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Sa ETE Aydemir TARAKÇI
aşkanı

Belediye Meclisimizin 0310| 12020 tarihinde, Cuma günü, saat l3:30'da yapılan toplantısında

gündemin 2 nci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Denetim Komisyonu başlıklı 25 inci maddesinin ilk fıkrası
,.i| ve iüçe Belediyeleri ile nüfusu l0.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı

toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlem|erinin

denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir

denetim konisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gıubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki

üye sayısının meclis üye tamsayısına oranlanması suretiyle oluşur."
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Oylama Usulleri ve Kararlar başlıklı l3 üncü

maddesinin (a) bendi "Gizli oylama: Meclis üyelerinin oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin
adlarını ya da bir teklif hakkında kabul, çekimser Veya reİ yazlp, tanltıcı hiçbir işaret koymadan

sandığa atmasıdır."
Gizli oylamalarda kullanılacak oy pusuIaları zarfla birlikte başkanlıkça mühürlü şekilde

düzenlenir. oylama bittikten sonra katip üyeler taraflndan sandıktan çıkan zarflar sayılır ve üye

sayısından fazla olmadığı tespit edildikten sonra açılır. Oy pusulaları sayı|dıktan sonra, baŞkanlık

divanı tarafından sonuç açıklanır. Oylarda eşitlik haIinde oylama bir defa daha tekrarlanır; yine eŞitlik

olursa meclis başkanınca kuraya başvurulur. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı
bulunan kağ(lar bir torbaya konularak meclis başkanı tarafından çekilmek sureliyle yapılır. Torbadan

çekilen isim kazanmış olur.
Başkanlık divanı, encümen üyeliği ve denetim komisyonu üyeliği seçimleri gizli oylama ile

yapılır. Meclis kararı ile başka konularda da gizli oylama yapılabilir." hükümleri gereğince, 5393

İayılı Betediye Kanunu'nun 25 inci maddesi gereğince belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile

bunlara ilişiin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için üye sayısı 3 olan denetim komisyonu

oluşturu|ması ve seçiİmesi için yapılan görüşme ve gizli oylama neticesinde usulüne göre düzenlenmiŞ

olan oy pusulaları ve zarflar kullanılarak oyların kullanılması suretiyle yapılan seçime iliŞkin oYlama,

oylama bittikten sonra katip üyeler tarafından zarfların sayılması ve üye sayısından fazla olmadığlnın

tespit edilmesi ve açılması, oy pusuIalarının sayılması ve Başkanlık divanı tarafından sonucun

uç,küun.u., neticesinde ..Aydemir TARAKçI,ya l0 adet oy, Emin RAKICI,ya l0 adet oy ve ozgür
KAVALCI'ya l0 adet oy verilmiş olduğu, Aydemir TARAKÇI, Emin RAKICI ve Ozgür

KAVALCI'nın oy birliği ile Denetim Komisyonu olarak seçilmiş" olduklarlnın açıklandığı

göıüldüğünden, yapılan gizli oylama neticesinde, Aydemir TARAKÇI, Emin RAKICI Ve ozgur
KAVAıCI'1,1, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye

Kanununun 25 inci maddesi gereğince, Denetim Komisyonu olarak görev yapmak üzere seçilmelerine
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Belediye Meclisimizin 03loll2o1g tarihinde, Cuma günü, saat l3:30,da yapılan

toplantısında gündemin 3 üncü maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonlan başlıkh 24 üncü maddesi, Belediye

Meclisi çalİşma yonetmeliginin ihtisas Komisyonlannın oluşumu başlıklı 21 inci maddesi

geregince, dylama Usuller] ve Kararlar başlıklı dördüncü bölümünün oylama Usulleri

6uşıf,ı, li üncü maddesinin (c) bendine uygun olarak, 3 kişiden oluşturulmak ve bir yıl.süre

ile' göre, yapmak üzere, plan ve Bütçe Komisyonu kurulması için yapılan açık oylama

netiiesinde; belediye Meclisi üyeleri arasından Emin RAKICI, Hüseyin METE ve Zeynep

ERsoY' un seçilmelerine, nelediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi, 5393

sayılı Belediye i*unrnr, 24 üncü maddesine göre oy birliği ile karar verildi.
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KARARIN KONUSU: Imar kom isyonu Kurulması.03
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Belediye Meclisimizin 03lo1l202o tarihinde, Cuma günü, saat 1 3:30,da yapllan

toplantısında gündemin 4 üncü maddesi gereğince görüşülmesi neticesindel

5393 sayılı Belediye Kanununun ihtisas Komisyonlan başlıklı 24 üncü maddesi, Belediye

ıı..iiri çdş.u Yönetmeliğinin ihtisas Komisyonlarının oluşumu başlıklı 2l inci maddesi

geregince, dylama Usuller-l ve Kararlaı başlıklı dördüncü bölümünün oylama Usulleri

u"şiftı, ıi tinctı maddesinin (c) bendine uygun olarak, 3 kişiden oluşturulmak ve bir yıl süre

ile'gorev yapmak üzere, imar komisyonu kurulması için yapılan açık oylama ne_ticesinde;

neıldiye ileclisi tıyeleri arasından Hasan KoLCU, Ali BALCI ve Hüseyin METE,nin
seçilmelerine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 2l inci maddesi, 5393 sayılı

nelediye Kanununun 24 tinctl maddesine göre oy birliği ile karar verildi,
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Belediye Meclisimizin, 03/0|12020 tarihinde, Cuma günü, saat

toplantısında, toplantı gündeminin 5 inci maddesi gereğince görüşülmesi n

M
Meclis Başkanı

(Belediye Başkanı)

Hasan KOLCU
Katip

l3:30'da yapılan,
eticesinde;

Aydemir TARAKÇI
Kati

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesinde yer alan "Belediye meclisi, her

ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır,
Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her

yıl bir ay tatil kararı alabilir."' 
rİtiı.1ntı gereğince, Belediye meclisinin, her ayın ilk haftasının, resmi tatile rastlamaYan

ilk çarşamba giintına. toplanması ve 2020 yllında Ağustos ayında bir ay tatil karan alınması

tızeİinde gortı! birligine varılarak, yapılan işaretle oylama neticesinde, Belediye meclisinin,

her ayın l-ıı. t utu.,r* Çarşamba gününde toplanmasına, ilk haftasının Çarşamba günü resmi

tatile rastlayan ayın ilk haftaslnın Çarşamba gününü takip eden gün toplanmasına ve _2020
yılında Ağustos ayında bir ay tatil kararı alınmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci

maddesine göre ve oy birliği ile karar verildi.

J

KARARIN KONUSU: 5393 sayılı Be
Kanununun 20 nci maddesine göre, her ayın ilk
haftasında yapılacak belediye meclisi toplantı

lediye

ünün belirlenmesi ve bir a tatil kalan alınması
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KARARIN KONUSU: Kısmi zamanlı sözleşmeli

avukat çalıştırılması.
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Belediye Meclisimizin 03l0l 12020 tarihinde, Cuma giinü, saat 13:30'da yapılan

toplantısında gündemin 6 ncı maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Belediye Başkanlığımızın lehine ve aleyhine açılmış bulunan davalar ile herhangi bir
sebeple açılacak olan bilumum davaların takip ve savunmalarının yapılmasında, idari iş ve

işlemlerde karşılaşllacak meselelerde hukuki görüş ve mütalaada bulunmak üzere

Belediyemizde kısmi zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılması ile ilgili olarak yapılan görüşme

neticesinde;
Belediye Başkanllğımız lehine ve aleyhine açılmış bulunan dava]ar ile her. hangi bir

sebeple açilacak bıan 6iıumum davaların takip ve savunmalannın yapılmasında, idari iş ve
işlemlerde karşılaşılacak meselelerde hukuki görüş ve mütalaada bulunmak iizere
belediyemizde iiısıii zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmaslna . 

ve z_plp vnı. aylık net
ticretinin 550,00 TL. (Beşyüzelli Ttırk Lirası) olarak tespit edilmesine,5393 sayılı Belediye
Kanununun 49 uncu maddesi gereğince ve oy birliği ile kaıar verildi.
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Belediye Meclisimizin 03l0I12020 tarihinde, Cuma günü, saat
toplantısında gündemin 6 ncı maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

l3:30'da yapı|an

sözleşmeli personelin 2020 yı|ı |l712020-3 |l12lZ020 dönemi için aylık net ücreti olarak
belirlenınesi ne,2020 yılı |/7l2020-3l ll2l2020 döneminde i lk defa işe baş|atılarak sözleşmeli personel
olarak istihdam edilmesi halinde mimar, mühendis için 2020 yılı aylık net ücretin 3.912,20 TL
(üçbindokuzyüzoniki Türk Li rası yirmi kuruş) olarak belir|enmesine, Tekniker için 2020 yılı aylık net
ücretin 3.079,83 TL. (iiçbinyetmişdokuz Türk Lirası seksenüç kuruş) olarak belirlenmesine, 5393

ıye Kanunu 'nun 49 uncu maddesi gereğince ve oy birliği ile karar verildi

5393 saYılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkası "Belediye ve bağ]ı
kuruluŞlarında, norm kadroya uygun olaıak çğvre, sağlık, veterinerlik, tekıik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişirn, pI6nlam4
aİaŞtırma ve geliŞtirme, eğitim ve daJıışmanlık alanlaİında avukat, mimaİ, mtıhendis, şehir ve bölge planclsı, çözümleyici ve
Programcı, tabiP, uzman tabiP, ebe, hemŞire, veteriner, kimyager, ıeknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik persone1 yıllık
sözleŞmt ile ÇaltŞtırı]abiIir. SözleşmeIi pe.sonel eliyle yür0tülen hizmetle.ğ ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu
personelin, yü.ütecekleri hizmetIer için ihdas edilmiş kadro unvanının gerekıirdiği nitelikleri taşımala.ı şarttır. Bu fıka
uyaJınca sözleŞmeli olaraİ istihdam edileceklere ödenecek n9t ucret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci
kademesi esas aIınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Mçmurları Kanununa göre tespit edjIecek her tü.lü ödemeler toplamlnın
net tutannı.n ,üızde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci
dercceden kadro ihdas edilemeYen kadro unvanlan için ise o kadro unvaıından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin
birinÇi kademÇ§i esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belinilen usüle göre tespit olunur. Bu fıka
hükümlerine göre ÇalıŞtlrılacak ptrsonel için lçişleri Bakanlığı unvanlar itibanyla sınırlama getirebilir.,, hükmüne göre,
BelediYemizde Yıllık sözleşme ile mimar, mühendis, tekniker çalıştırılmu.,nu, b, fıkra uyaıınca her bir
kadro unvanl iÇin l' er adet tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek mimar,
mühendis iÇin 2020 yılı aylık net ücretin 3.'761,86 TL. (üçbinyediyüzaltmışbir Türk Lirası seksenaltı
kuruş) olarak belirlenmesine, Tekniker için 2020 yılı aylık net iicretin 2.961,87 TL.
(ikibindokuzYüzaltınışbir Türk Lirası seksenyedi kuruş) olaraİ beIirlenmesine, Devlet memuru
aylıklannda genel bir artış yapılması durumunda, yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek
bulunmaksızın aynl oran velveya miktarda artırılmasına, buna göre; 2020 yllı I ll l2020-3l /:Dj2020
döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı l(amu Mali yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün her
yılın dönemleri itibariyle buna ait genelgeleri kapsamında, 2020 yılı l /7 /2020-3|/l2l202O dö'nemi için
genelge eki 5393 sayılı Kanun çerçevesin_de çalıştırılacak söz|eşmeli personelin unvan bazında ücret
tavanlarını gösteren (I) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cewelinde İlgili katsayı rakamları dikkate
alınmak suretiYle hesaplanarak gösterilecek 657 sayılı Kanuna göre netİylık tutarlannın hesabındaki
artıŞ oranı uYgulanarak hesaplanacak tutaıırı yukarıda belirtilen istihdam edilecek her bir tam zamanlı

eclis Baş
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49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yıllık
sözleşme i[e personel çalıştırılması.
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KARARIN KONUSU: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun

49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yıllık
sözleşme ile personel çahştırılması.
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Belediye Meclisimizin 0310| /2020 tarihinde, Cuma günü, saat l3:30'da yapılan toplantısında

gündemin 6 ncı maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesinin 4 üncü fıkası 'Avukat, mimar, mühendis

(inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteıiner kadrosu bulunmalan veya işlerin azlığ nedeniyle bu

unvaılarda kadrolu personel istihdamlna ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürüıülmesi amacıyl4 haftanın ya

da ayın belirli gün veya saatlgrindğ kısmi zamanlı oıarak sözleşmt ile personel çalıştınlabilir. Ktsmi zamanlı olaİak

çalışıırılacak per§onçl sayısı yukaflda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlalla yapılacak sözleŞme s0resi

takvim yılını aşamaz. BunlaIa ödenecek nel ücret, aynı unva.rıIı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi iÇin yapılması

gereken bütün ödemeler toptamının net tutaİının yarısını geçmemek ve çalıştır]lacak süre ile orantılı olmak üzere belediye

meclisi kararı ile İespit edilir. Bu fıkra uyartnca sözleşmeli personel olarak çallştürılanlal için iş sonu tazminatı ödenmez ve

işsizlik sigonası primi yatırllmaz. Bunlardarı yaptıklalı ba§ka iŞIçr sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna übi

olanlar için sosyal sigona ve genel sağlık sigort&sı primi yanrılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta

çuı,şt,r,ıu.-.,,İükmtine göre, Beİediyemizde yıllık sözleşme ile mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve

harİta mtihendisi olma[ kaydıyla) çalıştırılmasına, bu fıkra uyarınca haftanın ya da ayın belirli gün

veya saatlerinde kısmi zamanll oİaİak İorleşme ile çalıştırılacak mimar, mühendis (inŞaat mühendisi

ve hariıa mühendisi olmak kaydıyla) için 2020 yılı aylık net ücretin t,86592_ TL,
(binsekiryüzaltmışbeş Türk Lirası 

'doksaniki 
kuruş) olarak belirlenmesine, 5393 saYılı BelediYe

kanunu,nun 49 uncu maddesi gereğince toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

TE Hasan KOLCU Ayd T
Meclis Başkanı Kati
elediye Başkanı)
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KARARIN KONUSU: Belediye Zabfia
hizmetlerinde fiilen çalışan personele aylık fazla

çalışma ücreti ödenmesi.
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Belediye Meclisim izin 0310|12020 cuma günü, saat l3:30,da yapllan toplantısında gündemin 7 nci

maddesi gereğince görllşülmesi neticesinde;

3 l ARALIK 20 l9 tarihli ve 30995 mtlkerrer sayllı Resmi cazete de yayım]üarıan 2lll2/20l9 kabul tarihli ve

?l97 Kanun numaralı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde fazla ÇallŞma ücretlerine

ilişkin dirzenlemelere yer verildiği; Fazla Çalışma Ücreti Başlıtlı III uncü bÖlümün "(B) Ayllk Maktu Fazla

Çalışma Ücreti,,alt başlıklı bendinin l inci alt bendinde "Belediye|er ile bunlara bağlı müstakil bütÇeli kamu

tiır.i kişiıigiri haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler haıiç), görev]erinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda

u.ıi.til", çiış.u süre ve saatlerine bagll olmakslzın zab|ta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele

1destek tıizmeİi yürüten personel haıiç),6elediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla ÇalıŞma ücreti olarak

makruen ödenir. Ancak, bunlara Ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus saylmına gÖre

belediye nüfusu;
-l0.000'e kadar olanlar için 302 Türk Liraslnl,
-l0.00l'den 50.000'e kadar olanlar için 323,50 Türk Lirasını,
-50.00l'den l00.000'e kadar olanlar için 358 Türk Lirasını,
- l00.00l 'den 250.000'e kadar olanlar için 404 Türk Lirasını,
-250.00l'den 1.000.000'e kadar olanlar için 482 Türk Lirasını,
- 1.000.00l 'den fazla olanlar için 559 Türk Lirasını,
_Ankara, İstanbul ve İzmir Bttyükşeht Belediyeleri dışuıdaki diğer büyüşehirlerin belediye sııırları
içerisindekiler için 559 Tilrk Liıasını,
-inkara, lstanbul ve İzmir Büyiikşehirler Belediye sınlrları içerisindekiler için 744 Türk Lirasını,

g"ç.."r.,, 2 nci alt bendinde yer alan "Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun

iyiıca tazıa çalışmaya yöne1ii olarak başkaca bir ödeme yapılmaz." 3 üncü alt bendi "yukarıdaki hOkümlere

göre ödenecek aylık makfu fazla çallşma ücretleri;
İ; Gorerin yapııması sırasında veya görevden dolayı yaıalanma ve sakatlanma hal]erinde tedavi süresince,

b) Bir yılda toplamı 3o gtınü geçmeyen hastalık izni surelerinde,

cj ittaiye ııi.metıerindJ çal{an personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma

hallerinde tedayi süresince.

ç) yurt içinde yapllacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarlnda,

Üa.n..y. devam olunur, Diğeİ ha'İlerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre jle orantıl] olarak ödenir."

İtudeı.rİni içeren mevzuata iİşkin olarak hükümIerin yer aldığı, Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunura jore zabıta Hizmeİlerinde çalışan iki personelimize, Belediyemizde Zabıra Hizmetlerinde ÇalıŞan

person"ıimiin görevlerinin özelliği ve 
'Belediyemizin 

nüfusunun l0.000'in alhnda kaldığı dikkate alınarak, bu

nufusa kadar olinlar için verilen 302,00 Türk Lirasl llst sınırına uygun olarak 302,00 TL, (üçyüziki Türk Lirast )

aylık malrtu fazla çahjma ucretinin 2020 yılında makıuen Ödenmesine oy biıliği ile karar verildi.

(Beledi ye Başkanı)

Aydemir TARAKÇIHasan KOLCU
Katip
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Belediye Meclisimizin 0310112020 tarihinde, Cuma günü, saat l3:30'da yapılan

toplanüsında gündemin 9 uncu maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

A\ 06l|112019 tarihli ve 51 No. lu İyidere Belediye Meclis Kararının birinci fıkrasının
"İLAN VE REKLAM ÜCRETİ" başlıklı l/ (25) maddesine (l/25.6) maddesinden sonra
gelmek ii.zere ücret tarifesine KDV. dahil olarak;

25.7.) Belediyenin izniyle, Belediyenin tasamıfunda veya umuma ait yerlere sabit

direk dikilerek asılan ve takılan ışıkh veya ışıksız olması durumuna göre aşağıdaki tarifesine
göre her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit ilan ve reklamlar için her bir yıl için ayn ayrı

uygulanmak i.izere buna göre ilan ve reklam alanının her bir metrekaresinden yer tespiıi ve

izni ücreti: Işıklı: 74,00 TL./YıI
Işıksu: 62,00 TL./Yıl

Yukarıdaki (1 l25.7) ıci maddenin eklenmesine,

B\ 06/|l/2Ol9 tarihli ve 5l No. tu İyidere Belediye Meclis Kararının birinci fikrasının

"NŞAATLARDAN ÇIKAN HAFRİYATIN DÖKÜM ÜCRETİ" başlıklı li (6) maddesine
(l/6.2) maddesinden sonra gelmek üzere ücret tarifesine KDV. düil olarak;

6.2,|.) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı çıkarılmayan veya inşaat v.s. yerlerin

dışına taşlnmayan inşaat v.s. yerlerin sahiplerinden, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı

taşınması ile inşaat işlerine bağlı nedenlerle kirlenen cadde ve sokakların temizlenmesi için bu

gibi işlere izin verilebilmesi ve cadde, sokak vesair yerlerde temizlik işlerinin yapılması için
İorunlu yatınm ve giderlere katıhm payı karşılığı ücret olarak inşaat v.s. yerlerin alanının

metrekaresinden (inşaat alanının beşbin metrekaresinden fazlası için alınmayacaktır):0,58 TL.
Yukarıdaki (1 l6.2.1.) inci maddenin eklenmesine,

Oy birliği ile karaı verildi
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