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kararın Tarihi
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Karar No
36

Kararın
Konusu BöIgesinde Yer Alan Halı Saha Ücret Tarifesinin

Belirlenmesi.

Belediyemiz hükü m ve tasarrufu nda bulunan sahil

Eden U eler

Belediye
Meclisini Teşkil

Belediye Başkanı Saffet Mf,
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MECLisE

ilÇemiz FıÇıtaŞı Mahallesi 493 Ada l Parsel üzerinde yer alan ve belediyemiz hüküm Vetasamıfi,ında bulunan Halı Sahanın Ücret tarifesinin belirle;;; hususunun gö.üşüı;;;'k-k;;;. uİ n,nu.,n,rica ederim.

§affet METE (Belediye Bışkanı)

Belediye Meclisimizin 0l1.06/2022 
.tarihinde. Çarşamba günü. saat l3:30.da yapılan toplantısında,ıoplantı gündeminin l. inci maddesi gereğince gtlrtiştiİmesi neı;cesina.:

,,^. .?46.4 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun ..ücrete tabi işler'' başlıklı 97 nci maddesinde"BelediYeIer bu Kanunda harÇ ve kaıılma payı konusu yup,İruy- ve ilgiIi|eİin l.t.gin.'uugİ,'oıu..r lruedecekleri her türlü hizmet iÇin belediye meclisIerl,İ". İıi..nı.n".ek tarilelere göre ücrel almayaYetkilidir, BeIediYe'Ye tekel olarak verilmiş işler kendi ozeİ lıtı'ttımıerine tabidir.,,r" 5'3;i.;;;ü, BelediyeKanunu'nun "MecIisin Cörev ve Yetkilerİ' başlıklı l8 i,ıci mraa"slnin İİj İ""al"a. :x"nJİİu.ou *rgi,
lesim, 

har9 ve.katülma PaYı konusu yapılmayan ve ilgililer;lsteğine bağlı nii."ti.r- ıçi, ,vgulanacakücret tarifesini belirlemek.'' hükmü bulunmakıadır.

Bu sebeple ilÇemiz FıÇıtaşı Mahallesi 493 Ada l Parsel üzerinde yer alan ve beIediyemiz hükümve tasarrufunda bulunan Halı Sahanın, Ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun uruşii.rJ ,"'tı..rina"
ÇalıŞllması ihtiyacınln bulunduğundan, görüşüyle konuya itişkin raporunu Meclise sunmak üzere MeclisÇalıŞma Yönetmeliğinin Belediye MecIisi oİuİumu 

"ıİ 
a"şİ, , 2 ];inci madde ," sıı: ,uyJ,'n.l"aiy"Kanununun ihtisas Koınisyonunun oluşumu bajlıkh 2a,ıınci m;;;r;;kr;;;;* ,ir"'n#,],l',i" ,r" *Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; iyidere ilçe B;üeJlye Meclisinin, HAZİRAN Ayı MeclisToplantısının 01 HAZİRAN 2022 Çarşamta gtinıi .""i i].li' ;;;;;; öi";';; i'.rnou.maddesi işaretIe yapılan oylama neticesinde Oybiİligi ile la.arLşt,.,lm,şı..
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lYlDERE BELEDiYE BAŞKANLlG|
MECLİS KARAR]

İyidere BeIedile MecIisinin 05.06.2008 ıarih \e 45 sayılı kararı ile onaylanan re halen yürür|üktebulunan 1T) Plaka|ı Ticari Taksi işietme vo*İ..İıci";, B"'r, 'ı-laadeıerina. 
değişen 1oşu l lar,sebeb iy|edeğişiklik yapılrnası hususunun meclisimizde gtirti;u;;;;* k;; 

"lınmasını 
rica ederim-

N Rİ

MECLisE

Saffet METE (Belediye Başkanı)

Be,ediye Meclisimizin 0l/06/2022 tarihinde. Çarşamba günü. Saat l3:30.da yapllan toplanttslnda,toplantı gündeminin 2' nci maddesi g*"g;r.. gtl.tiştllİ].j,.ul."*r,.o",

l, ilçemizde bulunan her taksi durağının nöbeı saatinin yaz ay.ları için 20:00-06:00 arası. kış aylarıiÇin l8:00-06:00 arası ola_rak u.ı.ı""..J"""r."uİ.' j#rtl 
ay nöbet listesinin vaktinde ZabııaAmirliğine durak baskanlığınca teslim edilmesi z".rn ırlrr,t v-sz.) oIarak değiştirilmesine,' ffijillİ:lİ.Yf":o*'i, 

r'ı'""'l","y,ü;;;Öffi;.k ceza Kanunund-a yer aıan aşagıdaki
l02.Madde: Cinsel Saldırı Suçu
l03.Madde: Çocuğa Cinsel İsİismar Suçu
l04.Madde: Reşit OImayanIa Cinsel İlijl<; suçu
l05.Madde: Cinsel Taciz Suçu
l09.Madde: Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçul88 Madde: Uluşturucu İela Uyarıcı Madde İ.ulİ'Jri.r..ıi Srçul90.Madde: Uyuşturucu veya Uyarıcı M"dd" İft;;;;;nı KolayIaştııma Suçu

3, yönetmelikte yer alan zab,ıta komiseri ve zabıta Memuru yazan maddelerin tamamınln önüne, bı:nlardan önce gelecek şekilde Zabıta Am"İ,U-"rj";" .İl"nmesine,4, Uyu|ması gereken kurallar. Denetim ,e Cezal;;;;;i;;,;; altında yer a,an M-J5/m l-ıkasınam'J3 bendinden sonra gelecek ş"kild" "ş;ğ;;kl n iıİ.rİ" 
'"ı.ı*.*l 

suç olarak n irelendirilmesine:

' illıi,rrjı 
taksi listesinin durak içi ve dlşında vatandaşlarca rahat görülebiIir şekilde asıiı

b) işletici ve Şoforü tanıtıcı kimlik kartını seyir esnaslnda üzerinde takıll bulundurmamak,c) 
.Yöneımelikçe belirlenen kılık ve kıvafeİe'u;;;;;; ""

d) Nöbetçi olmadığı halde yolcu'ru,.i.,ı,l-, i"öıi, üu uu. rualiy"tıerde buIunmak.
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(01.06.2022 tarih ve 37 sayılı meclis karannın ;İ"'jİ3
Nöbet listesine uymamak, aykırı hareket etmek
Nöbetçi Taksi listesini zamanında Zabıta Amirliğine teslim etmemek,

I:[:irr *çrily YoIcu Taşımak, Güncel Taİsimetre Ücr*ine Uygulamamak ve
ı aKslmetre Ucretini Güncel Tutmamak,

5, Bu maddelere uYmaYanlar hakkında tutulacak tespit tutanağı ile birlikte belediye encümenincecezalandırılmasına:
Alınan kararlar gereğince İyidere Belediye Meclisinin 05.06.2008 tarih ve 45 sayllı kararı ileonaYlanan, 24l5l1984 tarihli ve_30ll Kanun numaralı,l/6l|984 tarih ve l84l8 .uy,ı, nlr.i 

'b-"ı"d"
yayımlanarak yürürlüğe giren "Resmi Gazete 'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun,,
|İ.k'un'..': usuIüne göre ilanıyla 1.ürürlüğe konulan iyidere s.ı"aiy.ri (T) P|akalı ricarl ıaks işıetmeYönetmeliğinin bazı maddelerinde_d:ğilikİk yapılmasİ gerektİren hususların bulunması nedeniyle anıIan
Yönetme|iğin ilgi|i maddelerinin 5393 sayılı ıiunrnun ığ,ın.l ,uaJ"rİnl;Öİİ;;;,;Ö;İ".'yr1u.a,
açıklandığı şekilde değiştirilerek^_oıanmasına; iyidere ilçe Belediye Meclisinin, HAZiRAN Avı MeclisToplantısının 01 HAZİRAN 2022 Çarşambi günü saat ,,36; ;;-;;;,i;;'.iiu,"ir'r]tu"o",n
maddesi Oy birliği ile kararlaştırılmıştır.
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