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Kararın
Konusu

İlçemiz Fıçıtaşı mah. Gümüşler Küme Evleri diziliminin
değiştirilerek cadde ve sokak ismi verilmesi hususunda
İmar Komisyonu raporunun görüşüImesi

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

Belediye Başkanı Saffet MIJTE. Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan K
Zeynep ERSOY, Emin RAKlCl, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol BALCI
KAVALCI

oLCU,
, Özgüı

Katılmayan
Üyeler

Yoktur

öxıni
MECLiSE

ilçemiz Fıçıtaşı mah. Gümüşler Küme Evleri diziliminin değiştirilerek cadde ve sokak ismi

verilmesi hususunda 06.10.202l tarih ve 54 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen ve

imar Komisyonunca hazırlanan raporun meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saff€t MfTE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 03l|1l20Tl tarihinde, Çarşamba günü, saat ]3:30'da yapılan toplantısında,

toplantı gündeminin 1' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

iyidere Belediye Meclisinin 06.10.202l tarih ve 54 No.lu kararı gereği 31 Temmuz 2006 tarih ve

26245 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren "Adres ve Numaralamaya İıişkin
Yönetmelik" hükümleri gereğince cadde ve sokak isim değişikliğini içeren konunun araştırma ve üzerinde

çalışılması ihtiyacının bulundugundan. görüşüyle birlikte raporunu sunması için İlçemiz Fıçıtaşı mah.

Gümüşler Küme f,vleri diziliminin değiştirilerek cadde ve sokak ismi verilmesi hususundaki konunun

Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 2l' inci ve Belediye Kanununun 24' üncü maddesi gereğince Meclis İmar

Komisyonuna sevk edildiği ve Meclis İmar Komisyonunun l2.|0.202| tarih ve 202|17 sayılı komisyon

raporunu meclisimize sunduğu görülmüştiir.

5393 sayılı Belediye Kanununun l8'inci maddesinin (n) fıkrası: "Meydan, cadde, sokak, park,

tesis ve benzerlerine ad vermek: mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının
tespiti ve değişıirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek" ve

ayni kanunun 8l'inci maddesi: "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzer|erine ad verilmesi ve beldeyi
tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının
salı çoğunIuğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısınln üçte iki

çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer." denilmektedir.

Bu kapsamda Meclis İmar Komisyon Raporu:

ilçemiz Fıçıtaşı Mahallesi Gümüşler Küme evleri mevkiinde bulunan ve ekli harita üzerinde harf
ve rakam grubu ile belirtilen:

Cl: Başlangıç Noktası Y değeri: 6l5053.220, X değeri: 454|6|2.034,Y değeri:6l5l60.753 X
değeri:454l303.9l9, değerlerinden geçen ve Bitiş Noktası Y değeri: 6|4565.563, X değeri: 4541324.684

olan güzergiha "GÜMÜŞLER CADDESi" isminin verilmesi;
2: Başlangıç Noktası Y değeri: 615025.536, Xdeğeri:454l2l0.01l olup; Bitiş Noktası Y değeri:

6l 5025.881, X değeri:454 l l47, l 87 olan yo güzergiha " GÜVEN SOKAK" isminin verilmesi;
3: Başlangıç Noktası Y değeri: 6l5084.6l0, X değeri: 454124|.221 olup; Bitiş Noktası Y değeri:

6l5l82.173. X değeri:454lll6.09l olan yo| güzerg6ha " BARIŞ SOKAK" isminin verilmesi;
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(o3.1l 2o2l TARIH VE 2o2l160 sAYlLI KARARN lKİNCl SAYFASIDIR)

4: Baş|angıç Noktası Y değeri:6l5l60.753, X değeri: 454l303.9l9, Y değeri:6l5l74.5E8 X
değeri: 454l2l8.408 olup; Bitiş Noktası Y değeri: 6l52l8.698, X değeri:454l093.363 olan yo| güzergiha
" YILDIZ SOKAK- isminin verilmesi;

5: Başlangıç Noktası Y değeri: 6l5l74.588, X değeri: 454l218.408 olup; Bitiş Noktası Y değeri:

6|5287.61iı, X değeri:454ll95.168 olanyo| güzergiha " UMUT SOKAK" isminin verilmesi;
6: Başlangıç Noktası Y değeri: 615160.753, X değeri:4541303.919 Y değeri: 615187.002 X

değeri: 454l283.663 geçen ve Bitiş noktası Y değeri: 615298.268 X değeri: 454|363.567, olan güzergAha

"YAKAMOZ SOKAK" isminin verilmesi;
7: YUNUS EMRE8 SOKAĞlN adının değişıirilerek "PAYiDAR SOKAK " isminin verilmesi;

8: Y|.JNUS EMRE 9 SOKAĞIN adının değiştirilerek "MEHTAP SOKAK" isminin verilmesi;

9: Başlangıç noktası Y değeri: 6I4989.625, X değeri: 454l394.887; Bitiş noktası Y değeri:

614941.3l0, X değeri: 454|372.899 olanyol güzergahına "iSTiKLAL SOKAK" isminin verilmesi;
yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda belediye meclisimiz tarafından onama işleminin

yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Meclisimizin onayına arz olunur.

şeklinde hazırlanan Meclis İmar Komisyonu Raporunun okunarak 5393 sayılı BelediYe

Kanununun l8' inci maddesinin (n) fıkrası ve ayni kanunun 8l'inci maddesine göre, komisyon raporunda

belirtildiği şekliyle kabul edilmesine; iyidere ilçe belediye meclisinin KASIM Ayı toplantısının

03/KASIM/202i Çarşamba günü saat 13:30'da yapılan toplantının l. cündem maddesi işaretle yapılan

oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.
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İlçemiz Yalıköy mahallesi sınırlarında bulunan Yokuş sk
isminin Şehit Mustafa YELKENCİ sokak değiştirilmesi
hususuııda İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Belediye
Meclisjni Teşkil
Eden Uyeler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU,
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCl, Aydemir TARAKÇI, , Şenol BALCI, Özgüı
KAVALCI

Katılmayan
ÜyeIer

Yoktur

l088693l9l6 T.C. Kimlik No.Iu oğuz ŞAHiN isimli vatandaş taraflnd an 28.o9.202| tarihinde

verilen ve |038 kayıt sayılı dilekçe içeriğinde yer alan İlçemiz Yapraklar Mahallesinde bulunun Yokuş
sokak isminin kaldırılarak yerine Şehit Mustafa YELKENCİ sokak isminin veritmesi hususunda

06. l0.202l tarih ve 55 sayılı MecIis kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen ve İmar Komisyonunca

hazırlanan raporun ıneclisimizde görüşülerek karar alıı,ımasını rica ederim.

oNERI

MECLISE

Saffet METE (Belediye Başkanı)

ARAR

Belediye Meclisim izııı 03ll l l202l tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30' da yapılan toplantlsında,

toplantı gündeqiııin 2' nci maddesi gereğince görlişülmesi neticesinde;

iyidere Belediye Meclisinin 06.10.202l tarih ve 55 No.Iu kararı gereği 3l Temmuz 2006 tarih ve

26245 saytı Resmi Gazete de yaylnlanarak yürürlüğe giren "Adres ve Numaralamaya iıişkin
yönetmelİk" hükümleri gereğince cadde ve sokak isim değişikliğini içeren konunun araştırma ve üzerinde

çalışılması ihtiyacının b-uüun-dugundan, görüşüyle birlikte raporunu sunması için İlçemiz Yapraklar
Mahallesinde bulunun Yokuş sokak isİrinin Laldırılarak yerine Şehit Mustafa YELKENCİ sokak
isminin verilmesi hususundaki konunun Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 2l' inci ve Belediye Kanununun

24, üncü maddesi gereğince Meclis imar Komisyonuna sevk edildiği ve Meclis İmar Komisyonunun

|4.|o.202| ıarih ve102|lg sayılı komisyon raporunu meclisimize sunduğu görülmüştiir.

5393 sayılı Belediye Kanununun l8, inci maddesinin (n) fıkrası: "Meydan, cadde, sokak, park,

tesis ve benzeİlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıYla sınırlarının

tespiti ve değiştirilmesine karaı vennek; beldeyi tanıtlcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek" ve

uy,İi kunrnuİ ıİ ı 
,inci maddesi: "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeYi

tanıtıcı amblem. flama ve benzerleriırin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam saylslnln

salt çoğunluğu, bunların degiştiriIınesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam saYısının üÇte İki

çogrnı,igrnri kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer." denilmektedir.

Bu kapsamda Meclis İmar Koınisyon Raporu:

Bahse konu talebin teyit edilmesi amacıyla belediyemizce Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl

Müdürlüğüne 30.09.202l tarih ve l2O5 sayılı yazımız ile talepte bulunulmuş olduğu ve iİ Miİdtİrİtigiince

l5.10.20rl tarih ve l436572 sayılı yazı ile Mustafa YELKENCi,nin şehitlik ünvanı ile ilgili Şehit Gazi

Bilgi sisteminde yapılan incelemeler neticesinde şehit kaydının olmadığı bildirilmiştir.
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(03.11.202l TARIH VE 202l16l sAYtLt KARARIN İKNcl sAYFAsIDIR)

Her ne kadar Musıafa YELKENCl' nin şehit kaydının olmadığı larafımıza bildirilmiş olsa da
komisyonumuzca yap|Ian araştırmada l1.09.1992 günü saat l9:40 sıralarında ellerinde uzun namlılı
silahlar ve roketatar olan bir grup PKK terör örgiitü mensuplarınca Batman İli Kozluk İlçesi Yanıkkaya
köyünde bulunan Shell,Mobil Şirketine ait Mobil 32 no.Iu sondaj kuyusu ile Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığına ait l03 Toplama Kampına baskın düzenlendiği ve işçi ve mühendisleri ayırarark üzerlerine
ateş ediIdiği, açılan ateş neticesinde ise Mühendis Mustafa YELKENCİ'yi ötdürdükleri tespit edilmiştir.

Ancak şehitIik bilgisinin resmi olarak teyit ediIememiş oIması nedeniyle ilçemiz Yahköy
Mahallesi sınırlarında bulunan Yokuş sk. isminin kaldırılarak yerine Şehiı Mustafa YELKENCİ isminin
veriImesi talebi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmemiştir.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Şeklinde  hazırlanan Meclis İmar Komisyon raporunun aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onanmasına ; İyidere İlçe belediye meclisinin  KASIM ayı 
toplantısının 03/KASIM/2021 Çarşamba günü saat 13:30’da yapılan toplantının 3. Gündem maddesi 
işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Mf,CLİS BAŞKANI KATIP (Uye) KATİP (Üye1
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Hasan KOLCU

öNERi
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Belediyemiz Fen işleri Mtıdurluğünün 06.|0.2021 tarih ve 1265 sayılı yazısl içeriğinde yer alan imar
planında Değİşiklik Talebinin hususunda 06.10.2021 tarih ve 59 sayıh Meclis karan ile İmar Komisyonuna sevk

edilen ve imar Komisyonunca hazırlanan raporun meclisimizde görüşUlerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanl)

KARA

Belediye Meclisim izin 03/||/202| tarüinde, Çarşamba gıınü, saat 13:30' da yapılan toplantısınd4 toplantı

gündeminin 3' üncü maddesi gereğince görtişülİnesi neticesinde;

iyidere Belediye Meclisinin 06j0.202l tarih ve 59 No.Iu karan gereği lmar Planı değişikliği değişikliğini

içeren konunun araşıuTna ve üzerinde çalışılması ihtiyacınln bulunduğundan, görtışüyle birlikte raporunu sunması

iİin Meclis çalışma yonetme|iginin 2l' İnci ve Beİediye Kanununun 24'üncü maddesi gereğince Meclis İmar

(omisyonuna sevk edildiği ve Meclis imar Komisyonunun l3.10.202l tarih ve 202l18 sayılı komisyon raporunu

meclisimize sunduğu görulmüştiır,

Bu kapsamda Mectis İmar Komi§yon Raporu:

Aksa Karadeniz Doğalgaz İletişim A.Ş. talafından Rize ili iyidere İlçesi, Fıçltaşı Mahallesinde 24 pafta,

l2l ada, 46 parsel No. da kiyıtlı yapılmak istenen imar P|anı değişiklik talebi hususu ile ilgili yapllan amŞtırm4

inceleme ve değerlendirme neticesinde:
nize iİİ iyidere itçesi. Fıçıtaşı Mahallesinde 24 pafta, l2l ada,46 parsel No. da kayıllı, l/5000 ö.lÇekli F-44-

C_23-D Nazım imar planı ,e ılıooo ölçekli F_44_C-23_D-4-A Uygulama imar Planı paftasında kalan parselin

bulunduğu ayrık nizam 3 kaı yapılaşma şart!na sahip, konut alanı olarak aylılmış u9i i,91_193,I!1, imar planı

oeğişiıııÜlyıe, taşınmazın kuzey iısm,nda'yaklaşık 6Ö5 m2,1ik kısmında DoĞALcAz DAölTlM TESlSi ALANI

r"İı.liv"İj pİunİun.4 olup Emsal o,+o,'İençoı< 6,50 m. yapılaşma koşulları planlanarak hazırlanan İmar Planı

a"ğişıxıiı. yup,ı.urınaait (i,eklif-s34i zzi s1 Pin nuınaralı l/5ob0 ölçekli F-44-C-23-D Nazırn İmar Planı ve (Teklif,

sı3,İıİsuİ pi" numaraıı t)ıOoo ölçekli F-İ4-C-23-D-4-A Uygulama imar Planı paftalaruırn İmar. PJanı. degişiklik

talebinin İlanlamaya konu alanda nüfus olarak herhangi bir artışın söz konusu olmadığı, plan değiŞikliği ile sosyal

uityup, ulunıu"n, etkileyen bir dururnun oluşmadığı görüldü ve talep edilen imar planl değişikliği Ye plan notları

komisyonumuzda oy birliği iIe kabul edi!di.

Meclisimizin onayına arz olunur.

şeklinde hazırlanan Meclis imar Komisyonu Raporunun okunarak 5393 sayılı Belediye Kanununun l8' inci

maddesinin (n) fıkrası ve ayni kanunun 8l'inİi maddİsine göre, komisyon raporunda belirtildiği ŞekliYle kabul

edilmesine; , fylaere ilçe bilediye meclisinin KAstM Ayı toplantıslnln 63/KAslM202l çarşamba günü saıt
l3:30, da yapılan toplantının 3. cündem maddesi işaretle yapllan oylama neticesinde oybirliği ile kararlaştürtlmıştır.

Y
l

ö

kararın Ta rihi
03/l l l202l

Karar No
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Kararın
Kon usu

İmar Planında Değişiklik Talebi hususunda İmar Komisyonu
raporunun görüşulmesi.

Belediye Meclisini
Teşkil Eden
üyeler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU, Zeynep
ERSOY, Emin RAKtCt, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol BALCI, Özgıir KAVALC|

l(atılmsvan
üyeler

Yoktur

ediye Başka
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Belediyemiz müIk|erinde kiracı olarak bulunanların kiralayarak kullandıklan yerler ile ilgili 2022

Yılında uygulanacak kira bedel|eri ve kira artış oranlarının meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica
ederim.

Saffet METf, (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 03l1|1202| tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan toplantısında,

toplantı gündeminin 4' üncü maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Belediyemizin mülklerinde kiracı olarak bulunanların kiralayarak kullandıkları yerler ile ilgili
olarak; kira artışlarının 0|l0|12022 tarihinden uygulanacağı, ilçemizde uygulanan emsal kira artışları ve

günün ekonomik şartları da dikkate alınarak kira artış oranları ile kira bedellerinin tespitİne dair konunun

ğerek|i degerlendirme, tespit ve hazırlığın yapılmasının sağlanması için çalışmasını yaparak raporunu

Meclisimiİe sunmak lizere 5393 sayılı Belediye Kanununun 24'üncü maddesi gereğince ve BelediYe

Meclisi Çalışına Yönetmeliğinin 2l'lnci ınaddesine göre oluşturulmuş olan Plan ve Bütçe Komisyonuna

havale edilınesine; iyidere İlçe belediye ıneclisinin KASIM AyI toplantısının 03/KASIM/202l

Ça§amba günü saat 13:30' da yapılan toplanıının 4. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama

neticesinde oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

MEcLiS BAŞKANI IGTiP (Üye) KATiP @ye)

ET,I] Hasın KOLCU nep ERSOY
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l(ırırın Tarihi
03llI1202|

Karar No
63

Kira Artış Oranları ve Kira Bedelinin Tespiti

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üveler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU,
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol BALCI, Özgür
KAVALCI

Katılmayan
Üveler

Yoktur

Saffet
ş

Kaı,arın
Konusu
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MIC LISf

2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu kapsamında be|ediye 2022 yılı ücret ve tarifelerin
belirlenmesi hususunun meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim

Saffet METE (Bclediyc Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin o3l||12021 tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan toplantısında,

toplantı gündeminin 5' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

MECLiS BAŞKANI KATİP (Üye) IGTiP (Üye)

Saffet METE Hasan KOLCU

2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununun 97'inci maddesi(Değişik:4l|2l1985,3239l|25.md)
hükınü gereğince, bu kanunda harç veı,a katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı

olarak iia edilecek olan her turlü hizmet için Belediye Meclisince düzenlenecek tarife|ere göre ücret

alınacağıırı. buna göre ücret tarifelerinin Belediye Meclisince düzenlenerek karar altlna alınması gerektiği

anlaşıldığından, ilğisine gore Belediye Meclis kararı gereği yürürlük tarihinden itibaren uygulanmak üzere

202i yllında uyğulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesini içeren konunun araştırma ve üzerinde

çalışılması ihtiyaİının bulunduğu görüşüyle konuya ilişkin raporunu Meclise sunmak üzere BelediYe

ıı..ıi.i oırşu., alt başlıklı 2l;inci madde ve 5393 sayıll Belediye Kanununun ihtisas Komisyonunun

oluşumu başlıklı 24'üncü maddesi hüküıılerine göre Plan Ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine;

iyijere ilçe belediye meclisinin KASIM Ayı toplantıs|nın 03/KASIIO2021 Çarşamba günü saat 13:30'

da yapılan toplantıntn 5. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği ile

kararlaştırllmıştIr.

d 7

kararın Tarihi
03lIl1202|

Karar No
64

Karırın
Konusu

2022 Y ılında ıJygulanacak Belediye Ücret Tarifelerinin
Belirlenmesi.

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üve|er

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU,
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI. Aydemir TARAKÇl. , Şeno| BALCI. Özgür
KAVALCl

Katılmayan
ÜveIer

Yoktur

iye Başka
nep ERSOY

A



ü"J",:"
T.C.

iyinrnr sıLı»iyı rışxıxı-rĞı
ıırcı,is KARARJ

kararın Tırihi
03ll|/202|

Karar No
65

Kararın
Konusu

202] Yılında Uygulanacak Atıksu Alt Yapı ve Evsel Katı
Atık Bertaraf 'fes 

is leri Tarilelerinin Belirlenınesi.

Belediyc
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU,
Zeynep EnSOV, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol BALCI, Özgür
KAVALcl

Katıımayan
Üyeler

Yoktur

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

MEcLis BAŞK,A.NI

Belediye Meclisimizin 03lll1202l tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan toplantüslnda,

toplantı gündeminin 6' ncı maddesi gereğince görüşülmesi neıicesinde;

27.10.20l0 tarihli ve27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı

Atık Bertaraf Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri

gereği, Atlksu Altyapı ve Evsel Katl Atık Bertaraf Tarifelerinin belirlenmesine ilişkin hususun konunun

;;J;" ve ürerinde ça|ışılması ihtiyacının bulunduğu görüşüyle konuya ilişkin ıaporunu Meclise

sunmak üzere Be|ediye Meclisi oluşuııu alt başlıklı 2l'inci ınadde ve 5393 sayıll Belediye Kanununun

ihtisas Komisyonunun o|uşumu başiıklı 24,tncıı maddesi hükümlerine göre Plan ve Bütçe Komisyonuna

havale edilııesine: iyideİe ilçe belediye meclisinin KASlM Ayı toplantısının 03/KASIM/202l

çırşamba günü saai 13:30, da yapılin toplantının 6. Gündem maddesi işaıetle yapılan oylama

neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

KATiP ü Üve)

/,

KATiP ye)

Hasan KOLCU

8

Saffe1 E nep ERSOY

MECLİSE

27.10.20:t0 tarihli ve 27742 sayı|ı Resmi Gazetede yaylmlanmış olan "Atıksu Altyapı ve Evsel
Katt Atık Bertaraf Tarifelerinin Beİirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"

hükümleri gereği, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifelerinin belirlenmesine iliŞkin

hususunun meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim

öxı-ni ,

l



ü.
T.C.

iyi»ını srLıniyı geşKAıLrĞı
MECLiS KARARÜ

ıııcı-isı
2022 Y ılı Belediye Bütçe Tasarısının görüşülmesi ve kabul edilmesi hususunun meclisimizde

görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

§ıffet METE (Belediye Bışkanı)

KARAR

MEcLiS BAşKANI xırip Üye)

Saffet TE llısın KOLCt

Belediye Meclisimizin 03lIl1202| tarihinde, Çarşamba günü. saat 13:30'da yapılan

toplantısında, toplantı gündeminin 7' nci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Belediyemizin 202l Yılı Bütçe Tasarısınln Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşütmesi için,202l

Yllı biıiçesini ve izleyen iki yılın gelir ve giderterini içeren bütçe tasarısünın, Mahalli ldareler Bütçe ve

vrnur"Ü. yonetmelilinin z8' incİmaddesİnin "Komisyon kendisine havale edilen bUtçe tasarıslnı beŞ iŞ

gününden fazla olmaiıak üzere meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor

İüzenıe*e meclise sunar." Hükmünün yer aldığı 6'ncı fıkrası gereğince en fazla 5 iŞ günü iÇinde

i"".ı"v.*r görüşünü içeren bir rapor düzenleyerek_ meclise_sunmak üzere, Belediye Meclisi Çalışma

v"i"ii""iGıi, ihtisas' Komisyonlarının oluşumu başlıklı 2l,inci maddesi ve 5393 sayılı Belediye

İunrnr,n,i. İhtisas Komisyoniarı başlıklı 24,iincü maddesine göre plan ve B]it!_e_ l(:m]syonuna 
havale

"Jiı..rli",lviJ"r" 
iiçe ueıediye .".fi.inin KASIM Ayı toplantısının 03/KAşIN4/2021 çaşambı günü

,"rt iı,ıo; du y"p,ıun toplaniının 7. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile

kararlaştırı lmıştır.

W-,
ş

9

2022 Y ı|ı Belediye Bütçe Tasarısının Görüşülmesi ve Kabul
Edilmesi.

Kararın
Konusu

Karar No
66

kararın Tarihi
03llI1202|

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan

Zeynep ERSOY. Emin RAKICI, AIi BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol BAL
KoLcU,
CI, Özgür

KAVALClEden U eler

Belediye
Meclisini Teşkil

Y oktur
ü r
katülmavan

elediye

Zİynep ERSOY

ONERI :

4



ü,
",ıY-

T.c.
iyiornı aıııoiyı naşxıxı,ıĞı

vrıcr,is KARARI

MECt,lSE

Belediyemizin adına toplu taşımacılık yapan Denetimli Özel Halk Otobüslerinin taşıma ücretleri
yeniden belirlenmesi hususu meclisimizde görüşülerek karar alıı,ımasını rica ederim.

Saffet MfTE (Beledil,e Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 0311|1202| tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan
toplantısında, toplantı gündeminin 8' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Belediyemiz Özel Halk otobiislerinin tarif'e ücretleri en son 04.06.2020 tarih ve 33 no.Iu meclis

kararı ile belİrlenmiştir. Değişen piyasa koşulları ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan arttş nedeniyle Özel
Halk otobüsleri taşıma ücretlerinin yeniden belirlenmesi gerekliliği hasıl olduğundan görüşüyle konuya

ilişkin raporunu Meclise sunmak üzere Belediye Meclisi oluşumu alt başlıklı 2l'inci madde ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun ihtisas Komisyonunun oluşumu başlıklı 24'üncü maddesi hükümlerine göre Plan ve

Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; İyidere İlçe belediye meclisinin KASIM Ayı toplantısının

03/KASIM/202l Çarşamba günü saat 13:30'da yapılan ıoplantının 8. Gündem maddesi işaretle yapılan

oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaşl ırı lm ıştır.

S

MECLiS BAŞKANI

E

l(ATIP ye)

Hasan KOLCU
Wu*,

Zeynep ERSOY

I(ararın Tarihi
03llll202l

Karar No
67

Kararın
Kon usu

Denetimli Özel Halk Otobüsleri Taşıma Ücretlerinin
Yeniden Belirlenmesi.

Beledive
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVAI-CI, Hasan KOLCU,
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol BALCI, Özgür
KAVALCl

katılmavan
Uveler

10

ONIRI :

Yoktur



ü-
T.C.

iYiDERE ssl-nıiyı neşxıxı-ıĞı
ıvıscü-is KARARI

öNnııi
ırncr,ist

ilçemiz Flçıtaşı mah. 494 Ada l Parse l üzerinde yer alan 7.78 l ,8l m, Turizm Amaçlı oturma ve

Seyir Alanının T',C. Zfia İ Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım A.Ş. ye bedelli tahsis yapılması konusunun

görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Sıffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

MECLiS BAŞKANI xırip (Üye) KATiP (Üye)

Belediye Meclisimizin 03llll202l tarihinde. Çarşamba günü, Saat l3:30'da yapılan toplantısında,

toplantı günJeıninin 9' uncu maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

ilçemiz Fıçıtaşl mah.494 Ada l Parsel üzerinde yer alan 7.781,8lm, Turizm Arnaçlı oturma ve

Seyir Alanının r.c.Zir2g1t Bankası A.ş. ve Ziraat Katılım A.ş. ye 5393 sayılı Belediye Kanununun l4la
;a"ı"aiy", mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;

... turiİm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci

maddesinin son fıkrası,-belediyeler. il özel idarelİri, bağlı kuruluşları ve bunların üYesi olduklan birlikler

ile ortağı oldukları Sayıştay d;netimine tabi şirketler tarafındaıı. orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları

ile Dev'İete ait her derecedeki okul binalarının yapını, bakım ve onarımı ile tefriŞinde uYgulanmaz.);

,*vlİ ı,irr", ve yardım, nikAh, meslek ve biciri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi

hizmetlerini yapar veya yaptırır" lükmii, l8/h "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin

YTL,den faia-dava konusu olan belediye uyuşmazhklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar

vermek,, hükmü, 75ld ,,Kendilerine ait taşınmazIarı, asIi görev ve hizmeılerinde kullanılmak üzere bedelli

,"fu u"a.ıri, oiarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi

yirmibeş yılı geçınemek üZere tahsis edebilii. Bu taşInmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir, Bu

İuş,n.-ıu.,n,İu't sis amacı dışında kullanılması hilinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda,

uv'ni 
".urıu* 

gore yeniden t;hsis mümkündür " hükmü gereğince bedelli tahsis yapılması konusunun

glrtışuyle ron-uy, iiişı.in raporunu Meclise sunmak üzere Belediye Meclisi oluşumı_ alt 
_başlıklı 

2l ,inci

İuaj"'u" 539j say,iı Belediye Kanununun ihtisas Komisyonunun oluşumu. başlıktı 24,üncü maddesi

iu,ktı.ı.ı* gtır. İ-.. Ko-isyonuna ve plan Bütçe Komisyonuna havaIe edilmesine;_ Iyidere llçe

belediye ıneclisinin KASIM Ayi toplantısının 03/KASIM/202l çarşamba günü saat 13:30, da yapılan

topluni,n,n 9. Gündem maddesi işaretle yapılan oyIama neticesinde oybir|iği ile kararlaştırılmıştır.

4
affet Nlf,TE Hasan KOLCU

\

494 Ada I Parsel üzerinde yer alan Turizm Amaçlı Oturma
ve Seyir Alanının T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım

bedellitalrsis ılması konusunun ülmesi.

Karar No
6E

Kararın
Konusu

kararın Tarihi
03l||l202l

Be|ediye Başkanı Saffeı METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVA
Zeynep ERSOY. Emin RAKICl. Ali BALCI. Aydemir TARAKÇI, ,

LCl, Hasan KOLCU,
Şenol BALCl, Özgür

KAVALCl
Yoktur

ü eler
katılmaviın

lediye

ll

nep ERSoY

üı

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üveler



ü

MECLiSE

2464 sayıll Kanun,un 97,inci maddesi uyarınca 2022 Mali Yılında uygulanacak Gelir
Ücret tarifesinin belirlenmesi hususunun; 03.11.2021 tarih ve 202112 sayılı Meclis Plan BütÇe

Komisyon Raporunun incelenerek meclisimizde görüşülmesi ve karar ahnmasını rica ederim.

hü

kararın Tarihi
03lll/202l

Karar No
69

Kararın
Konusu

2022 Y ı|ında Uygulanacak Belediye Ücret Tarifelerinin
Belirlenmesi Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

Belediye
Meclisini
Teşkil Eden
Ul,eler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan
KOLCU, Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol
BALCI, Özgiir KAVALCI

Katılmayan
Üveler

Yoktur

|2

T.C.
iyinınr BELEDİvE BAşKANLIĞI

MECLIS KARARI

ONERI :

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR :

iyidere Belediye Meclisinin 03. l 1 .202 l tarih ve 64 No.lu kararı gereği 2022 Yılında
Uygulanacak Belediye Ücret Tarifelerinin Belirlenmesini içeren konunun aİaştırma ve

uİerinde çalışılması ihtiyacının bulunduğundan, görüşüyle birlikte raporunu sıınması iÇin Meclis

Çalışma Yönetmeliğinin 21' inci ve Belediye Kanununun 24'iiırıcü maddesi gereğince Plan ve

Iİütçe Komisyonunİ sevk edildiği ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 03.|1.2021 taih ve 202112

sayılı komisyon raporunu meclisimize sunduğu görülmüştür.- 
Belediye Miclisimizin 03l11112021 tarihinde, çarşamba günü, saat l6:00,da yapılan II.

oturum toplantısında, 2022 Y ı|ında Uygulanacak Belediye Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi

Komisyon Raporunun görüşülmesi neticesinde;
İıo+ sİyııı Belediye Gelirleri Kanunu'nun "ücrete tabi işler" başlıklı 97 nci maddesi

,,Belediyeler bu kanunda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin ist€ne bağh

olarak İfa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre

ücret almaya yetkilidir. Belediye'ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir."

ve 5393 ,u1.,İ, B.ı"diy. Kanunu'nun "Meclisin Görev ve Yetkileri" başhklı 18 inci maddesinin

(t) bendi ,.(anunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin_ isteğine

bugı, hi.."tı". için uyğulanacak ücret tarifesini belirlemek." hiikmü gereğince, ilgililerin
istegine baglı otarak ifa editecek her türlü hizmet için düzenlenerek, aşağıda yer alan ücret

tarifesine göre;



l 2022 YILINDA UYGULANACAK sU UCRETLERl K.DV.DAHİL,TLIM. OLARAK

2,70TLlm'Meskenler1.1

6,36TL/ms1.2 Okul, yurt, kreş, dershane. kurs. eğitim merkezi, anaokulu, yuva vb. eğitim
Veo ılan binalartim laali tı a

.1,05 T.L/m'(1.2)'nci sırada sayılanlardanS393 sayılı Belediye Kanununun Ek2'nci
maddesinde(Ek:28lIl120|7 -706l /86md.)kapsamında kalanlar
Meskenlerin %50'sini enleZ

, |,2,1

10,02T.L/m31.3 a)Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yatakh sağlık tesislerine,
Sa lık ocaklarına ait binalar

4,05 T.L/m31.3.1 a(1.3.)'nci sırada sayılanlardan 5393 sayıh Belediye Kanununun Ek 2'nci
maddesi (Ek: 28/l I 120|7 -7 06l 186 md.) kapsamında kalanlar(Meskenlerin
%50'sini geçemez) :

2,70T.Llm3

b) l9lll2o\2 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmış

4:736 sayı]ıı Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Ürettikleri Mal ve Hi
Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun,

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

herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife

uygulayamayacaklarını içeren birinci fıkrası, "Bakanlar Kurulu birinci fıkra
hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkilidir."

hükmünü içeren altıncı fikası, "Bu Kanunun yayımı tarihinden önce

beşinci fıkrada belirtilen kanunlar dışında; kanun, kanun hükmilnde

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

blrinci fika hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye

yetkilidir." htikmü çerçevesinde Bakanlar kurulunca karar alrnarak

ytl.ti.1tig" konulmuş olması kaydıyla geçerli olacağı ve uygulanacağı, aksi

hatde geçerli olmayacağı ve uygulanmayacağı kaydıyla;
Z634 say:ılı Kanun Madde 16 - (Değişik : 30i5ll99l - 3754/l Md,) "Turizm
belgeti yatınm ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki

sanİyi ,e meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler,"

amında kalan binalarhtiknıü ka

o lan
Zmet

5,68 T.L/m3Her türlü erleri lokanta, un salonu vd.evee ence€, ll..ı
5,68 T.L/m3et gösteren lunapark, panayır, fuar, s

erlermahsus olanlamaerler ile eibior salonu. a
Daimi suretle faaliy tadyum, hipodrom,1.5

,1,05 T.L/m!

%50'sini emez

2Ek nceB dSıt9J )Saı illı ardan5 yS arad y5 yt(
ne er1 naıı lkal M sksaI]1 nda ar(t)l2 1 7061Ek 8 )kap

1.5.1

5,68 T.L/m3
1.6 Sinema, ti bale vb. biletle rilen koltuklu e erlerienceatro, o

,1.05 T.L/m]

emeZ%50'sini

edi cnunun uı1eB Kanas93 Janlardan 5 ySaS aırad yıcen6 yı
erlnan eM skensanl aınd kalka0l2 7 7 60 ar(le 2Ek 8 laddI11 S ııd ) p(

1.6.1

7 97 T.Llmıkahvehane ve ocaklarııt1,7
l0 76 T.L/m'1.8 ıkama, a ve bakını erleriil

T.L/m31.9 Liman ı,e balık nda bulunan ticarethanelerı barına
l1,98 T.L/m3]'a imal eden atöl e ler1.10
4,05 T.L/m'Kamu İktisadi Teşebbüsleri (K ğlı ve ilgili kurum/kuruluş dahil

Fabrika. İdari bina vb. binalar
İT'leri);(Ba

olarak
1l l

1 9 T.L/m'l.|2 WC'ler
9 74T.LlmıaatlarResmi ve özel in1.13

\/1
l3

t1,1cl kanunununl .)
/86md.llllmaddesinde(

Ek2l )(
i86md.ll

Motorlu

7



1. 1{ Liman veya Balıkçı Bannağına giriş yapan gemi veya diğer deniz taşıtları |6,96T.Llm3
1.15 ( 1 .1,1.2.1.3. 1 .4,1 .5,1 .6,1.7,1 .8.1 .9,1.10,1 . 1 1,1 .12,1.1 3,1 . 14,1.15.)inci

sıradakiler hariç ticari faaliyet için kullanılan binalar
5,68 T.L/m!

1.16 (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15.)inci
sıradakiler hariç (Fabrikalar) zirai mesleki faaliyetler için kullanılan
binalar

l3,3-1 T.L/m'

l.|7 Demiz, Hava, Kara Kuwetleri Komutanlıklan, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ilgili veya bağlı
kurum/kuruIuşlarınca kullanılan hizmet binası. Karakol vd.
binalar(Meskenlerin %50'sini geçemez)

J,05 T.L/m'

1.18 Umumi faaliyeti olan cemiyet (dernek) ve hayır kurumları -1.05 T.L/m'
l. t9 İlçe Müflülüğü hizmet binaları .1,05 T.L/m3
1.20 Amatör spor kulübüler -1,05 T.L/m'
1.2l ( 1.1,l .2,1 .3,1 .4,1 .5,1.6,l .7,1.8,1.9,l .l0,1.1 1,1 .12,1.13,1.14,1 .15.1.16,1 .17,1

.l8,1.19,1.2O)inci sıradakiler hariç 5018 kanun No.lu "Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu" na ekli Genel Bütçeli Kapsamındaki
Kamu İdareIeri" başhklı (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı
ve ilgili kurum/kuruluşlan dahil olarak)

{,05 T.L/m'

1.22 1.1,1 .2,1 .3,1 .4,1.5, ı .6,1 .7, t .8,1 .9,1 .l0,1.1 1,1 .12,1 .13,1 . l4,1 .l5.1.1 6,1.|7 ,|.
l8,1.19.1 .20,1.21)inci sıradakiler hariç..5018 kanuı,ı No.lu "Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu "na ekli Ozel Bütçe ldareleri Başkanlığı"
başlıklı (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve ilgili
k urrım,/kı-ırul ları dahil olarak)

4,05 T.L/m3

|,23 l .l,1.2.1 .3.1 .4.1 .5,1 .6,1 .7,1 .8.1 .9.1 .l0.1 .l 1,1 . l2.1 .l 3.1 . l4.1 .l5.1 .l6,1.1 7,1 .

l 8,1 .l9.1 .20,1 .2l ,| .22)inci sıradakiler hariç 50l8 kanun No.1u "Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu" na ekli Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar" başlıklı (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve
ilgili kurum/kuruluşları dahil olarak)

.1,05 T.L/m3

|.21 1.1,1 .2,1 .3,l .4,1 .5,1 .6,1 .7,1.8,1.9,1 .l0,1.1 1,1. i2,1.13,1.14,l .15.1 .l 6,1.17,l.
1 8. l . l9, l .20,1 .2 1 ,1 .22,.| .23)inci sıradakiler hariç 50l 8 kanun No,lu
"Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli Sosyal Güvenlik
Kurumları" başlıklı (Iv) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve
ilgili kurum/kuruluş laıı dahil olarak

4,05 T.L/m3

1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.1|,|.l2,|.l3,1.14,1.15.1.16,1.17,1.
l8,1.19,1.20,1.2l ,1.22,.1.23,1.24)itincü sırdakilerhariç 50l8Kanun No. Lu
"Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu" nu Tanımlar başlıklı 3 üncü
maddesinin (e) bendinde "Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlere
sınırlı olarak kamusal t-aaliyet gösteren belediye .il özel idaresi ile bunlara

bağlı vey,a bunların kurdukları veya ü,ve oldukları birlik ve idareler olarak
tanımlanan "Mahalli idareler" ite 5939 sayılı Belediye Kanununun
Ek2.nci maddesi (Ek:28/1 l/20l7-706tl86md.) kapsamında kalan diğer
kamu kurum ve kurulu arl

Su ücretleri, aboneleri aylık dönemler halinde tebliğ ediIir hbarnamelerde belirlenen vade tarihi son ödeme günüdür. Bu tarihten

ödeırr lerd 6 l 83 Ka unda km ongörü l la uzerı den hesap l arak gec kme Zam nl l Eğer busonra y
süre 20

ap l lan Say n ec lç l n cn o rall l' n an

ad nde d l l l l hs l edı') u bon en n Su kes l- e5 l o en lll c l1 S ll ücret erl asa a ta l r

2 KA AKSUT FES
2.| Kaçak su kullanım. kendi beyanı ile bildirmesi halinde, normal tariienin o/o25 fazlası,
,", Belediyenin tesp iti halinde dört katı,
2.3 Kaçak su kullananların , sayacı bulunmayan meskenlerde ayda 100 M3, diğerlerinde ise emsallerine

edilen miktarda su kuIlandı kabulü le ,tarifenın iki kat tutan u anacaktır

2.1 Mühür, Kelepçe ve su kesme apaıatı kırma ilk defa, ikinci ve tekarında
Vo25 fazlası,

500 TL

_] U \,E E, I)E Z T()(] NC P() [ıCRET
.].l Meskenler
3.2 Bankalar 1.300,00

4,05 T.L/m'

14

il A k

1.25

alınır.

göre hesap

3l3,00



J._,} Fabrikalarıa 3.000,00
3.{ OteIlerden 5.0 00
3.5 Ticari faali isu ab ı olma ıııüesseselerden 700
3.6 Di er ticarethaneler 1.000 0
3.7 Resmi kurumlardan(kamu kurum ve kurul ları) 1.000,00
3.8 Resmi (kamu kurum ve kurul ları ve özel tüm in erlerindel 3.000 00
3.9 Sanayi müesseselerinin bir yıl önceki yıl sarf ettikleri su miktarının tutarı hesaplanıp bu tutarın % ü

oranında depozito artışı yapılır. Yeni aboneler için mükelleflerden depozito ücreti 1 inci taksiti peşin
ve 2inci taksiti ilk olarak ödenecek olan su ücretinin vadesinde ödenmek üzere (2) eşit taksitle alınır.
3.|,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6.3.7,3,8.'inci sırada sayılanlar için "5393 sayıh Belediye Kanununun Ek:2 inci
maddesi(Ek:28/l 12017 -7061l86md.)kamuya ait egitim kurumlan, yurtlar, okul pansiyonlan ve Hasta
hanelerden abonelik, açma kapama. bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri payı ve

ı lır.aamance ueIe

3.10 Elektronik ön ödemeli akılı kartlı su sayacı ile yeni su abonesi olanlardan ve eski mevcut abonelerinin
ön ödemeli akılı karth su sayacı sistemine geçmesi halinde ödemiş oldukları depozito ücretine geçiş
yapmast nedeni ile ilave olarak depozito ücreti alınmayacaktır Eski, mevcul abonelerin ön ödemeli
akılı kartlı su sayacı sistemine geçmesi halinde düa önce ahnmış olan depozito ücretleri iade

edilmez.
4736 Kanunu No.Iu 8/l/2002 Kabul Tarihli,l9l0|l2002 tarih ve 24645 sayı|ı Resmi gazetede

yayımlanarak yürüklüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının iirettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun inci maddesinde yer alan "(Ek fıkra:
121712013-6495188 md.) 100J sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmeı ıerıibinden
aylık bağIananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya

maddesine göre harp veya vazift malultüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330

sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların
veya harp Mardan sınıf veya görev değişıirerek çalışmcıya devam eden kamu görevlileri ile harp veya

vazife malullığı iken55]0 sayılı Kanunun 1 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları
nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince

dul ve yelim aylığı bağlananların ikametgdhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreli %,40'lan:

belediyelerce ıahİkkuk etıirilecek su ücreıi ise|%50'den az indirim içermemek üzere belirlenecek larife

üzerinden a/ıııır." hiikmiiıııe göre 1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatanİ hizmet

tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 iincü maddelerine

veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü ayhğı bağlananlann Ya da

23İ0 sayılı kunrnu ,.yu 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren

kanunlara göre ayhk bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sıruf Veya görev

değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken

55İ0 sayılı k-** 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan

aylıklarr kesilenlerin, bu fikrada sayılan kanunlal veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı

baglananlann ikametgAhlaıında kullandıkları belediyemizce tüakkuk ettirilecek su ücretlerinİn % 50

indirimli olarak u lanmasına,
] FLAR I CRETLER:VE ILI}l\ SA RAlL AY II, ALAIJ}lZ TE EL ıiEl-L H\

59,00{.l Sa Ba a Mühür ucreti
59,00Kal aba laııra

lM3 Kaldırım sökme.t.3

1M3 Beton sökmesi{.{
l31 001M' ]'o hafri atı.t.5
l3l 00l Metre duvar l4.6
2| 00Plaka ılması1.7
21 00Rekor B Iama{.8
21,00Valf ba lama
9.1,004.10 Su ücretlerini vadesinde ödemeyen abonelerin suyu

sayacını açılması Ücreti olarak tespit edilen ücretlerin, yapılan hizmetin
karşılığı olarak alınmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci

kesileceğinden su

maddesi Ek: 28/l 112017-7061186 md ' kamu aalte itim kurumları,

l5

}
\

benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez "hükmü

4.2
ı 18,00
276,00

,t.9

4



yurtlar, okul pansiyonlan ve hastanelerden abonelik, açma kapama,
bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında
herhan ılmasına,ııulan-ıalub ucI talret ed l, e1-11 uIh tll11 c re

5

5.1 zabıta kontrol defteri l57,00

5.2 İmar yönetmeliği 229,00

105,005.3.) İhtisas Komisyon Raporları (Her bir rapor için)

l00,00

Belediyemizce, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, "ihale konusu mal
veya hizmet alımları ile yapım işlerinde isteklilere talimatları da içeren
idari şaıtnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik
şartname[er, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve dokümanı için

5.1.)

2286 sayılı Devlet İhate Kanunu'na gOre İhalesi yapılacak işe ait aynı
maddesi gereği Kanunun12 nci maddesi gereği şartnameler ve ekleri bedeli

5.5.)

_]00,00

5.6.) İşyeri Açma ve Çahşma Ruhsatlanna İlişkin Yönetmelik Gereği veya
diğer nedenle talep edilecek olması üzerine düzenlenecek "Yangın ve
patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair "itfaiye raporu" için
"Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu

6 AATLARDAN IKAN HAFRIYATIN t) K CRETIN
75,006.ı.) Belediye sınırları ve mücavir alanlarda koruma,kullanma hizmet vermekle

yükümlü olduğu yer|erde boşaltılan kamyon hafriyatlarından. l kamyon(5m3)

3,506,2.) Hafriyat çıkarılan inşaat vb. yerlerin,sahiplerinden,hafriyat taşımasından dolayı
kirlenen cadde ve sokakların temizleme ücreti olarak inşaat yapılan parselin alanın
m2 sinden.

6.3.) Yukarıda l ve 2 alt maddelerinde bilgileri verilen hafriyat ve hafriyata bağlı işler için, hafriyahn kendi alanına

dökülmesi v nt ücret uBeledi sınırları dı ına dökülmesi halinde'de a anlr

7 PLAN TAI) LAT TASD ücnB
,1.500,00

7 .l. 0-500 m' arası
Ll _,l( 00 00 0) (] Ll h 2l 500 0 TL k LT KD Dah dil+ r+ l n lII-1-1 rZc 1 l,e et1-1l re ez re im1,,

M B SLERDEN ALlNACAK RUHSAT, DEVIR VE TA INMAZ DE R CRETLE8
5393 Sayılı Belediye Kanununun l5 ,nci maddesinin ve (p) bendi gereğince Belediye hudutlan içerisinde

dolmu lık olarakuluk a minibüslerden a
l0.000,008 l) İlçemiz Ticari Minibüs olarak çalışan toplu taşıma (dolmu

minibüslerinden hatlarını başkalanna devir etmeleri halinde
Ucreti (Hisseli ortak alımt veya hisseli sat!şlarında "/rs'lik dilimler halinde 4 farkh grupta 2.500,00 TL ve

şçuluk) yapan
Devir Temlik

aüd

,7
%nda 000 100 %50%50 l-.500 TL00 ıglı l]] o/o25 adarkaık ndşek

ödenIt) L h dakıarıni]l dı ()(.ıU 07 t00 l- 1 00 0. peşalal 1nda 500
1ularl,l\ dunü unl]] J bu ledckdn h 5§edarl 1n Jch aİssed ilpn]\l a. !k !gu

karar]t) laİlh NoJalanca 09]vral h nJ dcrde

300 00Ruhsat ücreti lık ücretA

20,008.3) Rize-Trabzon illeri arasında çalışan ve Belediyemizin sınır
güzergü ve durak yeri belirlenerek yolcu almak ve indirmek iizere verilen
\1 laka minibüslerden a lık ücret

lar dahilinde

5.000,008.1) Belediye denizden dolgu Yaı Limanı alanında kayık deniz aracı
lerinde devir ücreti

barınma

eri kira a verilenlerin devir tal
PLAKA(NUMARATAJ) UCRET KDV DAHIL9)

300Dış kap ı no plakalanndan. (l adet)9.1
o, kapı no plakalanndan. ( l adet).

l0 LETME RUHSATI ÜCRET ZABITA
400,00l -49 M2 arası i letmelerden
1.250 0050-99 M2 arası i letmelerden
1.750,00l00-149 M2 arası i letmelerden
2.500 00150-299 M2 arası i letmelerden

l6

h Ar

KIYMETLi EVRAK sATlŞ ÜCRETLERi

l00,00

8.2)

50,00

l0.1. )

t 0.2.)
l0.3.)
l0.1. )



l0.5.) 300 M2 ve üstü işletmelerden 7.500,00
ıı) INŞAATLARA KONULACAK LEVHALARDAN ALINACAK UCRİT

İnşaat tanıtım tevhası (70/l l0 ebadında) 1.800,00

çişleri Bakanlığınca periyodik o|arak düzenlenen ve Resmi Gazetede
yayımlanan belediyeler gruplandırılmasına ilişkin en son 16.09.20lI tarih ve 28056 sayılı resmi gazetede yayımlanan
20ll/l seri nolu tebliğe göre Belediyeıniz 3.grup belediyeler içinde yer ald!ğından 07.05.2005 tarih ve 25808 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Karannda belirtilen 4.grup belediyelere i|işkin
tarifenin uygulanmasına,
Buna Göre;

MARLA LARLG ALINACAK HAR12

12.1 KAYIT VE SURET HARCI
.l.GRUP

0,30Her sayfa basma12.1.1 ıl

5b Harila, plan ve krokilerin beher m : sindel2.1.2
TicaretNCE ALINACAK HARÇLAR

icaret ve konut Bö leri inA rıA r1

AR MEVZUATI GERE12-2

0,060,09
_-m 

pars.lu.yon na."lbeher mr için )12-2,a
0,060,09il-Ç-."l*ryon l,arcı (beher m'için 1l2-2.b
0,060,09Plan ve projJİasaik harcı (beher inşaaı m] için12-2.c

|2-2.d Zemin açma izni ve top rak hafriyatı harcı
0,180,23a- Toprak (Beher metreküp Için)
0,650,85b- Kanal (Beher metrekare için)
0,060,08l2-2.e Yapı kullanına izin harcı (beher inşaaim-lço

geregı tabanore1,1,1 uc t ilm r anl nalraka rlrl SfeI lS ln n le rI ı,ctLlc ta pN t eB eI ld N,lo g),e
al ISekatladed nekatlbe rt l enan lldalı1l arl ll] b n la arda goren edSl t adn Ilellıru t naSilllI tSe 1kI] pşŞıo raLl şaaşttı

lIlllı l rlit lI'l _)ll ilk It lo raka aft htl as tlt İec t re cll Veit ls l],lal Ir aaı]ndIl kaa ttl tln d tlleta b del1 Llb
7Muayene Ruhsat Ve Rapo r Harcıl2-_1

B ina İnşaat Harcı|2-1
1-Konut iç in

0,60a- l00 m2ye kadar
l,20b- l0l - l20 m'
|,75c-l2l - lSO m'
, r§d-l5l _200 llt-
2"75den vukarı

2-L erl l l I,1

e-200 m

) )5a)25m ve kadar
?§b) 26 JO m'
4 5c) Sl - l00 m'
) )d) l00 den vukarıl1,1-

l] ASANS L BELGE CRETVE TESCR TESCI
4,00nsan asansörleri. (Kabin kapasite kg başına
750Yük asansörleri. (500 Kg'a kadar)
1.000 00Yük asansörleri, (50l- 1.000 Kg arası)
1.500,00Yük asansörleri. (l001-2.000 Kg arası)
1.750 00Yük asansörleri. (2.000 Kg ve fazlası)
2.250 0Yürüven merdiven ve her bağımsız merdiven için
150 00NUMARATAJ BELGES ve KRO ONAY ÜCRET

C MET CRITLEEH HI)L KM
|,25l5_1 kadar olan parsellerden her ıı2 içınİmar duruınları için l000 m2' ye

Belediye Meclisimiz tarafından 2464 sayılı Be
2022 yılı bütçesi ile birlikte uygulanmasına,

lediye Kanunu hüküm leri gereği hazırlanan, iş bu vergi ve harç tarifesinin

I7

dl 4ü

Aşağıda 8 maddede belirtilen harçlar için

Konuİ

alan oturumunda aykırılık

lr,

VE
14)
l5)



l000 ın2 üzerindeki her m2 için ilaveten 1 00
İmar durumu (İmar Ptanı Olmayan a|anlardan) TL/m2 0 0

l5_2 -İmar çapı çıktı ücreti l000 m2.ye kadar olan parsellerde |20 00
78l 000 m],üstti parsellerde

281 00l5_3 Bankalar tarafından talep ediIecek imar durum belgesi

50,00
l adet özeI imar planı veya h6lihazır haıita paftası kopyası

çıkarılması veya verilmesi
Kadastro a verilmesiıkarılması veHalihazlr harita Vb. ko a

l5_1

200,00imarla ilgili olarak proje ve diğer dosyaların expertizlerce dosya inceleme
lebinde bulunulması halinde

l5-5

200,00l5-6 Dosy,a bedelı

l5_7 B- OTOPARK Y NETMELl (;

i22 Şubat 2018 Tarihinde 30340 sayılı Resmi gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan

Otopark Yönetmel iği hükümleri geçerlidir.
l -Belediyemizce alınan inşaat otopark ücretlerinin %25'lik kısmı peşin ilgili banka otopark

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

tahsil edilir.
2-Vadesinde ödenmeyen otopark bedelleri ödendiği yıl itibariyIe yeniden hesaplanır.

Otopark Bedeline lişkin Hükümler

ltk oto k ıldıll ln4-Tahsilat makbuzunda, ı,ı ıı,ı ada ve arsel numarası ve tahsilatın
3-Otopark bedeli tahsil edilmeden yapı ruhsatı düzenlenmez

l5-8 ÇIKMA ÜCRET
60a-) 1-1 ve 2.bölge lerden çıkma ücreti beher m2'sinden
f,5 00b-) 2- 3 ve 4. bölge lerden çıkma ücreti beher m2,sinden
40,00c-) 3- 5. bölgelerden çıkma ücreti beher m2'sinden
80,0015_9 Sayısal ortamda proje ücreti (Dosya başına)

500,00l5_10 Temel vizesi ücreti 1Bina başına )
71<l5_1 l Rıı h On ü ye yaP larda (Y p I şaat l beher etrekare ç )llr ll l nil l n a lllretc l I1,1 ltsa allla

l5-12 kan raporu için İnceleme bedeli
0,68
t,İşyerIerinden m2.'si
13015_13 Vaziyet p lanı onay ücreti (İskanda Bina başına).
70,00Yol Açnıa Harcı (Yol cephesi metresinden)l5-14

YIK!M RUHSAT CRET
SABIT ÜCRETIBiNA TABAN

ALANI M,
750650.00TLl 00.00TL0-100 m'
1.250,00l l50,00TLl00.00TLl0l -200 m'
t.750,00l650,00TLl00,00TL201-300 m'
2.000,001.900.00l,L100,0OTL301-400 nı'
2.250,002.150,00TLl00,00TL401-500 m'

ELEKTRoNiK 1-1ABERLEŞME STASYONU YER ŞEÇ M BELGE CREl5_16
Yer seçim belge ücreti Z1 .0l.Z0|8 tarih ve 303 l4 sayı |ı Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik. (Her yıl yeniden

lendirme oranında arttırılır
YAPILARDAN ALINACAK CRETLERt6

275,00Kat irtifakı tesisi kat mülkiyeti tesisi kurulacak yapı lardan her bağımsız bölümün

tasdiki i in ücreı

l7 K,ANAL ZASYON VE SU TES s I}A LAMA ÜCRET
kanalizas ama0l1

1.000 00kanalizas on sistemine antl /fabrika ve atöl elerden)a17.|
2.000 00|7.2 Resmi binalar ve okullar
350,00l7.3 el birden fazla daireli binalar(Daire ına)
{50,00Tek daireli Müstakil binalar|7.1

gı ar kulo arurumk arltill c trmLlkam al20 77 60 6S yurtkE 2 kt] 8 )ı1ka Lll1[ıllu1,Ied e },BeSaJ) J9 (
}y

a e1-1 edeb ak atılnrVeulan I11tc tlnabaakailnlo ıiranS

l8

4y

da belirtilir.

Konutlardan m2.'si.

TABAN ALANI
ÜCRETLENDİRME

l5-15

ve hastahanelerden abonelik

\



benzeri ad altında herhan i bir ücret tal edilemez hükmü rc lu lama a ılmasına,
ı8) ME SUYU BAĞLAMA ÜCRE
l8.1) Inşaaı içme suyu bağlama ücreti 1.500,00
l8.2) Ticari amaçlı binalar ve resmi kurumlar 750,00
l8.3) Fabrika inıalathane ve atölyeler 2.000,00
l8.4) Meskenler 286,00
ı9) Okul servis aracı için belge düzen|eme ücreti 250,00
20) Diğer sen,is araçları için belge düzenleme 250,00
2l\ HOPORLÖR Ücnnrİ
2l.|') 20 Kelimeye kadar ticari ilanlardan 32
2|.2\ 20 Kelimeyi aşan beher kelimeden 1,29
2l .3) Kendi araç ve imkanlarıyla başkalığın izni ile yapılan beher saatinden 172,00
21.4) Müzikli reklam spotlaıının l dakikasından 8l,00
21.5) Ölüm iüanı ücretsizdir 2 defa ilandan fazla olarak ilan yapılması halinde 21.1'inci madde ilan ücreti

alırur.
22) BELEDİYE VAStTALAzuNIN KİRAYA VERiLMESi

550,0022.1) 320 KOMATSU Yükleyici iş makinasını (kepçenin) kiraya verilrnesi (l
saat )

350,0022.2) Kazıcı yükleyici iş makinesinin kiraya verilmesi (lsaati)
500,0022.3) Greyder kiraya verilmesi( l saati)
276,0022.1) Kompresörün kiraya verilmesi( 1 saat)
600,00,, <\ Ekskavatörün kiraya verilmesi(1 Saat)

Kiralanan İş Makinalarının Ulaşım Gereksinimi olan Sal Ücreti plyaseqa{gın!! !üq{L!44ar ücretlendirilir
22.6) Kombine kanal makinesi açma ve ç9kın9jş!ç!!!

200,0022.7) Fosseptik çekme ücreti (Yahköy, Sarayköy, Merkez ve Hazar
mah.merkezi-sahil Şeridi)

250,0022.8) Fosseptik çekme ücreti (Şehir merkezleri dışı-22.7'de sayılan alanların
dışında kalanlar)

350,0022.9) Fosseptik çekme ücreti (Köyler)
Belediye sınırları ve belinilen yerler dışında , belediye araç ve iş makinelerinin kiralanması talebi halinde her saatine

22.|,22.2.22.3,22.4,22.5,22.6,22.1,22.8,22.9 alt maddelerinde yer alan tarifeIel uygulanrr. Belirtilen Foseptik Çekme
Ücreti tek seferlik olup tekJar eden işlemlerden ayni ücretler alınıı

23) KANIYoNLARlN G ELiRLERi
200,0023.1) J-Ya1,1.0y. SaraykOy, Merkez ve Hazar mah.merkezi-Sahil Şeridi

23.2\ Şehir merkezleri dışı-23. l ' de sayılan alanların dışında k ılaırlar
350,0023.3) Köyler

Kiralama esnasında tekrar eden işlemlerden ayni ücretler a[ınır
Belediye sınırları dışında Belediye araçlarının kiralanması talebi halinde, kiralama bedeli olaıak
23.1,23.2,23.3 alt maddelerinde yer alan tarife uygulanır

23,4)

ARAZÖSLE Stl TAŞIMASI UCRETl2ü\
l50,0021.1) Sahil kesiminde bir tanker suyun nakliyesi
200,0021.2\ Müallelerin, orta mevkilerine bir tanker suyun nakliye Sl

225,00z1.3) Mahallelerin yukarı mevkilerinde bir tanker suyun naklivesi
25 iraN vg REKLAM ücnorı,nni

74,0025.1) Belediye tasam.ıfunda bulunan yerlerde asılan ve takılan her çeşit yazı
levha yazı ve resim gibi lüm sabit ilan ve reklamların beher m' sinden
ıllık olarak

91,0025.2) Belediye tasarrufunda bulunan yerlerde asılan ve takılan her çeşit yazı
levha yazı ve resim gibi ışıklı tüm sabit ilan ve reklamların beher m'
sinden ıllık olarak

104,00

25.3) Belediyenin izni ile ,Belediye tasamıfunda veya umuma ait yerlerde sabit
direk dikilerek asılan ve takılan her çeşit levha , yaz| ve resim gibi tiim
sabit ilan ve reklamlann beher m' si i ln Ilık olarak

25.J) tasarrufundaBeIedi enin izni ile ,Beledi erlerde sabiı direka umuma alt

250,00

l9

r-\ /+ r



r09 00

l 00

25..t)

Binalara kalıcı olarak yazılan ilan ve reklam amaçlı isim ve diğer yazil,uın
beher m' sinden llık olarak

9"/l

2l,35

25.5) Ilçemiz mahallerinde, Devlet karayolu güzergahında bulunan ve
belediyemizce yerleştiriImiş olan reklamlı otobüs duraklarına ilan ve
reklam amacıyla asılan takılan her çeşit levha yazı resim gibi tüm sabit
ilan ve reklanrların tıeher m' bir takvim nul ln.

9"7l
Belediye tasarrufunda bulunan yerlerde her çeşit cam y.vtsı veya

bi tüm sabit ilan ve reklamların beher m' sinden
reSlm

llık olarak

16.1l4,00

25.7) Belediyemiz mücavir alan sınırları dahilinde özel mülkiyeti olan, gerçek
ve ya tüzel kişilere kamu kurum i kuruluşlannca kullanılan ihale yoluyla
veya diğer şekillerde kiraya verilen veya tesis izni verilen yerler dışında
kalan umuma ait veya mülkiyet tesciline tabi olmayan vb. yerlere sabit
direk ,kule vb. dikilerek telekomünikasyon hizmeti amacıyla GSM baz
istasyonu , her türde verici alıcı vb. tesisi için yer seçimi ve yer yer
uygunluk tespiti ücreti(Stireye bağlı olarak yıllık ücret üzerinden
hesaplanır. Birden fazla yıl için ücret ödemesi yapılması da dahil olarak
peşin ücret peşin ücret ödemesi halinde ücretin hesaplandığı süre için
ödemenin yapıldığı yıt için belirlenen ücret alınır. alınacak ücret taksitler
halinde tahsil edilebilir.

0.5025.8) Belediyemiz sınırları içerisinde dağıtımı yapılacak olan tanıtıcı broşür vb.
l izni ve adet ücreti

82l3,00

Belediyenin izni ile ,Belediye tasarrufunda veya umuma ait yerlerde sabit
direk dikilerek asılan ve takılan her çeşit levha , ya^ ve resim gibi tüm
sabit ilan ve reklamlar için yer tespit ve izni ücreti

25.9)

z6) N MERKEZiNDE VE HAZAR MAHALLES
PAZARClLARDAN

LÇEM NDE PAZAR KURANZ

l0a kasası satı ı olu turaıak satı ılardanIez al1l lV
5 0026.2 Arabasız satı ıol urarak satı anlardan m' i lnlez
10 0

30,0026.4 Şehrin çeşitli yerlerinde zabıta Müdürlüğünce uygun görülüp belediye
başkanlık makamı oluru ile verilen se 2464197.mar arabalar ünltik

ile birlikte eli önüne tez aha anlardan ara ücretine ek olarak tez ah m' ücreti tahsil edilirSat ıara
,r1 MEZBAHA H.AYVAN KES M UCRE
l3l04l2005 tarihli ve 200518730 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen Hayvan
Denetleme Harcı dışında;Mezbaha Hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Mezbahanemizde kesimi yaPılan;

Kesimi Muayene ve

Bü ük Ha aırlardan
69,00araSl
83
98,00l50-200 K arasl
ll5 00200-300 K atraSl

300 dan ukarısı
|7 00Ko un. k i, vb. Ku uK ha an kesimleri i ln

in bir önceki tarife esas alınırBu ücret tarifesinde er alma an ücretler i27.3
fe

I'c fi
ettiri

f'e

fes
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V,h

dikilerek asılan ve takılan her çeşit levha , yazı ve resim gibi tüm ışıklı sabit ilan
ve reklamların beher m' si için yıllık olarak
Belediyemiz tasam.ıfunda bulunan yerler vasıtası ile cadde ve yaya
kaldırımları üzerine gerilen bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan
reklamların beher m2 sinden günlük olarak yer tespiti izin ücreti olarak

25.6)

26.r)

26.3) İlçemizin esnafina mal vermek için ilçeye gelen toptancı araçlardan

27.|\
0_ 100

l00-15 Kg arası

l29,00
27.2|

ncl
bendi lj

l

l l l l

{^



süre dahilinde olarak uygulanmaslna ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci maddesi (Ek 28llIl20l7-
7061/86 md.) "Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına
bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife
ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki
kamu kurumlarından herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait eğitim kurumlan, yurtlar, okul
pansiyonları ve hastanelerden abonelik. açma kapama, bağlantı. teminat, güvence bedeli, katılma payı ve
benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez." hükmünün bu hükmün yürürlük tarihi l/l/20l8 tarihinden
itibaren bu kararın yürürlüğe girerek uygulanmaya başlayacağı tarihe kadar ve bu madde gereğine aykırı
uygulamaya rastlanılmasına bağlı gereği halinde işlemin dtizeltilerek bu madde gereğine göre konutlar için
belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlası tarife ücreti olarak uygulanmasına 2464 sayıl.ı
Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin (fl bendi
gereğince meclisimizce toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
2tl) (T) PLAKA,I,I(,ARl TAKSILERl\ TARIFE I:CRETLERI
İyidere Belediye Meclisinin 05i06i2008 karar tarih ve 44 karar No. lu kararıyla kabul edilen, Mülki
Amirine gönderilerek ve 24l511984 kabul tafihli, 30l l Kanun numaülı, |/6l1984 tarih ve l84l8 sayılı Resmi
Gazete' de yayımlanarak yi.lrürlüğe giren "Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında
Kanun" hiikmüne göre ilan olunarak yürürlüğe 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 l 2 nci maddesi ve Yönetmelik gereğince alınması gereken harç, ücretlere ait tarifenin
belirlenmesi amacıyla yapılan görüşmeler ve işaretle oylama neticesinde, Yönetmelik içerİğİnde yer alan harç
ve ücretlerin:

dare

/5 00T plaka Taksi İ letme Bel Ruhsat ücretiSl

3000 00
,f

Plaka Taksi Devir Temlik ücreti
T) Plaka Taksi uhsat Vize Harcı

35,00(T) Plaka Taksi Ruhsat Bel e ücreti
28. plaka l'aksi oior alı tırma İzin Bel crctü

28,6) İlçemizde kurulan Resmi Taksi durağında hizmet veren her bir ticari taksi

Hususi süresi creti yı[lık n fızla ç Yıı
66,00Ticari taksi plakasının hususiye dönüştürülmesi dolayısıyla işlem ücreti ahndıktan

sonra aynı plakanın tekrar ticariye dönüştiirülmesi için ikinci defa yapılan
işlemden ayrıca ücret alınmaksızın, araç plakalarının hususiye ve ticariye
dönüştürülmesi olarak iki ayrı işlemden, aynı araç plakasına yapılan işlem
dolayısıyla bir defa alınacak ücret KDV (Katma Değer Vergisi) dahil olarak
belirlen nıes ine. Belir|enen bu fiyat tarifelerinin 3065 sayıIı Katma Deger Vergisi
Kanununun 20 nci maddesinin 4 üncü bendi "Belli bir tarife;*e 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 ayrıca intikal
ettirilmez." hükmüne göre belirlenmiş olduğu halde (tarifeye 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 re lmtiyazları başlıklı l5 inci
ınaddesinin (d) bendinin izin vermesiyle. 5393 sayılı Belediye Kanununun l8 inci
maddesinin i ile karar veriIdi.I birlibendine ore o

28.8)

EVLENME AKD KAH AKD ,SALoN CRE
Beledi k 1ı salon örtülü, temizlik dahil29-|

Belediye Nikih Salonunda yapılan nikah akitlerinden ücret alnmaz, Başkanlık
yararına yapılacak toplantı ve konferanslardan ücret alrnmaz, düğün veya toplantı

müsaadesi ile yapılan kamu
esnasında oluşan hasarlardan

il ililerin keşif ra rları do rultusunda bakım onanm masrafları alınır

30,00

2|

*1,,

28.1)
28.2|

80,0028.3)
28.4)

35,00

için aylık ücret
2000,0028.7|

29
600

b,



Yukarıda belirtilen gelir tarifelerinin 3065 sayıh Katma Değer Vergisi Kanunu'nun
20 nci maddesinin 4 iincü bendi "Belli bir tarifeye göre fıyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle
tüsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve
vergi müşteriye aynca intikal ettirilmez," hiikmiirıe göre belirlenmiş olduğu halde (tarifeye KDV.
dahil edilmiş otarak) bu kararın yürürlük tarihinden itibaren, 0|l01l202l - 3lll2l2022 larih|ei
arasında ve yeni olarak ücret tarifesi belirlenerek yürürlüğe girinceye kadar süre dahilinde olarak
uygulanmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci maddesi (Ek:28ll1l20l.7-7061/86
md.) "Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına
bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık
su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği
yerleşim yerlerindeki kamu kurumlanndan herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya
ait eğitim kurumları, yu(lar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama,

bağlantı, teminat, güvence bedeli. katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep

edilemez." hükmünün bu hükmün yürürlük tarihi l/1/2018 tarihinden itibaren bu kararın

yürürlüğe girerek uygulanmaya başlayacağl tarihe kadar ve bu madde gereğine aykırı
uygulamaya rastlanılmasrna bağlı gereği halinde işlemin diizeltilerek bu madde gereğine göre

konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarİfe ücretinin yüzde 50 fazlası tarİfe ücreti olarak

uygulanmasına 2464 sayı|ı Belediye Gelirleri Kanunu,nun 97 nci maddesi ve 5393 sayılı
Beİediye Kanunu'nun l8 inci maddesinin (0 bendi gereğince; İyidere İlçe belediye meclisinin
KASIM Ayı top|antısınln 03/KASIM/202I Çarşamba günü saat 16:00' da yapılan II. oturum
toplantısında işarelIe yapılan oylanıa neticesinde Oybirliği ile kararlaştırı lm ıştır.

MECLiS BAŞKANI Xarİr @ye) xlrİr 1Üye;

e,+
a ffet Hasan KOLCl_] Zeynep ERSOY
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T.C.
iyi»onn gsl-oniyE, ıaşxaNı-ıĞı

ııncı-is KARARI

MECLISE

2'7.|0.2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Atıksu Altyapı ve
Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik" hükümleri gereği, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifelerinin
belirlenmesine ilişkin hususunun; 03.11.202l tarih ve 202|13 sayılı Meclis Plan Bütçe Komisyon
Raporunun incelenerek meclisimizde görüşülmesi ve karar alınmasını rica ederim.

İyidere Belediye Meclisinin 03.||.202| tarih ve 65 No.lu kararı gereği 2022 Yılında
Uygulanacak Atıksu Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin
Belirlenmesi içeren konunun araştırma ve üzerinde çalışılması ihtiyacının bulunduğundan,
görüşüyle birlikte raporunu sunması için Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21' inci ve Belediye
Kanununun 24' üncü maddesi gercğince Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildiği ve Plan ve
Bütçe Komisyonunun 03.11.202l tarih ve 202113 sayılı komisyon raponınu meclisimize
sunduğu görülmüştür,

Belediye Meclisimizin 03/l|/2021 tarihinde, Çarşamba giinü, saat l6:00'da yapıları II.
Oturum toplantısında, 27 .10.2010 tarihli ve 27742 saylı Resmi Gazetede yayımlanmış olan
"Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereği 2022 Yılında Uygulanacak Atıksu Alt Yapı ve
Evset Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesi Komisyon Raporunun
görüşülmesi neticesinde;

I(ararın Tarihi
03lll/202l

Karar No
70

Kararın
Konusu

2022 Yılında Uygulanacak Atıksu Alt Yapı ve Evsel
Kab Atık Bertaıaf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesi
Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

Beledil,e
Meclisini
Teşkil Eden
Üyeler

Belediye Başkanı Saff'et METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan
KOLCU, Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol
BALCI, Özgür KAVALCI

katılmavan
Uyeler

Yoktur

^])

y

ONERI :

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR :

A



l)

l l) Meskenler
|.2) , yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu, yuva vb. eğitimOkul

veö retim faali a ılan binalar
1.2.1) (1.2)'nci sırada sayılanlardan5393 sayılı Belediye Kanununun

k:28 l I l 1201 7 -7 06 1 /86md.)ka
Ek2'nci

samında kalanlarmaddesinde E
ı.3) a)Konaklama tesisleri ile hastanenler ve diğer yataklı sağlık tesislerine.

lık ocaklarına ait binalar
1.3.1) a(1.3.)'nci sırada sayılanlardan 5393 sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci

maddesi (Ek: 28111120|7 -7061186 md.) kapsamında kalanlar :

b) l9l1l2002 tarihli ve 24645 sayı|ı Resmi Gazete 'de yayımlanmış olan
4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluş[arının Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Llakkında Kanunun,
Belediyelerin de arasında bulunduğu l inci maddesinin birinci tıkasında yer
verilenlerin işletmecilik gereği yapılması gereken indirimler hariç herhangi
bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulayamayacaklannı
içeren birinci fıkrası, "Bakanlar Kurulu birinci fıkra hükmünden muaf
tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkilidir." hi,ikmünü içeren
altıncı fıkrası, "Bu Kanunun yayımı tarihinden önce beşinci fikrada
belirtilen kanunlar dışında; kanun, kanun hükmünde kararname, tüziiık,
yönetmelik, genelge ve benzeri düzenleyici işlemler ile diğer idari işlemlerle
tesis edilmiş bulunan ücretsiz veya indirimli ücret tarife uygulamalarına
31.I2.200| tarihinden itibaren son verilir." hiikmünü içeren on birinci fiklası
htikmü gereği, buna ait olarak "Bakanlar Kurulu birinci fikıa hükmiinden
muaf tutulacak kişi veya kurumları 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 sayıl,ı Kanun Madde l6 - (Değişik :30l5l|991 - 3754lI Md.) "Turizm
belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki
sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü iizerinden öderler."
hükmü kapsamında kalaı binalar

1.4\ Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri (lokanta, oyun salonu vd
ı.5) Daimi suretle faaliyet gösteren lunapark, panaytr, fuar, stadyum, hipodrom,

spor salonu, gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler
1.5.1) (1.3.) 'inci sırada sayılanlardan53 93 sayılı Belediye Kanununun Ek2'nci

maddesinde(Ek:28l 1 1 12017 -7061/86md.)kapsamında kalanlar
ı.6) Ş149!!4, tiyatro, opera bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri
1.6.1) (1.6) 'enci sırada sayılanlardan5393 sayılı Belediye Kanununun Ek2'nci

maddesinde(Ek:28l 1 1 1201'7 -7 061/86md.)kapsamında kalanlar
|,7) Kahvehane ve ça1, ocakları
ı.8) Motorlu araç yıkama, yağlama ve bakım yerleri
ı.9) Liman ve balıkçı barinağında bulunan ticarethaneler
1.10) l'aş imal ede n atölyeler
l l l ) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'teri);(Bağlı ve ilgili kurum/kuruluş dahil

olarak)(Fabrika. İdaıi bina vb. binalar)
l,l2) WC'ler
l .l _]) Resmi ve özel inşaatlar

)

1.13.1 (1.13.)üncü sırada sayılanlardan 5393 sayılı beledi kanunun Ek22nci
maddesi (Ek: 28l | | 12017 -7 06l /86md.)kapsamında kalarılar

1.1{) Liman ve;,a Bahkçı Barınağına giriş 1,apan gemi veya diğer deniz taşıtları

2022YILl ATIK SU ALTYAPı EVSEL KAT| ATIK BEltTARAF TE,S
K.D.V.DAHiL l A kı ıl ı TL/mJ

SLE TARIFELE

0 42TLlmı
0,84TL/m3

0,63TL/m'

1,3lTL/ms

0,63TL/m3

0 75TL/m'
0,75TLlmr

0,63TL/m'

0,75TL/m3
0,63TL/m3

1,06TL/m3
1,43TL/m3
0 75TL/m'
1,58TL/m'
0,63TL/m3

0 2TLlm'
TLlm3

0,63TL/m'
l

24 Yh A

2,23TLlm3

0,42TLlm'



1.15) ( l .1,1 .2,l .3. l .4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.1 I,1.12,l , l3,1.14,1.15.)inci sıradakiler hariç ticari
faaliyet için kullanılan binalar

1.16) (1.1,1,2,1.3,1,4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15.)inci
sıradakiler hariç (Fabrikalar) zirai mesleki faaliyetler için kullanılan binalar

1,17\ Demiz. Hava. Kara Kuwetleri Komutanlıkları. Jandarma
Komutanlığı ve Emniyet GeneI Müdürlüğüne ait ilgili veya
kurum/kuruluş|arınca kullanılan hizmel binası, Karakol vd. binalar

Genel
bağlı

1.18) Umumi f'aaliyeti olaıı cemiyet (demek) ve hayır kurumları
1.19) İlçe Müftiilüğü hizmet binalan
1.20) Amatör spor kulübüler
1.2l\ (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1 .9,1 .l0,l .l l ,1.12,1 .l3,1.14, ı .l5.1 .1 6,1.17 ,l.

l 8,1 .l9,1.20)inci sıradakiler hariç 50l8 kanun No.[u "Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu" na ekli GeneI Bütçeli Kapsamındaki Kamu
İdareleri" başlıklı (l) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve ilgili
kurum/kuruluşları dahil olarak)

1.22\ 1.1,1 .2,1,3,1.4,1,5,1.6,1,7,1.8,1.9,1.10,1 .1 l, i.l2,1.13,1.14,1.15.1.1 6,1.|7 ,1.|
8,1.19,1.20,1.21)inci sıradakiler hariç 5018 kanun No.Iu "Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu "na ekli Özel Bütçe İdareleri Başkanlığı"
başlıklı (II) sayı[ı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve ilgili
kurum kuruluşları dahil olarak l

1.23) l .1.1 .2.1 .3.1 .4.1 .5,l .6,1.7,1 .8,l .9,1.10,1 .1 l,l .l 2,1 .l3.1 . l4,1 .l 5.1 .l6,1.17,1 .l
8,1.19,1.20,1.2l,|.22)inci sıradakiler hariç 5018 kanun No.lu "Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu" na ekli Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar" başlıklı (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve
ilgili kurum,&uruluşlan dahil olarak)

|.24) 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.ı1,1.12,1.13.1.14.1.15.1.16,1.17,1.1
8,1. 19,1.20. 1.2l,|.22,.1.23)inci sıradakiler hariç 501 8 kanun No.1u "Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli Sosyal Güvenlik Kurumları"
başlıklı (lv) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve ilgili
kurum/kurul uşları dahil olarak
1.1,ı.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.1l,1.12,1.13,1.14,1.15.1.16,1.1,7,1.1
8, l. 19, 1.20, 1.2 l, |.22,.|.23,|.24)iüncü sırdakiler hariç 501 8Kanun No. Lu
"Kamu Ma[i yönetimi ve Kontrol Kanunu" nu Tanımlar başlıklı 3 üncü
maddesinin (e) bendinde "Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlere
sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye ,il özel idaresi ile bunlara
bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler olarak
tanımlanan "Mahalli idareler" ile 5939 sayılı Belediye Kanununun
Ek2.nci maddesi (Ek28/l l/2017-7061/86md.) kapsamında kılan diğeı
kamu kurum ve kuruluşları

t.25)

z)

2.|)
KatıAtık1'oplama
Katı Atık Bertaraf
Toplam

KatıAtık Toplama
Katı Atık Bertaraf
Toplam

2.3)

KatıAtık Toplama
Katı Atık Bertaraf

0,7STLlm3

1,75TL/m3

0,54TL/m3

0

0

0

.lTLlm'
JTL/mJ
,lTL/m3

0,63TL/m'

0,63TL/m3

0,63

SLE FELERI; EVSEL ATIK ZMETLERJEVSEL KATI ATIK BERTERAF TES TARi
D.V. DAHiL l AY KAR ILI(;ITL/M3 oLARAK

Meskenler
0,48TL/AY-5,76TLlYIL
0,46T:LiAY:5.52T :Ll Y |L
0,94T:LAY:l 1,28T :L/YIL

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

2,92TLlAY
2,72:TLlAY=32,64rLNL
5,64TLl AY =67,6 8TL/YI L

a)Konaklama tesisleri ile hastanenler ve diğer yataklı §ağlık tesislerine, sağlık ocaklarına ait
binalar

4,56TLl Ay :54 

"7 

2TLlYlL
4,25T L l AY =5 1,OOTL/YIL
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h /\Y

2.2)

0,63TL/m3

0,63TL/m3



Toplam
2.1)

KatıAtık Toplama
Kah Atık Beıtaraf
Toplam

2.5)

KatıAtık TopIama
Katı Atık Berlaral
Toplam

2.6')

KatıAtık Toplama
Katı Atık Bertaraf
Toplam

2.7)
KatıAtık Toplama
Katl Atık Benaraf
Toplam

2.8)
KatıAık Toplama
Katı Atık Bertaraf
Toplam

2.9)
KatıAık Toplama

Toplanı
2.10)

KatıAtık Toplama
katAtlk ertaraf
Toplam

2,|l)

KatıAtık Toplama
Katı Aık Bertaraf
Toplam

2,|2')
KatıAtık Toplama
Katı Atık Bertaraf
Toplam

2.13)
KatıAtık Toplama
Katl Atık Bertaraf
Toplam

z.|1)

KatıAtık Toplama
Kaıı Atık Bertaraf
Toplam

2.16)

8,3 l TLIAY= l 05 ,j2TL/YIL
Her türlü eme, i me }e Icnct erleri lokanta, o un salon u vd.

2,6|TLlAY:31,32TLIAY
2,4 4T Ll AY :29,2 8TL/YI L
5,05TL/AY:60,60TLiYIL

Daimi suretle faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu, gibi
erler ile ade olama a mahsus olan erler

3,61 TLIAY=3 1,32lTL/YlL
2,4 4T L l Ay -_29,28T L l Y |L
5,05TL/AY=60,60TL/YlL

Sinema, t atro, o ra bale vb. biletle rilen koltuklu ence erleri
2,6lTLlAY=3|,32TL/AY
2,4 4T L / Ay :29,28T L l y IL
5,05TL/AY=60,60TL/YIL

kahvehane ı,e ocakları
95TLlAY=23,4}TLIYIL

1,83TL/AY=2 1,9 6TLIY |L
3 

"1 

8T L l Ay : 4 5,3 6T L l Y |L
Motorlu ara ıkama a lama ve bakrm erleri

4,g|t|lA 23,40tllY:l
4,58TL/AY:54,96TL/YL
9.49TLlAY:1 l 3.88TL/YIL

Limın ı,e balık ı barrna nda bulunın ticarethaneler
2,6|TLlAY =3l ,32TLlAY
2,4 4T L l AY :29,28T L / Y IL
5,05TL/AY:60,60TL/YIL

l, imal cden atö eler
48TL/AY=65,76TL/Y|L

5, 1 0TL/AY:6 1,20T L/y |L
l 0.58TL/AY- l 26.96TL/YIL

Kamu Iktisadi Teşebbüsleri ( l''lcri);(Bağlı r,e ilgili kurum/kuruluş dahil olarak)(Fabrika. dari
Lıina vb. binalar

9,78TL/AY=1 l 7,36TL/YIL
9, 1 1 TLIAY- 1 09 ,32TL1YIL
| 8,99T Ll AY :226,68 TLIYL

WC'ler
1,02TLiAY:l 2,24TLlY |L
0,95TL/AY-l 1,40TL/YlL
1,97TLl AY =23,64T LlY IL

Resmi ve özel in atlar
4,45TLl AY : 53,40T L lY IL
4,1 6TLl AY =49,92TL|Y IL
8.6lTL/*AY:TLIYIL

Liman v a Balık ı Bırına lniı lr ıı an eml }, ad er dcniz ta ıtları
(26.12.2)04Iarihl i ve 25682 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gemilerden Atık A lınması ve Atıklann
konrolü önetmeli ve il li mevzuat hükümlerine ore ı em a ılacaktır
(2.|,2.2,2.3,2.1,2.5,2,6,2.7,2.8,2.9,2.10,2.11,2.12,2.13,2.1,1,nci sıradakiler hariç ticari faaliyet için
kullanılan binalar

2,61TLl AY :3 |32T LlY |L
2,44T L/ AY =29,28T L l Y lL
5,05TL/AY_60,60Tt./YIL

(2.1,,2,2,,2,3,2.1,2.5,2.6,,2.7,2.8,2.9,2.|0,2.1|,2,12,2.1_1,2.1{,2.15.)inci sıradakiler
in kullanılan binalar
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zirai mesleki faali etleri

hy

hariç (Fabrikalar)

Kah Atık Bertaraf

2.15)

l



KatıAtık Toplama
Katı Atlk Bertaraf
Toplam

2.17,

KatıAtık Toplan,ıa
Kat! Atlk Benaraf
Toplam

2.1E)
KatıAtlk Toplama

Toplam
2.19)

KatıAtık Toplama
Katı Atık Benaraf
Toplam

2.20)
KatıAtık Toplama
Katı Atık Bertaraf
TopIam

2.2l\

KatıAtık Toplama
Katl Atık Benaraf
Toplam

KatıAtık Toplama
katı Attk tsertaraf
Toplam

2.23\

KatıAtık Toplama

Toplam
2.21')

KattAtlk Toplama
Katı Atık Bertaraf
Toplam

2.25)

KatlAıık Toplama
Katı Atık Bertaraf
Toplam

6,09T L l Ay :7 3,08TL/YI L
5,67 T L l AY -64,04TL/YI L

,7 
6TL./ Ay .= l 41.12Y Lly L

Demiz, Hava, Kara Kuyyetleri Komutanlıklart, Jandarma Genel Komutanlığı v€ Emniyet G€nel Müdürlüğün€ ait
il ili ve aba lı ku ru m/ku rulu larııça kullanılan h izmet binas ka rakol vd. binalar

1,84TL/AY=22,08TL/YIL
,72rL/Ay=20 64TL,,YlL
56TLlAY=42 72TLlylL

umumi faali ti olan cem dernek Ye ha ır kuru mları
1.84TLlAY=22 08TL/t/ IL

,72TLlAY=20 64TL/YlL
56TLlAY=42,72TLNlL

]\tüllülü ü hizmet binalart
84,tL/AY=22.08TL/Y IL
,lzTLlAy=20,64TL/Y|L

ll

3

.l

4

9

(2.1,2.2,2.3.2.4,2.5,2.6,2.,7,2.8,2.9,2.10.2.| l,2.|2,2.13,2.14,2.15,2.|6,2.1'7,2.18,2.|9,2.20)nci sıradakiler hariç 50l8
No.!u "Kamu Mali Yönetimi ve Konırol Kanunu" na ekli Genel Bütçeli Kap§ımlndaki Kamu ldareleri" baŞhklı (I)

6TLlAy=42"72TLlY|L
Amatör s r kulü büler

84rL/AY=22 08TI-,YIL
72TLlAY=20,64TLNIL

3,56TLlAY=42
,72TL/yIL

cetvelde er alan kamu idareleri(b lı ve il ili kurum,&urulu larl dahilolarak
9lTL/AY= 5 8.92,rL YIL

kanun
sayılı

sıradakiler hariç 50l8
nlıği' başhklı (lt) sayılı

202,2l ,2.22)iıçi sradakiler hariç 50l8
etleyici Kurumlar" başlıklı (III) sayılı

2.18.2.|9,2.202.2|,2.22,2.23,')inci sııadakiler hariç
Sosyal Güvenlik Kurumlari' başlıklı (Iv) sayılı

(2.|,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,2.||,2.12,2.|3,2.|4,2.|5,2.16,2.1'l,2.|8,2.19,2.202.2|,)inci
kanun No.Iu "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu "na ekli Özel Bütçe İdarel€ri Başkı

4,58TL/AY=54,96TL/YIL
9,49TLlAy=|13 88TL/YIL

cetvelde r alan kamu idareleri lveI ili kurum&urulu ları dahil olarak
4,9 l TLlAY=)58,92TLlYlL
4,58TL/AY=54.96TLlYlL
9,49TLIAY= l l 3,88TL/YIL

(2,1,2.2,2.3,2.4.2,5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.I0,2.I1,2.12,2.|3,2.|4,2.15,2.|6,2.|,7 ,2.18,2.|9,2.
kanun No.|u "Kamu Mali Yönetimj ve Kontrol Kanunu" na ekli Düzenleyici ve Den

cetvelde alan kamu idare lı ve li kurum,&urul ları düil olarak
9lTL/AY: 8.92TLlYIL

4,58TL/AY=54.96TLlYlL
9,49TLIAY= I l 3,88TL/YlL

(2.1 ,2.2,2.3,2.4,2,5,2.6,2.,7,2.8,2.9,2.10,2.1|,2.12,2.13,2.14,2.15,2.|6,2.11,
50l8 kanun No.|u "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli
cetvelde alan kamu idare]e ba lı ve il ili kurum,fturul ları dahilolarak

4 9lTL/AY= 58.92TLlYlL
4,58TL/AY=54 96TL/YIL
9,49TLIAY=l l 3,88TL/YtL

(2.|,2.2,2.3,2,4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,2,| 1,2.]2,2.|3,2.14,2.15,2.16,2.|7,2.18,2.
sırdakiler hariç 50l8Kanun No. Lu "Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu"
bendinde "Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlere sınırlı olarak kamusal

|9,2.202.2|,2.22,2.23,2.24,2.)i\nct)
nu Tanımlar başlıklı 3 oncü maddesinin (e)

faaliyet gösteren belediye,il özel idaıesi ile

buntara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler olarak tanım]anan "Mahalli idareler" ile 5939

sayılı Belediye Kanununun Ek2.nci maddesi (Ekı28ll|l20l1-106ll86md.) kapsamlnda kalan diğer kamu kurum ve

kurul ları
4,9lTL/AY= 92TLlylL
4,5 8TL/AY=54,96TL/YIL

49TLlAy=| l3,88TL/YIL
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Katl Atık Bertaraf

Katl Atık Benaraf
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Yukandaki 1.1. ila 1.25 ve 2.1 ila 2.25 maddelerindeki gelir tarifelerindeki ücretler
27.10.20|0 tarihli ve 27742 say/ıı 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 arahklarla su faturaları üzerinden yapılır." hükmiine
uygun olarak.yılda aylık tutarlarına göre hesaplanarak su faturalarının tüakiuk ve tahsil
zamanlarında tahakiuk ve tahsil edilecektir, 1 ay 30 gün ve buna göre 1 yıl 360 gün esas alınarak
oranlanması suretiyle yıllık ücret tutarına göre ay ve gün karşılığı ücret tutarı hesaplanacaktır.

Yukanda 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 biletle tahsil
edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi
müşteriye ayrıca intikal ettirilmez." hükmiiıe göre belirlenmiş olduğu halde (tarifeye KDV.
Dahil edilmiş olarak) 0l/0l/2022 - 3lll2l2022 tarihleri aıasında ve yeni olarak ücret tarifesi
belirlenerek yürürlüğe girinceye kadar süre dahilinde olarak uygulanmastna ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun Ek 2'nci maddesi (Ek: 28ll,1120177061186 md.) "Kamu kurum ve
kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti ti,iketim miktanna bakılmaksıan sabit tarife
ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yilzde 50
fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke sulu hizmeti vermediği yerleşim verilerindeki kamu
kurumlarından herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar,
okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli,
katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez." hükmünün bu hükmün
yürürlük tarihi l/l/20l8 tarihinden itibaren bu kararın yürürlüğe girerek uygulanmaya
başlayacağı tarihe kadar ve bu madde gereğine aykırı uygulamaya rastlanılmasına bağlı gereği
halinde işlemin düzeltilerek bu madde gereğine göre konutlar için belirlenen en düşük su ve atık
su tarife ücretinin yiizde 50 fazlası tarife ücreti olarak uygulanmasrna 2872 sayılı Çevre
Kanununun l l inci maddesi, "Atık su Altyapı ve Evsel Kah Atik Bertaraf Tarifelerinin
Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İtişkin YOnetmeliğin Geçici l inci (değişik
:RG25l1l20l7 -29959)ve 24 üncü maddeleri".2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97inci
maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun l8inci maddesinin (0 bendi gereğince; İyidere İlçe
be|ediye ıneclisinin KASIM Ayı toplantısının 03/KASIM/202I Çarşamba günü saat 16:00'da yapılan
II. Oturum toplantısında işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği iIe kararlaştırılmıştır.

MECLIS BAŞKAN| xaTİP 1Ül,e) KıTİP @ye)

NIET Hasan KOLCLI Zeynep ERSOY
nl
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T.c.
iYiDERE BELEDiYE BAŞKANLIĞl

MECLiS KARARİ

kararın Tarihi
03/ll12021

Karar No
7l

Kararın
Konusu

ye Bütçe Tasarıslnın Görüşülmesi ve KabuI2022 Yılı Beledi
Edilmesi

ü eler

Beledive Meclisini
Teşkil Eden

Belediye Başkanı Saffet METE. Hüseyin
ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Ayd

METE, Tevfik
emir TARAKÇ

Ali KAVALCI, Hasan KOLCU, Zeynep
|.. Şenol BALCI. Özgür KAVALCl

ü cler
kalllmaun Yoktur

2022 Yılı Belediye Bütçe Tasarısınln görüşülmesi ve kabul edilmesine ilişkin 03.11.2021 tarih ve 202l/4
saYllı Meclis Plan BütÇe Komisyon Raporunun incelenerek meclisimizde görüşutmesi ve karaı alınmasını rica
ederim-

Ri

M EcLİSE

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARA lt

iyidere Belediye Meclisinin 03.11.202l tarih ve 66 No.lu kararı gereği 2022 Yılı Belediye Bütç€
Tasarlslnın GörüşOlmesi ve Kabul Edilmesini içeren konunun araştuTna ve üzerinde çalışılması ilıtiyacınİn
bulunduğundan. görüŞüyle birlikte raporunu sunmasl için Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 2l' inci ve Belediye
Kanununun 24'üncü maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildiği ve Plan ve Bütçe Komisyonunun
03.11.202l tarih ve 202l/4 sayılı komisyon raporunu meclisimize sunduğu görülmüştür.

Belediye Meclisimizin 03/1l/2021 tarihinde, Çarşamba gunü, saat l6:oo'da yapüan It. Oturum
toplantısında, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazürlanan 2022 Mali Yılı Bütçe Dosyasındaki cetvellerin ıüm
bölümleri ve maddelerjn tamamı okunup, Meclis Plan Ve Bütçe Komisyonunun 03.11.202l tarihli ve 202ll4 sayılı
raporu incelenerek görüşiılmesi neticesinde;

5393 sayllı Belediye Kanunu'nun 6l inci ve 62 nci maddeleri ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince İyidere Belediye Başkanlığının 28/05/2020 tarihli ve 584 sayılı yazısıy1a
gider bütÇelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapılması, 23 üncü maddesi gereğince Birimlerin biıtçe fişini
(Ömek,3/A) kullanarak gerekçe|i bütçe yılı gider tekİifleri ve izleyen iki yılın giderlahminleri ile ödenek cetve1i
(Ömek,9) ve ayıntılı harcama programını (Örnek-27) mali hizmetler biriminin koordinasyonunda hazırlayarak
hizmel gerekÇesi (Ömek-2) ile birlike Temmuz ayının sonuna kadar yazılarıyla mali hizrnetler müdıırltİğüne
vermeleri, 24 üncü maddesi gereğince mali hizmetler mUdilrlüğilnün, diğer biimleıden geten gider tekliflİrini
birleŞtirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleİi doğulfusunda
belediyemizin bütçe tasarüSlnı oluşturmasl. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 3 l/08/202l tarihli ve l035 sayılı yazısıyla
sunulması ve üst yönetici olarak belediye başkanı tarafından gerekli inceleme ve düzelıme yapıldütan sonra
3l/08i2020 tarihli olurııyla bütçe tasarısının encümene havale edilmesi,25 inci maddesi gereğince Encümene
sunulan büıçe tasarlsl Ye izleyen iki ylIa ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki yıla ve içinde bulunulan yıla aiı
(bütÇe hazırlığlnın yapıldığı ay itibariyle) bütçe gerçekleşmelerinin 50l8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere içişleıi Bakanlığına gönderilmesi, 26 ncı
maddesi gereğince encümenin 3l/08/202l tarihli ve 20211056 sayılı görilş kararının tıİt yönetici olarak be|ediye
baŞkanına verilmesi,27 nci maddesine göre encOmen taraflndan görüşulerek ust yöneticiye sunulan bütçe tasarısının
üst yönetici olarak belediye başkanı taraf|ndan 30/091202l tarihli ve l228 yazısıyla Meclis Başkan!ığına sunularak,
5393 sayılı Belediye Kanununun "Cündem" başlıkIı 2| inci maddesi gereğince 28l1O/2O2l tarihli ve l360 sayı|ı
yazısıyla meclis toplantl gündemine alınarak Kasım ayl loplantısında görüşülmek iızere meclise sunulması, Büiçe
tasarıSlnın Belediye Meclisinin 03l]ı|1202| tarihli toplantısınm birinci oturumunda görtışülerek, en fazla 5 iş günü
iÇinde inceleyerek görüşttnü içeren bir rapor düzenleyerek meclise sunmak üzere o3/|1/202l tarih]li ve 2021166
sayllı kararıyla Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliginin ihtisas Komisyonlarının oluşumu başlıklı 2l inci maddesi
ve 5393 sayılı Belediye Kanunuıun İhtisas Komisyoniarı başlıİlı 24 üncü maddesine ğore Plan ve Bıttçe
Komisyonuna havale edilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun bütçe ıasaİlslna ilişkin olarak görtışünü içeren
03/| |/202'| tarihli ve 202ll4 sayılı raporunu meclise sunması ve Belediye Meclisinin 03/| ll2o21tarİhüi toplannsının
ikinci oturumunda bütçenin görüşülmesi ve 539j sayıIı Belediye Kanununun t8 inci maddesinin (u;1,1..*,
gereğince belediye meclisinin oyuna sunulması neticesinde;
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(03llI12021ıarihli ve 202ll07| No. lu İyidere Belediye Meclis kararının 2 nci sayfasıdır.)

Bütçe Kararnamesi:

Madde l- Belediye Bütçesinin giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam
l6.800.000,00 TL. (Onaltımilyonsekizyüzbintürklirası) ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Belediye Bütçesinin Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği
gibi l6.800.000.00 TL. (Onalimilyonsekizyüzbintürklirası) olarak tahmin edilmiştir. Belediye Bütçesinin
Gelirleri (B)2022yılı l6.800.000,00 TL.,2023 yılı l7.640.000,00 TL. tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi l6.800.000,00 TL. (Ona|tımilyonsekizyüzbintürklirası), Gider
Bütçesi l6.800.000,00 TL. (Onaltımilyonsekizyüzbintürklirası) dır
Madde 4- Belediye vergileri, harçları ve katılma paylarına ait tahsil zamanları 2464 Sayılı Belediye
Gelirleri Kanununda gösterilmiştir.

a\ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci ve 16 ncı maddesine göre tarh ve tahakkuk
ettirilen ilan ve Reklam Vergisi Mayls ve Kasım aylarında 2 eşit taksitte tahsit edilir.

6\ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı ve 93 üncü maddesine göre tahakkuk
ettirilen harcamalara katılma payı tahakkuk ettirildiği aydan itibaren 2 yılda ve 4 eşit taksitte tahsil edilir.

c) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükener 44. maddesi gereğince alınan Çevre
Temizlik Vergisi meskenlerde kullanılan suyun metrekiip başına her ay tahsil edilir. İş yerlerinden ise
mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitte alınır.
Madde 5_ Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir, yasal dayanağı bulunmayan
gelir tahsil edilmeyecektir.
Madde 6- Belediyenin proje karşıhğı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı yardımlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri
haczedilemez, (5393 S.K. 15. M.)
Madde 7- Gelir bütçemiz yukarıda belirtildiği gibi, Kanun ve mevzuatla belediyemize verilen görev|eri
yerine getirmek ve belde hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için Vergi niteliğindeki tüm
gelirlerimiz, su ücreti gelirlerimiz, cenaze arabası, harçlar ile diğer gelirlerimiz kamu hizmetine ve
personel maaşlanna tahsis edilmiştir.
Madde 8- Belediyemize ait menkul mallar (Araç ve İş Makine|eri ) ile gayrimenluller ve akarları belde
hizmetlerinin görü|mesinde kullanılmak üzere kamu hizmeti ile personel maaşlarına tahsis edilmiştir.
Madde 9- Bütçe karamamesi ve bütçeyi oluşfuran cetveller.

l- Bütçe Karamamesi metnindel
a) Gider tahminleri toplamı.
b) Gelir tahminleri toplamı,
c) Bütçe açığ! varsa açığın ne şekilde kapatılacağı,

ç) Kanunlara göre toplanacak vergi, resim ve harçların taksit süreleri,
d) Bütçe yılına ait ve yılın gelir ve giderlerini ilgilendiren diğer hükümler,

yer a|ır.
2- Bütçe Karamamesine mevzuata aykırı hükümler konulamaz.
3- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.
a- Bütçe Kararnamesi
b- Ödenek Ceweli ( A) (ömek l4)
c- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Ceweli (örnek- l5)
ç- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Ceweli (ömek-l6)
d- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (ömek-l7)
e- Çok YıIlı Gider Bütçesi Cetveli ( ömek-l8)
f_ Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Ytl Bütç€ Tahmini Cetveli (

ömek-8)
g- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( örnek-l9)
ğ- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (örnek-20)
h- Gelecek Yıllaıa Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler ( G) Cetveli (ömek-2l)
ı- Memur Olmayanlara Verilecek Yolluklan Gösterir ( H) Ceweli (ömek- 22)
! İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-l) ceweli (ömek-23)
j- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (örnek-24)
k- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-l ) Ceweli (ömek-25)
l- Mevcuı Taşttları Gösterir (T-2) CetveIi (ömek-26)
m- Ayrıntılı Harcama Programı (ömek-27)
n- Finansman Programı ( örnek-28) (Oy birliğiyle kabul edildi)
Madde lO-Bu kararname hüküm|eri 0l Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer. 1oy tı,ıigi *ut,ı 
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(03/l|l202| tarih|i ve 202ll07l No. lu İyidere Belediye Meclis karannın 3' tlncü sayfasıdır.)

2022 Yıh Gider Bütçesinin, Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin
Fonksiyonel Sınıflandırmalarının l. Düzeyi (A Cetveli);

Fonksiyonel
s!n|flandIrma

2022,|lh
Bütçe Ödeneği

Kurumsal
Kod

4G53-13-02

46_53-13_3r

4&53_13_31

46_53_13_32

46_53_13-34

46-53_13_34

46-53-ı3-36

46_53_13-39

46_53"13_39

46-53.ı3,39

46-53,13_39

01.01.01.00

01.01.01.00

08.02.00.00

o1.oı.02.00

03.02.00,00

03,09,09.00

o7.oı.oı.oo

05.0ı.00.00

06.o2.oo.0o

06.03.00.00

r0.01.02.05

8iİim

Özel Kalem t4üdürlüğü

Yazl işleri ı4üdürlağü

Yazl İşleri 
^4udürlüğü 

(Kultar Hizmetlen)

lYali Hi2metler 1,1üdürluğu

zab.ta 8iriml (Yanglndan Korunma Hizmetleri)

zabta 8irimi (sınlf, Girmeyen Kamu Düzeni Ve Guvenlık Hizmetleri)

sağllk Birimi (sağık Hizmetleri)

Fen İşleri lvlüdürlüğü (Atrk Yönetimi Hizmetleri)

Fen işleri İ,lüdürlüğü ooplum Refahı Hizmetleri)

Fen İşlen Mudurlüğü (su Teminl İren Ve Hizmetlen)

Engellllerln Erlşebıl1.1lğlnIn sağlanması AmaClyla Yapılacak Giderler

1,410,000,00 TL,

300,000,00 TL,

ı0.000,00 TL.

1.52o.o0o,oo TL.

r,000,00 n,
27,000,00 TL,

17,000,00 TL,

1.990.000,00 TL. tl

2022 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın l. Düzeyi (B cetveli);

Gelirin (odu Agklama 2022 Ylİ
gelir tahmani

01 Vergi Gelirleri 1,769.000,00 TL

8.240,000,00 TL.

3.280.000,00 TL.

6.000,00 TL.

r,794.000,00 TL

- 5"0?s"00o^00 TL t
03

04

o5

06

08

Te§ebbüs Ve Müıkıyet Gelirleri

'llİnan Üğış ve T İraİmbr ile özel Ge|irler

Diğer Gelirler

sermaye Gelirleri

Alacaklaİdan Tahsilat

7,788,000,00 TL,

5,000,00 TL.

KoD

01

02

2022 Y ılı Harcama Programı 3 AyIık DönemIer İtibariyle

AÇlKLAı..lA

toplamları üzerinden birinci düzeyde;

'ii.]' o/o 'i.i.i, v" IIl6|,"v v" tiİ, olo ,"İ$,
490.400,00 20 613.000,00 25 735,600,00 6r3.000,00 25 2.452.000,00peısonel Giderleri

sosyal Güvenlik Kurumlanna Devlet Primi
Giderleri

ııii ve tiizmet eıım gıoeiıeı

lalz btoerlen

cari Transfefler

sermaye Giderleri

sermaye Transferlera

yedek Ödenek

;,.d F, i-,,-d i,; i--".*e. l

30

30. 75.000,00 25, 300.000,00
T

03

04

05

06

07

09

jossioo;oo Eo l.a9.o00,0o lx El4rsoopo ijo tr"61r.0oopo E ı0.476.000,00

200,00

53,000,00

447.200,00

5.400,00

208,600,00

250,00

66,250,00

559.000,00

5.750,00

260.750,00

300,00

500,00

800,00

ı00,00

900,00

30 zsb,oo

30 66.250,00

30 559.000.00

30 6.750,00

30, 260,750,00

20

20

20

20

20

25

25

25

25

J9

670

8

3|2

zs ].obo,oo:

25 ' 265.000,00

25 2,236,000,00

25 27.000,00

-- ı,043,000,00

3l
*h

t-

I
366,000,00 Tt.



KoD

2022 Y ı|ı Finansman Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle
toplamları üzerinden birinci düzeyde ;

'ii# o/o o/o o/om.3ay
oL.)

İv.3 ay
oL,)

o/o

01 Vergi gelirleri

03 Teş€bbüs Ve Malkiyet gelirleri

AçlKLAMA ıl. 3 ay
ToPl-Aı.{oL,)

353.800,00 20 442.250,00 25 530.700,00 30 442.250,00 25 1.769.000,00

358,800,00 20 448,500,00 25 538.200,00 30 448.500,00 25 1.794.000,00

04 Allnan 8ağlş Ve Yardlmlar ile Özel Gelirler

05 oiğer gelirler

06 sermaye gelirleri

1,0],5.600,00 20 1,269,500,00 25 ı.523.400,00 30 1.269.500,00 25 5,078.000,00

1.557,600,00 20 1.97,ooo,o0 25 2.336.400,0o 30 1,97.ooo,oo 25 7,788.000,00

73.200,00 20 91.500,00 25 109.800,00 30 9t.500,00 25 366,000,00

08 Alacaklardantahsilat 1.000,00 2o 1,250,00 25 ı,500,00 30 1,250,00 25 5,000,00

Gereği için bu Belediye Meclis kararınıır Belediye Mali Hizmeıler Müdiirlüğüne gönderilmesine;
Iyidere Ilçe beledıye meclisinin KASIM A),ü top]antısının 03/KASIM/202l Çarşamba günü saat 16:00'
da yapılan lI. Oturum topIantısında işaretle yapılan o1,1ama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

MECLiS BAŞKANI xariı (Üye) K,ı.TİP @ye)w
Hasan KOLC[i Zeynep E RSOY

şkını
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