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Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.09.2022 tarih, 2935 sayılı ve "Ek Bütçe"
konulu yazısında Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde t6.800.000,00 TL. gelir bütçesi
|6.800.0U0.00 TL. gider bütçesi öngörülmüş tılup Cenel Bütçeli İdarelerden ve Merkez idare
Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar nedeniyle 7.500.000,00 TL. ek gelir kaynağı elde
edildiğinden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince 2022
Yılı Belediye Gelir ve Gider Bütçesi Değişikliğille Ek Ödenek Verilmesi 07.0g,2022 tarih ve 48
sayılı Meclis kararı ile Pian ve Btitçe Komisyonuna sevk edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunca
hazırlanan raporı.ıı,ı ııeclisinıizde görüşüleı,ek karar alııımasıııı rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KAltAR

lyidere Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarıh ve ,18 No,lu kararı gereği Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince 2022 Yılı Belediye Gelir ve Gider Bütçesi
Değişikliğiyle Ek Ödenek VeriImesi hususunda konunun araştırma ve üzerinde çalışılması ihtiyacının
bulunduğundan, görüşüyle birlikte raporunu suı-ıması Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 2l ' inci ve
Belediye Kanununun 24' i,incü maddesi gereğince MecIis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildiği ve
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 0'7 .09.2022 tarih ve 202215 sayıh koınisyon raporunu meclisimize
sunduğu görülııüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin J6.maddesiniıı l. Fıkrasında Ek Ödenek;
biitçede teütibi brılunduğu haIde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin dtizenlenmesi ve
görüşülınesi sııasıııda düşüniilıneyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancaak yapılması zorunluluk bulunan
bir hizmet için tertip açılarak, biitçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan
ödenektir.2,fıkrasıırda'Bütçede fonksiyonel sınıflaııdırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar
Meclis Kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Encümen Kararıyla,
bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin
onayı ile yapılır.' 3. fıkrasında ise ; "Büyükşehir ilçe ve ilk kadeııe belediyelerinde; aktarmalarla ilgiIi
meclis kaıarları bütçe ile ilgili meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürli.iğe girer" hükmü bulunmaktadır.

Karar No
54

Kararın
Konusu

2022 Ytı Belediye Gelir ve Gider Bütçesi Değişikliğiyle Ek
Odenek Verilmesi Hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon
Ra runuır Görü ülmesi

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

Belediye tsaşkanı SafTet MEl'E. Hiise1 in METE. Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU.
Zeynep ERSOY^ Emin RAKICI. AIi BAI.Ct. Aydemir TARAKÇI, , Şenol BALCI, Özgür
KAVALCI Tevflk Ali KAVALCl

Katılmayan
Uyeler

YoKTUR

9

l(ararın Tarihi
07l09/2022
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Bu kapsamı|a Meclis plan ve Bütçe Komisyon *rro.|roJ "'o"'u[ih 
Ve 5iı sa,-llı karannın ilinci sahit'esidir )

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.09.2022 tarih ve 2935 sayılı, '.Ek Bütçe'' konulu
yazısında BeIediyemiz 2022 yılı bütçesin_de l6,800,000,00 TL, gelir bıitçesi ıo.8oo.ooo,00 rı-. giaer
bütÇesi öngarülmüş olup Genel Bütçeli idarelerden ıe Merkez idİare verği ceıirlerinden 

'eİınan 
ıaylar

nedeniYle 7.500.000,00 TL. ek gelir kaynağı elde edildiğinden, Mahallİidareler Btitçe ve Üunur"u"
Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince 2,022 Yılı Belediye Gelir ve Gider stiç"si o.g;şiı.ıigiyıe ıı<
Odenek Verilnıesi talebinin aşağıda belirtilen cetvelde yer aIdıgı;

!a4!! lşLER MÜoijRLUĞU

İ"r"ti-" Yö""lk M"l ";

..._ Ş..\|il.|.2022 Yılı Belediye Gelir ve Gider Bütçesi değişiklikleriyle ek ödenek verilmesine ve
teklifin kabul edilmesine; oy birliği ile karar verilmiştir,

07.09.2022 tarihinde rıeclis l. Oturuınunda veriIeı,ı arada başlanılan ,,2022 y ılı Belediye Gelir
ve Gider Bütçesi Değişikliğiyle Ek Ödenek Verilmesi'' hususunja komisyon çaı,şma,.,rıİi ayr; gtın
son bulduğunu, komisyon başkanlığını Hüseyin METE' nin oybirliği ile ytırtltttigıinti ve Raporun
BelediYe meclisiıie havale edilınek üzere tarafımızdan tanziın edi]eİek imza alıın"a alındıgınl :

B ilgilerin ize arz ederiz.
Şeklinde hazırlanan Meclis.PIan ve Bütçe Koınisyonı-ı Raporunun okunarak 5393 sayı|ı Belediye

Kanununıın l8. Maddesinin ( b) bendi ile MahalIi idareler Bıİtçe ve Mulıasebe yonetmeliginin J7.
Maddesine göre, komisyon raporuı,ıda belirtildiği şekliyle kabul edilmesine; iyidere iIçe 'BeIediye
Meclisinin, MART Ayı Meclis Toplantısının 07 EYLÜL 2022 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılİn
II. oturum toplantısında işaretIe yapıIan oylama neticesinde oybirliği ile kaiarlaştırılmıştır.
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MECLIS KARARI

Karar No
53

Kararın
Konusu

I lçemiz Fethiye Mah. 3l4 Ada, 4 Parsel No.da Plan Tadilatı
YapıIması Konusunun Görüşülmesi

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üveler

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

Katılmayan
Uyeler

ŞENOL BALCI

}1EcLISE

Belediyemiz Fen İş|eri Müdürlüğünün 01.09.2022 tarih ve 2934 sayılı yazısı içeriğinde yer alan
ve "Rize İli İyidere İlçesi, Fethiye Mahallesinde 3l4 ada, 4 parsel No. da" kayıtlı taşınmaz üzerinde
İmar Planı değişiklik talebinin Meclise havalesiııin 1,apılınası lıususunu içeren talebin nıeclisimizde
görüşülerek karar alınmasını rica ederiıı

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 0710912022 tarihinde. Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan toplantısında,
toplantı gi.indeııiniıı 8' inci maddesi geıeğince göı,i'ışülmesi netjcesindeı

Belediy,eırıiz Fen İşleri Müdürlüğünün 01.09.2022 tarih ve 2934 sayıIı yazısı içeriğinde ,'Rize ili,
İyidere ilçesi. Fethiye Mahallesi, 3l4 ada ,4 No.1ıı parsel de, ITRF koordinat sistemiü]de 6l4950-6l5050
.yataJ", 45427 50-4542850 dikey koordinatlar arasında, F44C23D3A paftasında" yer alan plan değişikliğine
konu taşınınazün bir kısmı konut alanı olarak, bir kısmı Teknik Altyapı Alanı olarak planlanmıştır.

3l4 ada. 4 patsel no.lu ayrık yapı ııizamı 3 kat konut alanı ve teknik alŞ-apı alanı olarak planlı
parselin. mevcul halihazırdaki su deposu olarak kullanılan yapı stoğu dikkate alınarak alandaki fonksiyon
değişikliklerinin yapılınası ile daha sağlıklı çevre ve yapılaşaına şartları oluşturulması için hazırlanmış
olaıı İmar Planı değişiklik talebini içeren konunun araştırına ve iizerinde çaIışılması ihtiyacının bulunduğu
görüşüyle konuya ilişkin raporunu Meclise sunmak üzere Belediye Meclisi oluşumu alt başlıklı 2l'inci
madde ve 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonunun oluşumu başlıklı 24'üncü maddesi
hükümlerine göre İmar Komisyonuna havale edilmesine: İyidere İlçe Belediye Meclisinin, EYLÜL Ayı
Meclis Toplantısının 07 EYLUL 2022 Çarşamba günü saat 13.30' da yapılan toplantın|n 8. Gündem
maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği iIe kararlaştırılmıştır,

MECLiS BAŞKANI KATiP (Üye) rı+rir iÜye;
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kararın Tarihi
01l0912022



,,ğ\
( ..f . )!#U

T.C.
iyinrnn BELf,Diyn BAşKANLIĞI

MnCLiS KARARI

öNıııi
MECLİSE

.. . 
Beledİemiz Fen İşleri Müdürli.iğünün 01.09.2022 tarih ve 2933 sayılı yazı içeriğinde yer alan

IlÇemiz FethiYe mah. l 32 Ada l Parsel İçerisinde kalan 99,6l m' alanlı taşınmazın Kİmulaşİrılması
koı,ıtısunun Mecliste görüşülerek karar alınmasını rica ederiın.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 07l0912022 tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan toplantısında,
toplantı gündeıninin 7'nci maddesi gereğince göriişiilmesi neticesinde:

Tapu Sicilinde kayıtiı bilgilerine göreı Rize İli, İyidere İlçesi. Fethiye Mahallesinde Pafta No.:44_
23, Ada No.: l32, Parsel No:l, ııumarasında kayıtlı olan 99,6l m' kamı_ılaştırılması istenilen alanın
Belediyeınizin uygulama in]ar planına göre meydan olarak ayrılan alanda kaldıkları göIiildüğünden
meYdan vc meydan bağlantı yolu olarak kullanılmak üzere,4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda
Değişiklik Yapılııası Hakkında Kanun İle Değişik 29al sa.r ılı Kan,ııılaştırma Kanununa göre Belediyemiz
adına kamulaŞtırlImasıııa . buna ait işlemleri 5393 sayılı Beledil,e Kanunuırun 34 üncıi ııaddesinin (b)
beıdine göre yürütmek üzere Belediye Encüııenine yetki verilmesine; İl,idere İlçe Be|ediye Meclisinin,
EYLÜL Ayı Meclis Toplantısının 07 EYLÜL 2022 Çarşamba günü saat 13.30'da yapıİan toplantının
7. Giindeın maddesi işaretle yapılaır oylama ııeticesiııde Oybirliği ile kararlaştırı lm ı şt ır.

MECLİS BAŞIGNI
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Karar No
52

Kararın
Konusu

K aı,ı,ı ı"ı laşt ır ı lın a Kararı Alınması

f,den clc r

Belediye
Meclisini Teşkil

t MET'E, Hiiseyin METE, Tevfik AIi KAVALCI, Hasan KOLCU
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol BALCI, Özgü
KAVALCl

Belediye Başkanı Saffe
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Karar No
5l

Kararın
Konusu
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iller Bankası A.Ş. Yatırım Değerlendinıe Dairesi Başkanlığı'nın l9.08.2022 tarih ve 3242l sayı|ı
yazlsı gereğince belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünün 26.08.2022 tarih ve 2909 sayılı iyidere(Rize)
BelediYesi C25 Hazır Beton Mal Alımı işi için kredi kullanılması konulu talebini içeren yazısının
meclisimizce görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARA R

BelediYe Meclisimiziı'ı 0'110912022 tarıhinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan toplantısında,
toplantı gündeminin 6'ncı ınaddesi gereğince görüşülmesi neticesintie;

Hazır B€ton Alımı işinde kullanmak tizere İller Bankası A.Ş.den
l .000.000,00TL(birmilYontürklirası)-TL kredi krıllanı lmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz,
denetim giderleri, komisyon, vergi, resinı, harç. ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce temİnat olarak
alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan
Yasal PaYlarımızın ınevzuattan kayıraklanan herhangi bir kesinti oranına bağlİ kalmaksızı-n tamamından
(%40'ın dıŞında ve %]00'iine kadar) karşılanmasına. kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin
ödemelerin karşılanamaması halinde. bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkuİ ile aİaç,
gereÇ ve malzemenin İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda vJtalep tarihinde iIler
Banlrası A.Ş. adına ipotek veya relrin edilmesine. İller Bankası A.Ş.ce Belediyeınize kullandırılacak
krediYe iliŞkin olarak her tiirlü sözleşıneyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgiİi devam eden işlemleri
Yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü i]ler Bankası A.ş.ye iporek vermeye.
Belediyeınizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve İemlik etmeye,
Belediyemize ait lıer türlü ticari işletmeyi İI]er Bankası A,Ş.ye rehin veırneye, iller Bankası A.ş,nin
mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Beledil,e
Kanunu'nrın 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilnıesi kaydıyla krediye konu İşle ilgili hİr
türlü işlenri yapmaya İyidere Belediye Başkanı Saffet METE'nin yİtkilend iriümesiııe; İyideİe ııçe
Belediye Meclisinin, EYLÜL Ayı Meclis Toplantısının 07 f,YLÜL 20:22 Çarşamba günİi saat 13.30'
da yapılan toplantınün 6. Gündeın maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile
kararlaştırı lın ıştır.

MECLİS BAŞKANI x,rTİr @ye) KATiP ğye)
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Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR
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MECLlS KARAR!

KATiP (Üşe)

Hasan KOLCU

MEcLıSE

BaŞkalık makamından Meclise havale olunan be|ediyemiz Fen işleri Müdüİlüğünün l9.08.2022 taİih ve 28?3
saYılı "Kamu Yararİ' konulu yazı içeriğinin mecIisimizde görüşülmesi ve karar alınmasını rica ederim.

BelediYe Meclisimizin 0'7109/2022 tarihinde, Çarşamba gilnü. saat l3:30'da yapılan toplantısında, toplantı
gündeıninin 5' inci maddesi gereğince görüşü!meSi neticesinde;

Beledilcnıiz Fen işleri Müdürlüğünce l9,0E,]0]2 ıarih re ]87] sayılı 1azı ile Rize ili. ilidere ilçesi.
Sarayköy Mahallesi sınırlan içerisinde.l85 ada l ve l8 No, lu parseller İyideri 1Rize.) ilave ve Revizyon imar planı
iÇerisinde "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan" (T.N.K,A.) olarak belirlenen ve l85 ada l ve l8 numaialı parsellerin
oluŞturduğu toplam 857,02 m2 yüzölçümlü arazinin 3]8,22 m2'lik kısmının taşınmaz sahibi tarafından,,Konut
Alanı" amaÇlı Planlanması için Belediyemize başvuru yaptığı ve bu başvuru üzerine Rize iı Cıda Tarım ve
Hayvancılık il ,Müdurlüğü'ne l4.01.2022 tarih ve E-6229d8Ö s]oqs.oı-ıııı sayılı yazı ile söz konusu alanın Tarım
Dışı Kullanım İzni hususunda kurum görüşü sorulduğu görlilmtiştiir.

. Rı* iü Glda Tannı ve Hayvancılık iı ı,ıuaiirııigri E - l JOq]03 0-2 30.04.02-5405986 sayıIı yazısında: ilgili
taleP,540j saYılı kanun kapsamında l4.04,2022 rarihli Toprak Koruma Kurulu gündemine alınarak;eğerlendiril;iş
ve.14.04.2022 tarih ve l09/2 sayılı Toprak Koruma Kurulu kararı ile aynı İanunun 13. Maddesiİin (d) bendi
hükmünde geÇen "Kamu Yararı Kararl" nın alınması koşuluyla talep edilen 338,22 m,,Dikili Tarım Arazisi,, nin
tanm d|Şl amaÇla kullanımı uygun görülmüşlür. 540J sayılı kanunun ij. maddesi d) bendi gereğince: Kurumumuzca
nihai görüŞUn verilebilmesi için, Rize ili, iyidere İlçesi. Saraykoy Mahallesi sınİrları içe-risin-de I85 ada l ve I8
numaralı Parsellerde kayıtlı 338,22 m "Dikili Tarım Arazisi" için ilgili Bakanlıktan, Bakİnlık makamı oluru,.Kamu
Yararı Kararı alınması ve "Kamu Yararü Kararl" nın Müdürlüğümüze iletilmesini ta|ep ettiği görtıImüştür,

Bu nedenle belediyemizce Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'na yazı Ğ n-;,0.06.2022 tarih ve E_
62290805-752.01.01-2623 sayılı yazıya 0'7.07.2022 tarih ı.e E- SS6SOooz_zs1.o ı.b t_4090349 sayılı cevabında
bakanlıkÇa değerlendirme yapılabilmesi için bahse konu taşınmaz ile ile ilgili belediye meclisi,nde i,Kamu yararı
Kararı" alınması gerektiğini belirtmiştir.

, Bu doğrultuda 5403 sayılı ''Toprak Koruııa ve Arazi Kullanınıı Kanunu'nun l3. Maddesi uyarınca ilçemiz
Rize ili, iYidere ilÇesi, Sarayköy Maha]lesi sınırları içerisinde yer alan |85 ada l ve l8 numaralı parsellerin
oluŞturduğu toPlam 857,02 m'yüzölçümlü arazinin ]]8,22 m''lik kısmının tarım dışı (konut) amaçlı kuİlanımında
'Kımu Yararı Bulunduğuna";iyidere ilçe Belediye Meclisinin, EYLÜL Ayl ırı"cııi ropıant,s,nln 07 EYLÜL
2022 ÇarŞamba günü §aat 13.30'da yapılan toplanlının 5. Ctlndem madde;i işaretle yapİlan oylama neticesinde
oyçoklugu ile kararlaştlrllmıştır.
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Karar No
50

Kararın
Konusu

Tarıın Arazisinin Ticari Konui Alanına Çevrilmesinin ve
kamu yararı kararı Alınması konusunun Görü şülmesi
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0?'lemmuz 2022 taıihli ve 31889 mükerrer saytlı Resmi Gazete dc ),ayımIanan 29.06,2022 kabul ıarihli ve 7414 kanun
numalall 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile BağIı cçüvellerinde Değişiklik Yapllmaslna Daiİ kaJıun kapŞamında
günçellcme yapüldtğındaJı 657 sayIll Kanunda belinilen çal!şma süre ve saatlerine bağlı oimakslzın zabM ve itfai),e hizrnetlçrinde
fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personcl hariç) be|ediye meclis kaları ile tespit edilen rutar. fazla çaltşma ücreıi
olaıak maktucn ödenir hükmil 8çreğince ödenecçk lutarın belirlenmesi hususunun mectisimizde görüşulmesi ve karar alınmasını
riça ederim.

saffet }tETE (Belediye Başkanl)

Belediye MecIisimizin 0'7 /09/2022 tarihind,e. Çarşaaba günü. §aat l3:30'da yapılan toplanttstnda toplantı gundeminin 4'
üncü maddçsi gğreğince görüşülmçsi nğticesindel

07 "lçmmuz2022 tarihli vt 31889 mükerTer sa),lll Rcsmi cazete dc )-ay ımlanan 29.06.2022 kabul tarihİi ve 74l4 kanun
numarall 2022 )'tlı merkezi yöneıim l]ütçe Kanununun K ceıvclinde Fazla çalışma ücreılerine ilişkin düzenlemelere yer verildiğil
Fazla çall§mir ücrclıcri başltkll ] böIünıünün "(t]) a)llk nlıkıu Fazla çitllşlna ücreti'^ alı başlklı bcndinin l' inci a|l bendinde
"Belediyclcr ilc bunlara bağlı nrüsıakil bütçeli Kanru ıüzcl kişiliğini haiz kuruluşlarda ( istisnalar hariç). görevlerinin niteliği
gereği 657 sayıll kanunda belinilen çalışma sürc !e saaılcrine bağlı olmal,sızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan
personele ( destek hizıneti },{ırtıten personel haıiç). belediye mtclisi kararı ile tespit edilen tukr, Fazla çal|Şma tlcıeti olank
maktuen ödenir. ancak düzgün bunlall ödçnğcek aynı Fazla çalüşma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımlna göre belediye
nüfusu:
-l0.000'e kadaİ olanlaI içi 584 Türk lirasını.
- t0.00l den 50.000' e kadaı olanlar için 625 Türk lirasını,
- 50.00l'den l00. 000' e kada. olanlar için 69l Türk lirasının.
-l00.00l dçn 250.000' e kadar olanlar için 780 ]'tirk lirasını
- 250.000 birdcn l/'!000000 arkadan olanlar içiıı 93l l'a]rk lirastnı,
- 1.000.00l ' dcn lazla olan lar açin l ,080 l'ürk Lirasın ı.
-Ankara istanbul ve İzmir büyükşchir belediye!eri dışındaki diğer büyük şchirlcri Belediye sınırları içerisindeki ler için 1.080
Türk lirasını
- Ankaıa istanbul ve izmir Büyükşehirler Belediye sınırları içerisindeki ler için 1.437 Türk lirastnl geçemez. 2'inci alt bendinde
yer alan "Aylık maku fazla çalışma ücreıi alanlafa. her ne ad altünda olursa olsun aynta fazla çalışmaya yönelik olaıak başkaca
bir ödeme vapılmaz," 3' üncü alt beğendi "Yukandaki h0kümlere göre ödenecek ayıık Fazla çallşma ücretleri;

a. Cörevi yapılması sıraslnda veya görevden dolayt !,aralanmalar ve sakatlanma hallerinde ttdavi süresince.
b. Bir ytlda toplam ama 30 8unüm geçmc}cn hastaltk izni sürelerinde,
c, ltt'aiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin \'apılmasl sırasında veya görevden dolayı hastalaıma halleri de

|çdsvi süresinçe.
d. "Yüın iÇindc )apılacak hizmct içi eğjıimc kaüılnlüma rc geçici görcıli olarali bulunma durumlaıında. ödenmeyc devam

olunür, Diğer hallerdc isc ijilen çallşıldtğü su.ccc !e bu sülc ilc oİıntıll olara]. ödenir" itbdeleri içeren mevzuata iıişkin
olarak hükümlerin yer aldlğt.
Belediyemizde 657 sayılı DevIet Mğmurları Kanununa göre Zabııa Hizmeılerinde çalışan personeIimize,

belediyemizde zabıta hizmetlerinde çalışan p€rsonelin görçvlçrinin özelliği ve belediyemizin nOfusunun l0.000'in altında
kaldığı dikkaıe aIlnalak, bu nüfusa kadar olanlaİ için verilen 584,00 Türk Liras| üsl slnın uygun olarak 584,00 TL aylık maktu
Fazla çallşma ücretinin 2022 ylnda l5.07.2022 tafihinden itibaren maktuen ödenmesine yapılan oylama netiçtsinde lyidere
ilçe Beledi}e Mcçlisinin, f,YLÜL Ayl Meclis Toplıntl§ın|n o? EYLÜL 2022 Çırşambs günii saat 13.30'dı yipllan
top]anllnln.l. (;ündcn] ınaddesi iŞarcılc )apılan o.tlama ncıice\ind. O}birliEi ilc kararlaştırltmüşllr.
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kararın Tarihi
07l0912022

Karar No
19

Kararın
Konusu

Zabıta Hizınetlerinde Fiilen Çalışan Personele Aylık Fazla
Çalışma Ücreıi Ödenmesi.

Beledirc
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

Beletliye Başkanı Saffeı METI , Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCL
Zeynep ERSOY, trmin RAKICt, Aydemir TARAKÇI.Özgür KAVALCI, Şenol BALCI,
Ali BALCI

kahlmavın
Uyeler
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Belediyeıniz Mali Hizmetler Müdürlüğüntin 01.09.2022 tarih 2935 sayılı, "Ek Bütçe" konulu

yazısında Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde l6.800.000.00 TL. gelir btltçesi l6.800.000,00 TL. gider
bütçesi öngörülmüş olup Genel Bütçeli İdarelerden ve Merkez İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar
nedeniyle 7.500.000,00 TL. ek gelir kaynağı elde edildiğinden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince 2022 Yılı Belediye Gelir ve Gider Bütçesi Değişikliğiy|e Ek
Odenek Verilmesi konusunun göriişülerek karar alınmasını rica ederim

Saffet METI (Belediye Başkanı)

Belediye Meclisimiziı,ı 0710912022 ıarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan topIantısünda,
toplantı gündeminin 3' üncü maddesi gereğince görüşüln,ıesi neticesinde;

Belediyeıniz MaIi Hizmetler Müdürlüğiintin 0l .09.2022 tarih ve 2935 sayılı, "Ek Bütçe"
koııulu 1,azısıırda Beledil,emiz 2022 1ılı biitçesinde l6.800.000.00 TL. gelir bütçesi l6.800.000,00 TL.
gıder bütçesi öngörülnıüş olup Gcnel Büıçelı İdarelerdeıı re Merkez İdare Vergi Gelirlerinden Alınan
Paylar nedeniyIe 7.500.000,00 TL. ek gelir kaynağı elde edildiğinden. Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince 2022 Yılı Belediye Gelir ve Gider Bütçesi
Değişikliğiyle Ek Ödenek Veriln,ıesi talebini içeren konuııun araştırma ve üzerinde çalışılması
ihtiyacının bulunduğundan görüşüyle konul,a ilişkin raporunu Meclise sunmak üzere Belediye Meclisi
oluşumu alt başlıklı 2l'inci ııadde ve 5393 sayılı Belediye Kanununun İhrisas Komisyonunun oluşumu
başlıklı 24'üncü maddesi hükümlerine göre Plan ve Bütçe Komisyon.una havale edilmesine; İyidere
İlçe Belediye Meclisiniır, EYLÜL eyı Meclis Toplantısının 07 EYLÜL 2022 Çarşamba günü saat
lJ.J0' da )apılan toplantınııı 3. Ciinden ınaddesi işaretle yapılan oylama ııeticesinde Oybirliği ile
kararlaştırılıııştıı,.
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01l0912022

Karar No
48

2022 Y ılı Belediye Celir ve Gider Bütçesi DeğişikliğiyIe Ek
ödenek verilmesi.

Beledil,e
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

Belediye Başkanı Saffet MfTf , Hüsey"in METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCL
Zeynep ERSOY, Emin RAKlCl, Aydemir TARAKÇl.Özgür KAVALCI, Şenol BALCI,
Ali BALCl

katılmıvan
Uyeler
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Çiftçi aile bireyleri tarafından verilen dilekçe içeriğinde yer alan İlçemiz Hazar Mahallesinde bulunun Kıbrıs
Gazisi Kibar YAĞC| sokak isminin kaldırılarak yerine Kıbrıs Gazisi İbrahim ÇİFTÇİ sokak isminin veya
Çiftlik Sokak isminin verilmesi talebinin mec]isimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanl)

KARAR

Belediye Meclisimizin 07l0912022 tarihinde, Çarşamba günü, saat l3;30' da yapılan toplantısnda, toplantı
gündeminin 2' nci maddesi gereğince göriişülmesi neticesinde;

Çiftçi aile bireyleri tarafından verilen dilekçe içeriğinde yer alan İlçemiz Hazar Mahallesinde bulunun Kıbrıs
Gazi§i Kibar YAĞCt sokak isminin kaldırılarak yerine Kıbrıs Gazisi İbrahim ÇİnTÇİ veya Çiftlik sokak
isminin verilmesi hususundaki dilekçenin meclisimize sunulduğu görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanununun l8' inci maddesinin (n) fıkrası: "Meydan, cadde. sokak. park, tesis ve
benzerlerine ad vermek; ınahalle kurulması. kaldırılması. birleşt irilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve
değiştiriln,ıesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek" ve ayni kanunun 8l'inci
maddesi: "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad veıilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve
benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda: belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların
değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısünın üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki
idare amirinin onayı ile ytlrürlüğe girer." denilmektedir.

05.1 l ,202I tarihinde ilgili şahıslar tarafından daha öncede benzer içerikli talepte bulunulduğu, konu ile ilgili
araştlrma yaplldığı ve ve Rize Aile ve Sosyal Hizmeıler il Müdürlüğünce 22.11.202l tarih ve l79l6l9 sayılı yazı ile
ibrahim ÇiFl'Çl'nin Cazilik ünvanl ile ilgili Şehiticazi Bilgi Sisteıninde yapılan incelemeler neticesinde Kıbrıs
Gazisi kaydının olduğu bildirilmiş olduğunun tespit edildjği ve dilekçenin belediyemiz meclisinin 01.12,202l tarih
ve 74 sayllı kararı iIe red edildiği görulmüştür.

Çiftçi aile bireyleri tarafından verilen ve ilçemiz Hazar Mahallesinde bulunan ve değiştirilmesi talep edilen
sokak ismi Kıbrıs Cazisi Kibar Yağcı Sokak olarak İyidere Belediye Meclisin 03.02.202l tarih ve l2 no.|u karar ile
yine vatandaşlarca gelen ıalep üzerine değiştirildiğinden, konunun daha öncede meclisimizce red edilmiş
olduğundan, ayrıca yapılan değişiklik neticesinde oluşan "adres ve Veri bütünlüğünü korumak. adres ve numaraıaj
desenini bozmamak, vatandaşlarl adres ve abone değişikliği işleııleri ile karşı karşıya bırakııramak, adres ve
numaralandırınava ilişkin standardizas1,onrı bozınanrak maksadıl la ıalebin reddine: lyidere ilçe Beledile Meclisinin,
EYLÜL Ayl Meclis Toplantısının 0? EYLÜL 2022 Çarşamba güntı saaı t3.30'dı yapılan toplannnın 2.
Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kararlaştırılmlştır.

MEcLiS BAŞKAN| KATiP(Üye) KATiP (Üy€)
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Kararın'|'arihi
0,I /09/2022

Karar No
11

Ka ra rln
Kon usU

llçeıniz Hazar Mahallesinde bulunun Kıbrıs Gazisi Kibar
yAccl sokak isminin kaldırılarak yerine kıbrıs Gazisi
ibrahim ÇiFTÇİ Sokak veya Çiftlik Sokak isminin Veıilmesi
Talebinin Gör ü lmeS i

Bel€diye MecIisini
Teşkil Eden
üyeler

Belediye Başkanl Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCı, Hasan KoLCU,
zeynep ERSOY, Emin RAKlcI, Ayd€mir TARAKÇt,Özgür KAvALcı, Şenol BALCI, Ali
BALct

Katllmayan
Uyeler
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Be lediye mızde 2022 Yılında 5393 Savılı Yasanın 49. maddesi vq 657 Sayılı Yasanın (4/B) maddesi
hilkümleri tıyarınca. kadro karşılık gösterilmek vc "Tam zamanIı olarak söZleşme" yapılmak suretiyle Bir Adet
Tekniker' in "Sözleşmeli Pe rsonel" olarak istihdam edilmesi ve 2022 Yı]|ı 01.0'7.2022-31.12.2022 yılı dönemi ilk
defa iŞe başlatılacaklar için sözleşme ücretinin belirlenmesi hususunda karar alınmasını rica ederim.

Saffet Mf 'tE (Belediye Başkanı)

KARAR
5393 sayıIı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm

kadroya uygun olarak çevre. sağlık. veterinerlik. teknik, hukuk. ekonomi, bilişim ve iletişim, pldnlama, araştlrma ve
geliŞtirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar. mühendis. şehir ve bölge plancısı. çözümleyici ve
programcl, ıabip. uzman tabip, ebe, hemşire. veteriner. kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik
personel yıllık sözleşme ile çallştlrllabilir. söZleşmeli personel eliyle ytıriltülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara
aynca atama yapılamaz. Bu personelin. yurütecekleri hizmet|er için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği
nitelikleri taşımaları şarttür. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu
kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre tespit edileçek her türlü ödemeler toplamünln net tutarlnın 04 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi
kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanlar: için ise o kadro
unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami
tutan yukarıda belirtilen usule göre lespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için içişleri
Bakanlığı unvanlar itibarıyla slnırlama getirebilir." hükmüne göre, belediye meclisimizin 05.1.2022 tarih v€ 3 sayllı
kararında Tekniker için sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi halinde 2022 yil l l'712022-3l/12/2022
dğneminde ilk defa işe başıatılar8k sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi halinde aylık net ücretin 4.755,80
TL. (dörtbinyediyüzellibeş l'ürk Lirası seksen kuruş) olarak beIirlenmesine ve sözleşme ile ilgili her türlü evraka
imza koymak üzere Belediye Başkanı Saffet METE'nin 5393 sayılı Belediye Kanunun 49'uncu maddesi gereğince
yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

26.07.2022 tarihi itibariyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesinin 3 üncü fikrası uyarınca tam
zamanlı sözleşmeli Tekniker ünvanı ile ataması yapılan personelin iyidere Belediye Meclisinin 05.1.2022 tarih ve 3
sayılı kararında belirlenen 2022 ynı | l7 /2022-3l ll2l2022 döneminde iIk defa işe başlatılarık sözleşmeti olarak
istihdam edilecek personele ödenecek tutarın asgari ücretin altında kalmış olması nedeniyle aylık net ücretinin
5.500,35 TL. (dörtbinyediyüzelIibeş Türk Lirası seksen kuruş) \lali e Bakanltğınca belirlen ecek ek ödemeler
haric olmak üzere)o]arak belirlenmcsine, bı.ı kararın sözleşmenin iııızalandığı tarih itibariyle uygulanmasüna, devlet
memuru aylaklarında genel bir artış yapılmasü durrımunda. yeni bir Meclis kararı alınmasına geıek bulunmaksızın
aynl oran ve/ve)a miktarda anırılmasına; ilidere İIçe Beledile MccIısinin, EYLiJL Ayı Meclis Toplantısının 07
EY LUL 2022 ÇarŞamba günü saat l3.30' da yapılan toplantının l. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama
neticesinde oybirliği ile karar]aştırılmlştır.

ECLİS BAŞKANI KıTir 1Üye; Karin (Üye;
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Kararın TariIri
07 10912022

Karar No
46

Kırarın
Konusu

Belediyemiz "Tekniker" Norrn Kadrosuna Sözleşmeli
Personel Temini.

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

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

kalılmıı} an
['rtler

lctl
Tt]

nt
Hısı n K( )l.('I Y


