, oy birlağiyle kabul edildi.

sermaye Gelirleri 178,000,00 TL, oy birliğiyle kabu! edildi.

lAi;;l1;ü; n Tahsilat 5.000,00 TL. oy birliğiyle kabul edildi.

2021 Ylll Harcama Programı 3 Ayhk Dönemler İtloarlyle
toplamla rı üzerinden birinci düzeydei

oylama sonucu;Gelirin kodu

01

03

04

t-

KoD F;

F
l,

20

A.
I

F;
F
F
F
l;;

F
Fr
25

]"

AçlKLAMA

02
GüvenIik Kurumlanna
primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım giderleri 1,864.400,

Faiz Giderleri 200,00

05 ]cariTransferler 69.B00,00

lI. 3 ay
(TL,)

IV.3 ay
oL.)

49B,500,00 498,500,00 1,994.000,00
oy biniğiyle
kabuledildi.

ToPLAM
(TL,)

oylama
sonucu;

oy birliğiyle
kabuledildi,

oy birliğiyle
kabuledildi,

56,400,00 70,500,00 25 ! 84.600,00 70.500,00 282.000 00
oy bidiğiyle
kabuledildi.

I

00 20 2.330,500,00 25

20 250,00 25

2.796.600,00 ,z.ı:o.soo,oo .322.000,00
oy birliğiyle
kabuledildi.

,oo,oo lro 250,00 25 1.000,00
oy birliğiyle
kabul edildi,

l

I
I

ıo4.70o,0o 
l30 

l 87.250,oo l25l 349,000,00

556.500,00 t;
I

463.750,00 F|,,'**e.06 
:sermale_: 

dede1 

-07 sermayeTransferleri

i
l ı;;;e;F-;;p;i;;

[ ,,ii.ı.lii

[;,.e.L;
-"--"---:-] 6.750,00 25 l*erF 6.750,00 27.000,00

oy birliğıyle
kabuledildi,F

E09 yedek Ödenek l94.000,00

.|. . --f-r
zoI zez.soo,oo 25 29ı.000,00l30 İ 242.500,00 970,000,00

oy bidiğiyle
kabul€dildi.

idi"i x.ı"i"-ı,ıulıijiııgt 
- -' '

.oy birliğiyle kabul edildi.

__,_ _._ , ,il

,+

T
2021y|lı

] Butçe ödeneği

---06
08

i m.3 ay] (n,)

i 598.200,00

|1.3Ay] crt.)

i 398.800,00Çi;ffi;--:

d-



(04/l l/2020 tarihli Ve 202ol058 No, lu İyidere Belediye Meclis karannın 4,iincü sayfasıdır.)

2021 Yıll Finansman Pro9raml 3 Aytlk Dönemler itibariyle

KOD AÇIKLAMA

,0ı ]Vergigelirleri

3ı7.600,00

Ahnan Bağlş Ve Yardlmlar
özelGelirler

İle
963,200,00

toplamlarl üzerinden

, 'ii§ ,"l '|;iİ' o/o

birinci düzeyde i
ıII.3 ay ^,_ ıv,s uy

F
F
F
F
F;

E
]

334,000,00
i-
i25 400,B00,00 334.000,00

476,400,00 397.000,00 1.588,000,00

1.444.800,00 1.204.000,00 4.815.000,00
oy birliğiyle
kabuledildi,

.063.ı00,00 1.719.250,00 6.877.000,00
oy bidiğiyle
kabuledildi.

ı-,
1oı"
]

i--
i25

i-
|25
i

i

1,25

Ir-
ius

ToPLAM oylama
sonucu;

1.336,000,00
oy birliğiyle
kabuledildi.

oy bi.liğiyle
kabul edildi,^. Teşebbüs ve Mülkiyetv' gelirleri

Çp,,dE
l;|i,**e,F

05

06

iDiğ.r gelirler

:se.maye gelirleri

ilrrr"-J.FF
;-;r-.J.l; I

719 25oloo 
;25

44.500,00 25

caklardan tahsilat 1.0Oo,oo 20 1.250,oo 25

44.500,00 178.000,00
oy biİliğiyle
kabuledildi.

5.000,00
oy birliğiyle
kabul edildi.

53.400,00

1,500,00 1.250,00
l;;

i
25

Gereği için bu Belediye Meclis kararının Belediye Mali Hizmetlel Müdtillüğüne gönderilmesine ;iyideıe

Belediye Mec'iisinin KASIM Ayı Meclis Toplantısının 04 KA5ıM 2020 çarşamba günü saat 13.30, de yapılan

toplaniınln II. oturumunun 3. Gündem maddesi oybirliği ile kararlaştlrılmışır,

Saffet METE
Meclis Başkanı
(Belediye anı)

Hasan KOLCU
Katip

Aydem
Katip

irTARAK çr

A
{

j 267.000,00

04

0B
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MECLİS KARARI

ıurcıisp

Belediyemiz mülklerinde kiracı olarak bulunanların kiralayarak kullandıklan yerler ile i|gili 202l
Yılında uygulanacak kira bedelteri ve kira artış oranlarının meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica
ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin O4l1112020 tarihinde, Çarşamba giinü, saat l3:30'da yapılan
toplantısında, toplantı giindeminin 4' üncü maddesi geıeğince görüşülmesi neticesinde;

Belediyemizin mütklerinde kiracı olarak buIunanların kiralayarak kullandıkları yerler ile ilgili
olarak; kira artışlarının 0ll0l/202| tarihinden uygulanacağı, ilçemizde uygulanan emsal kira artıŞları ve

günün ekonomik şartları da dikkate alınarak kira artış oranları ile kira bedellerinin tespitine dair konunun
gerekli değerlendirme, tespit ve hazırlığın yapılmasının sağlanması için çalışmasını yaparak raporunu

Meclisimize sunmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 24'üncü maddesi gereğince ve Belediye
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 2l'inci maddesine göre oluşturulmuş olan Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmesine; İyidere Belediye Meclisinin KASIM Ayı Meclis Toplantısının 04 KASIM 2020

çarşamba günü saat 13.30'de yapılan toplantının I. Oturumunun 4. Gündem maddesİ Oybirliğİ ile
kararlaştınlmlştır.

CLIS BAŞKANI IGTiP (Üye) KA y€)

ffet METE

kararın Tarihi
04l|l12020

Karar No
59

Kararın
Konusu

Kiıa Artış Oranları ve Kira Bedelinin Tespit Edilmesi.

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

üyeler

Bel€diye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU,
Zeynep ERSOY, Emin RAKlCI, AIi BALCI, Aydemir TARAKÇ|, Ozgür I(AVALCI, Şenol BALCI

lediye

dl
Hasan KOLCU Ayd ARAKÇI

ONERI :

d
/1


