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2464 sayı|ı Kanun'un 97'inci maddesi uya nca 2023 Ma|i Yılında uygulanacak Gelir Ücret tarifesinin
belirlenmesi hususunun; 06.10.2022 tarih ve 2022/6 sayı|ı Meclis Plan Bütçe Komisyon Raporunun
incelenerek meclisimizde görüşülmesi ve karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

İyidere Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 56 No.Iu kararı gereği 2023 Yılında Uygulanacak
Belediye Ucret Tarifelerinin Belirlenmesini içeren konunun araştırma ve üzerinde çalışılması ihtiyacının
bulunduğundan, görüşüyle birlikte raporunu sunması için Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 2l ' inci ve
Belediye Kanununun 24' üncü maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildiği ve Plan ve
Bütçe Komisyonunun 06.10.2022 tarih ve 202216 sayılı komisyon raponınu meclisimize sunduğu
görülmüştür.

Belediye Meclisimizin 02/ll 12022 tarihinde, Çarşamba günü, saat 12:00'da yapılan I. Oturum
toplantısında, 2023 Yılında Uygulanacak Belediye Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi hususunda meclisimize
sunulan Komisyon Raporunun görüşülmesi neticesinde;

2464 sayı|ı Belediye Gelirleri Kanunu'nun "ücrete tabi işler" başlıkh 97 nci maddesi "Belediyeleı bu
Kanunda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa 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 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin Görev
ve Yetkileri" başlıklı l8 inci maddesinin (f) bendi "Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu
yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek." htikmü
gereğince, ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmet için düzenlenerek, aşağıda yer alan
ücret tarifesine göre;

kararın Tarihi
02l1l12022
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2023 Yılında Uygulanacak Belediye cret Tarifelerinin
Belirlenmesi komis nRa runun Gö ülmesi.

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

katılmar an
l ]veler

Aydemir TARAKÇI
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l
1.1 Meskenler
1.2 ş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu, yuva vb. eğitim

veo
Okul, yurt, ke

etlm faali a ılan binalar
|.2,1 sırada sayılanlardanS393 sayılı Belediye Kanununun Ek2'nci

maddesinde(Ek:28/ 1 1 l20|7 -7 061i86md.)kapsamında kalanlar (Meskenlerin
(1.2)'nci

%50'sini emeZ
1.3 a)Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine, sağlık

ocaklafına ait binalar
l J l a(1.3.)'nci sırada sayılanlardan 5393 sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci

maddesi (Ek: 28l l 1 12017 -7 061 186 md.) kapsamında kalanlar(Meskenlerin
meZ%50'sini

b) 191112002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmış olan
4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuru|uş|arının Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun,
Belediyelerin de aıasında bulunduğu 1 inci maddesinin birinci fıkasında yer
verilenlerin işletmecilik gereği yapılması gereken indirimler hariç herhaıgi
bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulayamayacaklarını
içeren birinci fıkası, "Bakanlar Kurulu birinci fıkra hükmünden muaf
tutulacak kişi veya kurumlaıı tespit etmeye yetkilidir." hiikmiinü içeren
altıncı fıkrası, "Bu Kanunun yayımı tarihinden önce beşinci fikada
belirtilen kanunlaı dışında; kanun, kanun hükmünde karamame, tüzfü,
yönetmelik, genelge ve benzeri düzenleyici işlemler ile diğer idari işlemlerle
tesis edilmiş bulunan ücretsiz veya indirimli ücret tarife uygulamalanna
31.12.2001 tarihinden itibaren son verilir." hükmünü içeren on birinci
fıkası hükmü gereği, buna ait olarak "Bakanlar Kurulu birinci fika
hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkilidir."
hükmü çerçevesinde Bakanlar kurulunca karar ahnarak yürürlüğe konulmuş
olması kaydıyla geçerli olacağı ve uygulanacağı, aksi halde geçerli
olmayacağı ve uygulanmayacağı kaydıyla;
2634 sayılı Kanun Madde l6 - (Değişik :30l51199| - 3754lI Md.) "Turizm
belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve
meskenlere uygulanan ıarifelerden en düşüğü üzerinden öderler." hükmü
kapsamında kalan binalar

l.-ı Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri (lokanta, oyun salonu vd.
1.5 Daimi suretle faaliyet gösteren lunapark. panayır, fuar, stadyum, hipodrom,

spor salonu, gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler
l .5.1 (1,5.) 'inci sırada sayılanlardan5393 sayılı Belediye Kanununun Ek2'nci

maddesinde(Ek:28ll1 l2017 -7061/86md.)kapsamında kalanlar(Meskenlerin
%50'sini geçemez)

1.6 Sinema, tiyatro, opera bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri
1.6.1 (1.6) 'enci sırada sayılanlardan5 393 sayıh Belediye Kanununun Ek2'nci

maddesinde(Ek:?8l11 l2017 -7061/86md.)kapsamında kalanlar(Meskenlerin
%50'sini geçemez)

1.1 Kahvehane ve çay ocakları
l.ıt Motorlu araç yıkama, yağlama ve bakım yerleri
1.9 Liman ve balıkçı bannağında bulunan ticarethaneler
1.10 Taş imal eden atölyeler
1.1 l Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'leri);(Baglı 

"e 
lgilİ kurun/kuruluş dahit

olarak)(Fabrika. İdari bina vb. binalar)
|.|2 WC 'ler
1.13 Resmi ve özel inşaatlar
1.14 Liman veya Balıkçı Barınağına giriş yapan gemi veya diğer deniz taşıtlan

2023 YILlNDA LjYGULANACAK S1_I CItETLE, K.DV.D L,TLIM3 OLARAK
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5,68 T.L/m3
5,68 T.L/m3

4,05 T.L/m3

5,68 T.L/m3

7,97 T.Llm'
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1 9 T.L/m'
9 74T.Llm3

2 4y
l6 T.L/m3

4,05 T.L/m'



!.l5 (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 ticari faaliyet için kullanılan binalar

(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

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

1.18 Umumi faaliyeti olan cemiyet (dernek) ve hayır kurumIarı

t.l9 İlçe Müftiilüğü hizmet binaları
Amatör spor kulübülert.20

l 2 l (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,i.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15.1.16,1.17,1.
1 8,1 . l9,1 .2O)inci sıradakiler hariç 50l 8 kanun No.Iu "Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu" na ekli Genel Bütçeli Kapsamındaki Kamu
İdareleri" başlıklı (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve ilgili
kurum/kuruluşları dahil olarak)

1.22 l .l ,1.2,1 .3,1 .4,l .5,1 .6,1.7,1 .8,l .9,1.10,1.1 1,1 .12,1 .l3,1 .l4,1 .l5.1 .l6,1 .l7,1.
t 8.1 .19.1 .20,1 .2l )inci sıradakiler hariç 50l8 kanun No.Iu "Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu "na ekli Özel Bütçe İdareleri Başkanlığı"
başlıklı (iI) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve ilgili
kurum/kuruluşlan dahil olarak)
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 .13.1 .l4,1 .l5.1 .l6,1.17,1.
1 8, l . l9,1 .20, l .21 ,1 .22)inc\ sıradakiler hariç 50l 8 kanun No.Iu "Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kıırıunu" na ekli Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar" başlıklı (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve
ilgili kurum/kuruluşları dahil olarak)

1,23

1.21 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 .13,1.14,1 .15.1.1 6,1.1,7 ,1.
l8,1.19,1.20,1.21,1.22,.|.23)inci sıradakiler hariç 50l8 kanun No.1u "Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli Sosyal Güvenlik Kurumlarr"
başlıklı (Iv) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve ilgili
kurum./kuruluşları dahil olarak

1.25 1.1.1.2,1.3,1.4,I.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.I0.1.11,1.12,1.13,1.14,1.15.1.16,1.17,1.18,1.19

,|.20,|,21,1.22,.| .23,1 .24)iüncü sırdakiler hariç 50l8Kanun No. Lu "Kamu Mali
yönetimi ve Kontrol Kanunu" nu Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (e) bendinde
"Yelkileri belirli bir coğrafi alan ve Iıizmet|ere sınırlı olarak kamusal faaliyet
gösteren belediye ,il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya
üye oldukları birlik ve idareler olarak tanıınlanan "Mahalli idareler" ile 5939

sayılı Belediye Kanununun Ek2.nci maddesi (Ek:.28lll/20|7-7061/86md.)
kapsamında kalan diğer kanıu kurun,ı vc kurulrışları

2

2.|
,r7

z.3

2.1 Mühür. Kelepçe ve su kesme aparatı kırma ilk defa, ikinci ve tekarında
oh25 fazlası,

3

_1.1 Meskenler
Bankaları,
Çay Fabrikaları

5,68 T.L/m3

l3,3.1 T.L/m3

4,05 T.L/m'

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

4,05 T.L/m3

4,05 T.L/m3

4,05 T.L/m3

4,05 T.L/m'

Su ilcretleri, aboneleri aylık dönemler halinde tebliğ edilir İhbarnamelerde belirlenen vade tarihi son ödeme gllnüdür. Bu tarihten

sonra yapılan ödemlerde 6l83 sayılı Kanunda gecikme için öngörülen oranlar üzerinden hesaplanarak gecikme zammı alınır. Eger bu

süre 20 ü abonenin su kesilir. vadesinde ödenm su tlcretleri lla tahsil edilir
I(A AKsUT FES

K su kullanım kendi b anı ile bildirmesi halinde, normal tarifenin vo25 faz|ası
Reledi enin tes iti halinde dört katı,
Kaçak su kullananların, sayacı bulunmayan meskenlerde ayda l00 M3, diğerlerinde ise emsallerine

edilen miktarda su kullandı kabulü le ,tarifenin iki kat tutarı u ulanacaktır
500 TL
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].{ otellerden
3.5 Ticari faa]i etı su lol müesseselerden
3.6

Resmi kurumlard u kurum ve kurı.ıl ları3.7
3.ti Resmi kamu kurum ve kurul ları ve özel tüm in erlerinde
3.9

].l 0

-t

Sa Ba lama Mühür ÜcretiiI.t.l
1.2 Kal amaa

lM3 Kaldırım sökme1.3
1M] Beton sökmesi{.{

].5 lMr To rak hafri atr

l Metre duvar aİmasl{.6
Plaka akılması1."I

Rekor ama{.8
Valf ba lama{.9
Su ücretlerini vadesinde öderneyen abonelerin suyu kes

Ücreti olarak tespit edilen ücretlerin, yapılan hizrnetin karşılığı olarak alınmasına ve 5393

sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci maddesi (Ek:28l||/2011-106l186 md.)' kamuya ait

eğitim kurumları. yunlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama,

bagıantı, teminat, guvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi biİ ücret talep
ulama ıln,ıasına.edilemez." hükmU le Lı

ileceğinden su sayacını açılması.t.l0

10.000,00
750 00
2.500
1.250 00
5.000

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 iizere (2J eşit taksitle alınır.
3.1,3.2,3.3,3,4,3.5,3,6.3.7,3.8.'inci sırada sayılanlar için "5393 sayılı Belediye Kanununun Ek:2 inci
maddesi(Ek:28ll 120|7-7061l86md.)kamuya ait eğitim kurumlan, yurtlar, okul pansiyonları ve
Hasta hanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, kaülma payı ve benzeri

ı ve benzeri ad altında herhan bir ücret tale edilemez "hükmü ere nce u lama ıl ır
Elektronik ön ödemeli akılı kartlı su sayacı ile yeni su abonesi olanlardan ve eski mevcut abonelerinin
ön ödemeli akıtı kartlı su sayacı sistemine geçmesi halinde ödemiş oldukları depozito ücretine geçiş
yapması nedeni ile ilave olarak depozito ücreti alınmayacaktlr Eski , mevcut abonelerin ön ödemeli
ahlı kartlı su sayacı sistemine geçmesi halinde daha önce alınmış olan depozito ücretleri iade
edilmez.

4736 Kanunu No.1u 8/1/2002 Kabul Tarihli, l 9 10112002 tarih ve 24645 sayıl,ı Resmi gazetede

yayımlanarak yilriiklüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun inci maddesinde yer alan "(Ek fıkra:
|217120|3-6495188 md.) 1005 soyılı Kanun ye 3292 sayılı Kanun kapsamındo vaıani hizmel lerlibinden oylık
bağlananlar ile 5434 sayılı Kqnunun 56 ncı, mülga 15 inci ve 64 üncü ınqddelerine veya maddesine göre harp veya vazife

nalullıgı aylığı bağlananların ya d« 2330 saylı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık
bağlannasını gerekıiren kqnıınlara göre a1,1ık bağlananların veya harp Mardan sınıf veya görev değişlirerek çalışnoya
deyam eden kamu görevlileri ile harp veya vüüzife nalullüğü İken55l0 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında

çalışmoya başlamaları nedeniyle ödenmekıe olan aylıHarı kesilenlerin, bu fıkrado sayılan kanunlar veya maddeler
gereğince dul ve yeıim oylığı bağlananların ikameıgıihlarında kullandıkları eleldfik enerjisi ücreli ol 40'lan: belediyelerce

ıahakkuk eııirilecek su i)creti ise ol5T'den az' indirin içermemek üzere belirlenecek tarife ijzerinden aİııır." hii{<mÜne

göre l005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar

ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci
maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330

sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların

veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu
görevlileri ile harp veya vazife matullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi

kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıklan kesilenlerin, bu fıkada sayılan

kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgahlannda kullarıdıkları
belediyemizce tahakkuk ettirilecek su ücretlerinin % 50 indirimli olarak uygulanmasın4 aynca Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilmiş Engelli Kartlarının en zız 7o40 engelli

durumuna göre belediyemiz şebeke suyundan kullanmaları durumunda %50 (elli) oranında indirim
ılmasınaa

VERtLEN ZMETLERE I]A LI YAPILAN MASRAFLAR ILI l CRETLER:
75 00
/5 00
r50 00
1.500
l70,00
1.000 00
40 00
40
40

.1

L,, /

150,00

Diğer ticaıethaneler



5.1 zabıta kontrol defteri
(,, lmar yönetmeliği

5.3.) İhtisas Komisyon Raporları (Her bir rapor için)

5.1.) Belediyemizce, 4734 sayı|ı Kamu Ihale Kanununda, "ihale konusu mal veya
hizmet alımlan ile yapım işlerinde isteklilere talimatlan da içeren idari
şar§ıameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler,
sözleşme tasansı ve gerekli diğer belge ve dokümanı için

5.5.) 2286 sayıIı Devlet İhale Kanunu'na göre İhalesi yapılacak işe ait aynı
maddesi gereği Kanununl2 nci maddesi gereği şartnameler ve ekleri bedeli

5.6.) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 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 itlaiye raporu

6

6.ı.) Belediye sınırları ve mücavir alanlarda korurna,kullanma hizmet
olduğu yerlerde boşaltılan kamyon hafriyatlarından. l kamyon(5m3)

v€rmekle yükümlü

Hafriyat çıkarılan inşaat vb. yerlerin,sahiplerinden,hafriyat taşımasından dolayı kirlenen
cadde ve sokakların temizleme ücreıi olarak inşaat yapılan parselin alanın m2 sinden.

6.2.)

6.3.)

7

7,|.) 0-500 m2 arası
7.2.)
8

İlçemiz Ticari Minibüs olarak çalışan toplu taşıma (dolmuşçuluk) yapan
minibüslerinden hatlannı başkalarına devir etmeleri halinde Devir Temlik
Ücreti (Hisreıi onak allmı veya hisseli sstlşlarında %rs'lik diıiml€r halinde 4 farklı grupta 3,5oo,0o TL ve

kaılaİı şeklinde alInmasına (o/as' e kadaİ 3,500,00 TL, o/a5 - o/o50 aıalığlnda 7.000,00 TL, o/o50 - o/o75 aİallğ|nda
10.500,00 TL ve o/o15 - o/ol00 afaIıgında ise 1,1.000,00 TL) hisse o.anı millafında peşin ödenmek kaydıyla
uygulanmasına hissedaİln diğer hissedarlaflna devİ yapması durumunda bu taİifedeki tutaİın yine devraltnan
hi§se oranında devir alanca odenmesineM,O9,202l tarih Ve 3l No.lu meclis kararı)

Ruhsat ücreti(Aylık ücret)8.2)

8.3) Rize-Trabzon illeri arasında çahşan ve Belediyemizin sınırlar düilinde
gi,izergah ve durak yeri belirlenerek yolcu almak ve indirmek ttere verilen
(M) plaka minibüslerden aylık ücret
Belediye denizden dolgu Yat Limanı alanında kayık deniz aracı bannma
yeri kiraya verilenlerin devir taleplerinde devir ücreti

9)

9.1 Dış kapı no plakalarından. (1 adet).
İç kapı no plakalarından. (l adet).9.2

l0
l0.1.) I -49 M2 arası işletmelerden
l0.2.) 50-99 M2 arası işletmelerden
l0.3.) l00- 149 M2 arası işletmelerden
t 0.4.) |50-299 M2 arası işletmelerden

300 M2 ve üstü işletmelerdenl0.5.)
ıı)

İnşaat tanıtım levhası (70/110 ebadında)

KI\,\lETL EVRAK SATI CRETLE
l75,00

100,00

250,00

250,00

250,00

500,00

YATIN D K M CRETI
l l0,00

7,00

Yukarıda l ve 2 alt maddelerinde bilgileri verilen ha&iyat ve hafriyata bağh işler için, hafriyatın kendi alanırıa dökülmesi
Beledi sınırları d ına dökülmesi halinde'de a ı ücrel u ulanır

PLAN TAD AT TASD K CRET
7.000,00

500 nı' üzeri 7.000,00 TL + 500 m' üzeri her metrekare i in +1.50 TL V Dahildir.
\l N B SLERDEN ALINACAK RUHSAT DEvlIt VE TA INNIAZ DE CRETLE

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

l4.000,00

400,00

50,00

5.000,00

PLAKA(NUMARATAJ) CRET KDV D L
{00 00
l00,00

ŞLETME RUHSATI (,Rl] (ZABITA)
600
t.87 00
2,625 00
3.750,00
l 1.250

ŞAATLARA KONULACAK LEVHALARDAN ALINACAK CRET

N AATLARDAN IKAN

f hx
3.600,00

\\

8.ı )

8.ü)



MARLA IL(; IL ALINACAK HAR LAR

AŞağıda 8 maddede belirtilen harçlar için İçişleri Bakanlığınca periyodik olarak di,izenlenen ve Resmi
Gazetede yayımlanan belediyeler gruplandınlmasına ilişkin en son l6.09.201l tarih ve 28056 sayılı resmi
gazetede yayımlanan 20l1/l seri nolu tebliğe göre Betediyemiz 3.grup belediyeler içinde yer aldığından
07.05.2005 tarih ve 25808 sayıIı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararında belirtilen 4.grup belediyelere ilişkin tarifenin uygulanmasına,
Buna Göre;

KAYIT VE SURET HARCI
{.GRUP

0,30

Konut

0,06
0,06

0,06
Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı

0,18

0,65

0,06
Not: Belediye MecIisinin gelir ücret tarifesi kararı gereği mevcut iınar planına göre taban alan oturumunda aykırılık
oluşturan eski inşaat ruhsatına istinaden inşa edilmiş binalarda imar planında belinilen kat adedine göre kat ilavesi
talebinde bulunuldu da kat ilavesi imar-in t ruhsat ücretleri ve ha larının 3 katı olarak alınır.

7

Bina nşaat Harcı
l-Konut için

0,60

|,20

|"75
') ?<

2,75

şyerl ıçln
71a
3,5

5,5

Belediye Meclisimiz tarafından 2464 sayıIı Belediye Kanunu hükümleri gereği hazırlanan, iş bu vergi ve haıç
tarilesinin 2023 ılı büt esi ile birlikte u ulanmasına,

AsAN R TESCILI VE TESCIL BELGE CRETI
6,00

1.125,00
1.500,00

2.250,00
2,625,00

3.375,00

00

00
1,50

5

7

6

12

12.1

l2.1.1 a Her savfa basma

l2.1.2 Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinde
|2-2 iııın ıınvzuıTl GEREĞiNCf, ALINACAK HARçLAR

1(f!aret ve Konut Bölgeleri İçin Ayrı Ayrı)
Ticaret

|2-2.a İlk parselasyon harcı (beher m' için ; 0,09

12-2.b İlk parselasyon harcı (beher m'için ; 0,09

l2-2,c Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m2 için 0,09

|2-2.d
a- Toprak (Beher metreküp İçin) 0,23

b- Kana| (Beher metrekare için)
l2-2.e Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m2 için) 0,08

l2-3 Muayene Ruhsat Ve Rapor Harcı
|2-1

a- t00 m2ye kadar

b-l0l - l20 m2

c- l2l - l50 m2

d- l5l - 200 m]

e-200 m2'den yukarı

a) 25 mlye kadar

b)26-50mJ
c) 5l - l00 mz

d) l00 m' den yukarı

ı3)
İnsan asansörleri. (Kabin kapasite kg başına

Yük asansörleri. (500 Kg'a kadar)
Yük asansörleri. (501- 1 .000 Kg arası)
Yük asansörleri. (l001-2.000 Kg arası)
Yük asansörleri. (2.000 Kg ve fazlası)
Yürüyen merdiven ve her bağımsız merdiven için

ı1) NUMARATAJ BELGESi ve KRoKi ONAY ÜCRETi
ı5)

lmar durumları için: 1 000 nı2' ye kadar olan parsellerden her m2 için.
l000 m2 üzerindeki her m2 için ilaveten .

Imar durumu (Imar Planı Olmayan alanlardan) TLlm2.

lr/
0,45

4,5

b

0,85

| 22!
IMAR VE ŞEHIRCILIK MUDURJ,UGU HIZMET UCRETLER

15_1



l5-2 -lmar çapı çıktı ücreti l000 m2 .ye kadar olan parsellerde
l 000 m2iistü parsellerde

15-3 Bankalar tarafindan talep edilecek imar durum belgcSl
l5_.| l adet özel imar planı veya h6lihazır harita paftası kopyası

çıkarılması veya verilmesi
çapı, Halihazır harita vb. kopya çıkarılması veya verilmesiKadastro

l5_ı imarla ilgili olarak pğe ve diğer dosyalann expertizlerce dosya inceleme
lebinde bulunulması halinde

l5-6 Dosya bedeli
l5-7

15_8

a-) l - l ve 2.bölgelerden çıkma ücreti beher m2'sinden
b-) 2- 3 ve 4. bölgelerden çıkma ücreti beher m2,sinden.
c-) 3- 5. bölgelerden çıkma ücreti beher m2'sinden.

15_9 Sayısal ortamda proje ücreti (Dosya başına)
l5- l0 Temel vizesi ücreti (Bina başına )

l5-1l Ruhsat onama ucreti
için)

yeni yapılarda (Yapı İnşaat Alanı beher metrekaresi

l5- l2
Konutlardan m2.'si.
İşyerlerinden m2.'si

l5- l3 Vaziyet planı onay ücreti (İskanda Bina başına).

BiNA TABAN
ALANI M,

TABAN ALANI
ÜCRETLENDiRME

Yol A

SABiT CRETl

a Harcı (Yol ce hesi metresinden)l5- 1{

l5- l5

l00,00TL
l0 ]-200 nı' l00,00TL l l50,00TL
201-300 m' l00,00TL l650,00TL
301-400 m' l00,00TL 1.900.00TL
40 1-500 m' l00.0OTL 2.150.00TL

l5_ 16

16)
Kat irtifakı tesisi kat mülkiyeti tesisi kurulacak yapılardan her bağımsız
böliırniın tasdiki için ücret.

l7\
Kanalizasyon bağlama

l7.1) Kanalizasyon sistemine bağlantı yapma (/fabrika ve atölyelerden)
17.2) Resmi binalar ve okullar
l7.3) Ozel birden fazla daireli binalar(Daire Başına)
|7,1) Tek daireli Müstakil binalar

B_ OTOPARK Y NETMELt I

l50,00
l00,00
550,00

500,00

300,00

400,00

l20 00
75,00
60,00
l20 00
750 00
5,50

lişkin Hükümler
t22 Şubat 20l8 Tarihinde 30340 sayı|ı Resmi gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafindan yayınlanmış olan
Otopark Yönetmeliği hükümIeri 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 tamamı
tahsil edilir.
2-Vadesinde ödenmeyen otopark bedelleri ödendiği yı| itibariyle yeniden hesaplanır.
3-Otopark bedeli tahsil edilmeden yapı ruhsatı düzenIenmez
4-Tahsilat makbuzunda, ının ada ve l numarası ve tahsilatın ka lık k erl l ln a ıldı da belirtilira

IKMA CRETi

iskan ra rul in İnceleme bedeli
l
0,90
250
l50,00

YlKIM RI_IHSAT UCRETI

750,00

1.250,00

1.750,00
2.000,00

2.250,00

ELEKTRON HABERLE ME ISTASYONU YER E iM BELGE üCRETI
Yer seçim belge ücreti 27 .0l .2018 tarih ve 303 l4 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik. (Her yıl yeniden
de rlendirme oranında arttırılır.

YAPILARDAN ALINACAK cRETLER
350,00

KANALiZASYON VE SU TESisi BAĞLAMA CRET

7.000 00
3.000,00
500
500 00

5393 sayılı Belediye kanununun Ek:2'(Ek:28/l |l20l"7 -706| -86)kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar okullar pansiyonlar
ve hastahanelerden abonelik açma kapama bağlantı teminat güvence bedeli katılma payı ve benzeri ad altında herhangi

ılmasınabir ücret tale ediIenrez hükınü rc Ll a

7

/1 y

0- 100 m' 650,00TL

Otopark Bedeline

laına



l8
l8.1 ba lama ücretiaat 1 me su
l8.2 Ticari lı binalar ve resmi kurumlar
l8.3 Fabrika imalathane ve atöl eler
l8.4 Meskenler

okul sen,is aracı i in bcl düzenleme ücrcti
Di in bel e düzenlemer serr,ıs ara arl ı

20 Kelime e kadar ticari ilanlardan
20 Kelim beher kelimedenl

Kendi ara ve imkanları la başkalı izni ile ılan beher saatindena

Müzikli reklam s larının l dakikasından
21.5)

77

22.1\ 320 KOMATSU Yükleyici iş makinasını (kepçenin) kiraya verilmesi (1
saaİ

7,, ", Kazıcı tll(l makinesinin kira a verilmesi l saaticl l

22.3

,,, < Ekskavatörün kira verilıı-ıesi lSaat

22,7) Fosseptik çekme ücreti (Yalıköy, Sarayköy, Merkez ve Hazar mah.merkezi-

22.8) Fosseptik çekme ücreti (Şehir merkezleri dışı-22.7' de sayılan alanların

Fos tik ekme ücreti Kö ler

Yalıkö , Sara kö , Merkez ve Hazar mah.merkezi-Sahil eridi
ehir merkezleri dı ı-23.1'de sa ılan alanların dı ında kalanlar

Kö ler
23,1\

21
sahil kesiminde bir tanker nakli est
Mahallelerin orta mevkilerine bir tanker su nakli eSl
Mahallelerin rı mevkilerinde bir tanker su n nakli esi

25
25.1) Belediye tasamıfunda bulunan yerlerde asılan ve takılan her çeşit yazı

levha yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher m2 sinden yıllık
olaıak

25.2) Belediye tasarrufunda bulunan yerlerde asılan ve takılan her çeşit yazı levha yazı
ıklı tüm sabit ilan ve reklam|arın beher m' sindenve reslm ı ]lık olarakbi ı

Belediyenin izni ile ,Belediye tasarrufunda veya umuma ait yerlerde sabit
direk dikilerek asılan ve takılan her çeşit levha , yazl ve resim gibi tüm
sabit ilan ve reklamların beher m' si i l I-1 llık oIarak

25.3) Belediyenin izni ile ,Belediye tasarrufunda veya umuma ait yerlerde sabit

ME SUYU BA LAMA CRET
2.250 00
1.125 00
3.000
150 00
100 00
400,00

HoPoRLÖR CRET
32
1,29
1,72,00

81 00
lüm ilanı ücretsizdir 2 defa ilandan fazl a olarak ilan yapılması halinde 21.1'inci madde ilan ücreti

alınır.
BELEDlYE VAsITALAIlIN l ],l RAYA VE

1.000,00

1.000
2.000
500 00
1.500

kiralanan l Makinalarının u ım Gereksinimi olan sal creti asadan temin tutarı kadar ücretlendirilir
kombine kanal mıkinesi ma ve ekme lemi:

500,00

750,00

1.000,00
clinilen yerler dışında belediye araç vc iş makinelerinin kiralanması talebi halindc her saaıine

22.1,22.2,22..3,22.4.22.5,22.6,22.'1,22.8,22.9 alt maddelerinde ye. alan tarifeler uygulanı., Belirtilen Foseptik Çekmc Ücreti tek seferlik
o]u tekrar eden i lemlerden a ni ücreiler allnır

KAMYONLARJN GEL RLE
500 00
750 0

1.000 00
Kiralama esnasında tekrar eden işlemlerden ayni ücretler alınır
Belediye sınırları dışında Belediye araçlarının kiralanması talebi halinde, kiralama bedeli olarak
23.1,23 .2.23 .3 alt maddelerinde er alan tarife u ulanır

sLE Stj TA IMAsI CIi.ET
300,00
400,00
750,00

LAN VE REKLAM CRETLE
74,,00

94,00

l0.1 00

Belcdiye sınırları ve b

ü

l09,00

ı9)
20)
2ll
21.1)
2|.2|
21.3)
21.1)

Greyder kiraya verilmesi( l saati)
22.1| Kompresörün kiraya verilmesi( 1 saat)

22.6\

sahil Şeridi)

dışında kalanlar)
22.9|

23)
23.1 )

23,2)
2_].3)

2{.l )

21.2|
21.3)

25.3)

direk dikilerek asılan ve takılan her çeşit levha , yaz] ve resim gibi tiim
ışıklı sabit ilan ve reklamların beher m'si için yılIrkvolarak

8

}ı
/



25.1)
uzerl

eB edi eln 7, as darrufun il Llb unany ecadd e ayya
dkal mlrl ları nc zberle ı-l Sa nlaI ee a dd r

klre arlaml behern m Sl dn en ern u ok ^l,lar ste IZ n oücreti arak
B na ara o arak an 1an e krc aI]1 am s lm de r narlaç ğe yaz

herbe S n end ok arak
25.5) nde, Devlet karayolu güzergahında bulunan ve

belediyemizce yerleştirilmiş olan reklamlı otobüs duraklarına ilan ve reklam
amacıyla asılan takılan her çeşit levha yazı resim gibi tüm sabit ilan ve

çemiz mahalleri

reklamların beher m' bir takvim ın.unu
25.6) Belediye tasamıfunda bulunan yerlerde her çeşit cam y:vısı veya

bi ttlm sabit ilan ve reklamların beher m' sinden
reSllll

ıllık olarak
25.7) z mücavir alan sınırları dahilinde özel mülkiyeti olan, gerçek ve

ya tüzel kişilere kamu kurum / 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
tiirde verici ahcı vb. tesisi için yer seçimi ve yer yer uygunluk tespiti
ücreti(Siireye bağlı olarak yıllık ücret üzerinden hesaplanır. Birden fazla yıl
İçİn ücret ödemesi yapılması da dahil olarak peşin ücret peşin ücret
ödemesi halinde ücretin hesaplandığı süre için ödemenin yapıldığı yıl için
belirlenen ücret alınır. alınacak ücret taksitler halinde tahsil edilebilir.

Belediyemi

25.8) Belediyemiz sınırları içerisinde dağıtımı yapılacak olan tanltıcl broşür vb.
natc al izni ve adet ücreti

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

26)

ive a kasası satı ahı olu turarak satı ı]ardanal lez
26.2 Arabasız satı olu turalak satı anlardan m' i ln

i1 emizin esnalına mal vermek i in il elen to lardane tanc1
26.1 Şehrin çeşitli yerlerinde Zabıta Amirliğince uygun görülüp belediye

ık makamı oluru ile verilen se ar arabalar ük 2464197.m

"r1

27.1\
0- l 00 Kg arası
l00- 15 Kg arası
150-200 Kg arası
200_300 Kg arası
300 Kg dan yukansı

27.2, Ko ke i, vb. k ükba l-ıa van kesimleri i l I-1

27.3)

l 00
9,7l

2| 5

Ar ile birlikte

ÇE N MERKEZ E VE HAZAR MAHALLES
PAZARCILARDAN

lardan Sall

9,7l

l6.1l4,00

0.50

8.2l3,00

E PAZAR KURAN

10 00
5
l0 0

30,00

li onune ücretine ek olarak m' ücreli tahsil edilir.
MEZBAHA HAYVAN KE M üCR[,T

|3/0412005 tarihli ve 2005/8 730 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen Halııan Kesimi Muayene ve
Denetleme Harcı dışında;Mezbaha Hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Mezbahanemizde kesimi yapılan;

Bü Ha an]ardan

69 00
83
98
ll5
|29
|7 00

Bu ücret tarifesinde er alma n ücretler i in bir önceki tarife esas allnır
Yukarıda belirtilen gelir tarifelerinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 20 nci maddesinin 4 üncü
bendi "Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsii edildiği hallerde tarife ve biiet
bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye aynca intikal ettirilmez." hükmi,ine
göre belirlenmiş olduğu halde (arifeye KDV. dahil edilmiş olarak) bu karann yürti(lük tarihinden itibaren,
0|10|/2020 - 3|l|212020 tarihleri arasında ve yeni olarak ücret tarifesi belirlenerek yiirürlüğe girinceye kadar
süre dahilinde olaıak uygulanmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci maddesi (Ek 28/1112017-

ulanan su ve atık su tarife ücreti tiiketim miklarına706l186 md. "kamu kurum ve kurul larına u

9 4.,

yerler vasıtası ile
vasıtasıyla yaptlan

kal lcl yaz|
n,I2

26.1\

26,3\



bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşü 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 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 yürihlük tarihi l/l/20l8 tarihinden
itibaren bu kararın yürürlüğe girerek uygulanmaya baş[ayacağı tarihe kadaı ve bu madde gereğine aykın
uygulamaya rastlanılmasına bağlı gereği halinde işlemin düzeltilerek bu madde gereğine göre konutlar için
belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlası larife ücreti olarak uygulanmasına 2464 sayı|ı
Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun l8 inci maddesinin (0 bendi

ince meclisimizce to lantı katılanların o bir1 i ile karar verilmi
PLAKA CA TAKS E NTA CRETLEFE

İyidere Belediye Meclisinin 05/06/2008 karar tarih ve 44 kaıar No. lu karanyla kabul edilen, MUlki İdare
Amirine gönderilerek ve 24l511984 kabul talihli, 30l l Kanun numaralı, 11611984 tarih ve 184l8 sayılı Resmi
Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelik]er Hakkında
Kanun" hükmüne göre ilan olunarak yürürlüğe giren "T.C. İyidere Belediyesi (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme
Yönetmeliği" nin "Ruhsat HarçIarı ve Devir Ücretleri" baştıklı 7 İnci maddesi ve "(T) Plaka Taksilerin Taşıma
Ücret ve Tarifesi" başlıkh 12 nci maddesi ve Yönetmelik gereğince alınması gereken harç, ücretlere ait tarifenin
belirlenmesi amacıyla yapılan görüşmeler ve işaretle oylama neticesinde, Yönetmelik içeriğinde yer alan harç
ve ücretlerin;

100 00
4.000
|20 00
50 00
50 00
50,00

2.000 00
l00,00

N KAH AKD SALoN CRET
600

Belediye NikAh Salonunda yapılan nikah akitlerinden ücret alınmaz, Başkanlık müsaadesi ile yapılan kamu
yarartna yapılacak toplantı ve konferanslardan ücret alınmaz, düğün veya toplantı esnasında oluşan hasarlardan

tusunda bakım onarım masrafları alınır.iI

28

28.1) (T) Plaka Taksi İşletme Belgesi (Ruhsat) ücreti
28.2) (T) Plaka Taksi Devir Temlik Ücreti
28.3) (T) Plaka Taksi (Ruhsat) Vize Harcı
28.{) (T) Plaka Taksi Ruhsat Belge Ücreti
28.5) (T) Plaka Taksi Şoftir Çalıştırma İzin Belge Ücreti
28.6) İlçemizde kurulan Resmi Taksi durağında hizmet veren her bir ticari taksi

için aylık ücret
28.7) Hususi Süresi Ucreti Yıllık (En fazla Uç Yıl)
28.8) Ticari taksi plakasının hususiye dönüştürülmesi dolaysıyla işlem ücreti

alındıktan sonra aynı plakanın tekrar ticariye dönüştürülmesi için ikinci defa
yapılan işlemden aynca ücret alınmaksızm, araç plakalannın hususiye ve
ticariye dönüştürülmesi olarak iki ayrı işlemden, aynı araç plakasına yapılan
işlem dolayısıyla bir defa alınacak ücret KDV (Katma Değer Vergisi) düil
olarak belirlenmesine, Belirlenen bu fiyat tarifelerinin 3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin 4 üncü bendi "Belli bir
tarileye 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 etlirilmez." hükmüne göre
belirlenmiş olduğu halde (tarifeye KDV. Dahil edilmiş olarak) bu kaıarın
yürürlt-ik tarihinden itibaren uygulanmasına, T.C. İyidere Belediyesi (T)
Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği gereğince ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin
(d) bendinin izin vermesiyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci
maddesinin (f) bendine göre oybirliği ile karar verildi.

nVLENME AKl)29
29-| Belediye çok amaç lı salon örtülü, temizlik dahil
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Yukarıda belirtilen gelir tarifelerinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 20 nci maddesinin
4 üncü bendi "Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife
ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye aynca intikal ettirilmez."
hükmüne göre belirtenmiş olduğu halde (tarif'eye KDV. dahil edilmiş olarak) bu karann yüriirlük tarihinden
itibaren, 0ll0|l2023 - 3lll2l2023 tarihleri arasında ve yeni olarak ücret tarifesi belirlenerek yürürlüğe
girinceye kadar süre dahilinde olarak uygulanmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci maddesi
(Ek: 28l||120|7 -706l186 md.) "Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tiiketim
miktaıına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşfü su ve atık su
tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim
yerlerindeki kamu kurumlaıından herhangi bir ad alında 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 htikmtin yürürlük tarihi
1l1l20].8 tarihinden itibaren bu kararın yüriiırlüğe girerek uygulanmaya başlayacağı tarihe kadar ve bu
madde gereğine aykırı uygulamaya rastlanılmasına bağlı gereği halinde işlemin diizeltilerek bu madde
gereğine göre konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlası tarife ücreti

olarak uygulanm asına 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun l8 inci maddesinin (f) bendi gereğince; İyidere İlçe Belediye Meclisinin, KASIM Ayı Meclis
Toplantısının 02 KASIM 2022 Çarşamba günü saat 12.00' da yapılan toplantının l. Gündem maddesi
işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.
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MECLIS KARAR|
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27.10.2010 tarihli ve 27742 sayıIı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı
Atık Bertaraf Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" hfüiimlerİ
gereği, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Ahk Bertaraf Tarifelerinin belirlenmesine ilişkİn hususunun;

06,10.2022 tarih ve 202217 sayılıı Meclis Plan Bütçe Komisyon Raporunun incelenerek meclisimizde
görüşülmesi ve karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

İyidere Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 57 No.Iu kararı gereği 2023 Yılında Uygulanacak
Atıksu Att Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Betirlenmesi içeren konunun
araştırma ve üzerinde çalışılması ihtiyacının bulunduğundan, görüşüyle birlikte raporunu sunması için
Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 2l' inci ve Belediye Kanununun 24' üncü maddesİ gereğince Plan ve Bütçe
Komisyonuna sevk edildiği ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.10.2022 tarih ve 202217 sayı|ı komisyon
raporunu mecIisimize sunduğu görülmüştür.

Belediye Meclisimizin 0511012022 tarihinde, Çarşamba günü, saat 12:00'da yapılan I. Oturum
toplan sında, 27 .l0.2010 tarihli ve 277 42 sayıl,ı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Atıksu Altyapı ve Evsel
Katı Atık Bertaraf Tarifeterinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükiimleri
gereği 2023 Yılında Uygulanacak Atıksu Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin
Belirlenmesi Komisyon Raporunun görüşülmesi neticesinde;

kararın Tarihi
02llI12022

Karar No
63

Kararın
Konusu

2023 Yılında Uygulanacak Atıksu Alt Yapı ve Evsel
Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenrnesi
Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

Belediye
Meclisini
Teşkil Eden
Uyeler

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

Katılmal,an
Üyeler

Aydemir TARAKÇI

l2

il,,
/4/

ONERI :



2023 YILl ATIK SU ALTYAPI EVSEL KATI ATIK BERTARAF TES LERJ T FELE
D.V.DAHIL 1A TL/m3ka ılı

Meskenler 0,42TLlm3
|.2) Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaoku|u, yuva vb. eğitim

ılan binalarveo retim faali etı
0,84TL/m3

1.2.1) (1.2)'nci sırada sayılanlardan5393 sayılı Belediye Kanununun Ek2'nci
samında kalanlarEk:28 l | 1 12017 -706 1 /86md.maddesinde

0,63TL/m3

ı.3) a)Konaklama tesisleri ile hastanenler ve diğer yataklı sağlık tesislerine,
lık ocaklanna ait binalarsiı

1,31TL/m3

t3.r) a(1.3.)'nci sırada sayılanlardan 5393 sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci
maddesi (Ek: 28 l 1 1 l20 17 -7 0 6 | l 86 md. ) kapsamında kalanlar : 0,63TL/m3

b) l9l|12002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmış olan 4736
sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettik|eri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, Belediyelerin de
arasında bulunduğu l inci maddesinin birinci iıkrasında yer verilenlerin
işletmecilik gereği yapılması gereken indirimIer hariç herhangi bir kişi veya
kuruma ücretsiz veya indirim!i tarife uygulayamayacaklarını içeren birinci
fıkrası. "Bakanlar Kurulu birinci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya
kurumları tespit etmeye yetkiIidir." hükmünü içeren altıncı fıkrası, "Bu
Kanunun yaylmı tarihinden önce beşinci fıkrada belirtilen kanun|ar dışında;
kanun, kanun hükmünde karamame, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri
düzenleyici işlemler ile diğer idari işlemlerle tesis edilmiş bulunan ücretsiz veya
indirimli ücret tarife uygulamalarına 31.12.200l tarihinden itibaren son verilir."
hükmünü içeren on birinci fıkrası hükmü gereği, buna ait olarak "Bakanlar
Kurulu birinci fikra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit
etmeye yetkilidir." hükmü çerçevesinde Bakanlar kurulunca karar alınarak
yiirürlüğe konulmuş olması kaydıyla geçerli olacağı ve uygulanacağı, aksi halde
geçer[i olmayacağı ve uygulanmayacağı kaydıyla;
2634 sayılı Kanun Madde 16 - (Değişik :30l5l199l - 3754l| Md.) "Turizm
belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve
meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler." hükmü
ka samında kalan binalar

0,42TLlmı

Her türlü eme! l leri lokanta, o salonu vd.encemevee 0 75TLlm3
ı.5) Daimi suretle faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar. stadyum, hipodrom,

S erlerr salonu. a mahsus olanbi lamaerler ile e ad
0,75TL/m3

1.5.1) (1.3.) 'inci sıIada sayılanlardan5393 sayılı Belediye Kanununıın Ek2'nci
Ek:28 / | 1 l 20 1 7 -'7 06 1 /86mdmaddesinde samında kalanlar

0,63TL/m3

1.6 Sinema, ti tro, o ra bale vb. biletle irilen koltuklu e lence erleri 0,75TLlm3
(1.6) 'enci sırada sayılanlardan5393 sayılı Belediye Kanununun Ek2'nci

Ek:28 l 1 | 12017 -706 l /86md.maddesinde samında kalanlar
0,63TL/m3

kahvehane ve ocaklarıa 1,06TL/m'
Ntotorlu kama, ama ve bakım erleri 1,43TL/m3
Lin-ıan ve balık ı barına ında buIunan ticarethaneler 0 75TLlm'

1.10
,I imal eden atöl eler 1,58TL/m'

1,1l) Kamu Iktisadi Teşebbüsleri (K T'leri);(Bağlı ve ilgili kurum/kuruluş düil
Fabrika. İdari bina vb. binalarolarak

0,63TL/m3

2TLlm30
1.13 Resmi ve özel i t lar 1,28TLlm3
t.l3.1 0,63TL/m'

Liman veya Balıkçı Barınağına giriş yapan gemi veya diğer deniz taşıtları
l.t5) ( 1.1,1.2,1 .3,1.4,1.5,l .6,1.7,1.8,1.9,1.10,1 .l 1,1.12,1 .13,1.14,1.15.)inci

sıradakiler hari in kullanılan binalaıticari faali eti
0,75TL/m3

]3 ,4X

l)

1.1)

ı.ü)

1.6.1)

1.7)

ı.ti)
1.9)

l,l2) WC'ler

(1.13.)üncü sırada sayılanlardan 5393 sayılı beledi kanunun Ek22nci maddesi (Ek:
28l | | l20 | 7 -7 06l /86md.)kapsamında kalanlar

1.11) 2,23TLlm3

{-



l,75TL/m'(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
Fabrikalar) zirai mesleki faalisıradakiler hari erl in kullanılan binalar

0,5.{TL/m3l .l7) Demiz, Hava, Kara Kuwetleri Komutanlıklaıı, Jandarma
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ilgili veya

Genel
bağlı

arınca kullanılan hizmet binası. karakol vd. binalarkurum/kurulu
0,5{TLlm31.18 umumi faali eti olan cemi demek ve ha ır kurumlarıet
0,5-1TL/m't.l9 l e Müfıülü

TL/m!01.20 AnatöI S r kulübüler
0,63TL/m31.2l\ (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15.1.16,1.17,1.

l 8,1 . l9,1 .2O)inci sıradakiler hariç 50l 8 kanun No.lu "Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu" na ekli Genel Bütçeli Kapsamındaki Kamu
İdareleri" başlıktı (I) sayıh cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve ilgili
kurum/kurul ları düil olarak

0,63TL/m31.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15.1.16,1.17,1.1
8,1.19,1.20,1.2l)inci sıradakiler hariç 50l8 kanun. No.]u "Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu "na ekli OzeI Bütçe ldareleri Başkanlığı"
başlıklı (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve ilgili
kurum/kurulu arı dahil olarak

1.22)

0,63TL/mJ1.23) 1.1,1.2,1 .3,1.4,1 .5, t .6,1 .7,1 .8,1 .9,1 .l0,1 .1 1,1 .l2,1.13,1 .l4,1 .l5.1.1 6,1.1,7 ,1.1

8,1.19,1.20,1.21,1.22)inci sıradakiler hariç 5018 kanun No.1u "Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu" na ekli Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar" başlıklı (1Il) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve

il ları dahil olaraki kurum,/kurulu
0,63TL/m31.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,ı.l0,1.11,1,12,1.13,1.14,1.15.1.16,1.17,1.1

8,1. 19,1.20,1.21, 1.22,.1.23)inci sıradakiler hariç 50 l 8 kanun No.lu "Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli Sosyal Güvenlik Kurumlarr"
başhklı (Iv) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri(bağlı ve ilgili
kurum,&urulu ları dahil olarak

|.21)

0,63

1.25) l. 1,1.2, 1.3, 1,4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,1.9, l. 1 0,1. l l, l. l 2, l. 1 3, l. l 4, l. 15.1.16,1.17,1.1

kamu kurum ve kurul ları
EVSEL KATI ATIK BERTERAF TES ZMETLE; EVSEL ATIK Hs TARIFIL

K.D.V. DAHiL l AY KAR ILIĞlTL/M3 oLARAK
2)

Meskenler2.1
0,48TLiAY=5,76TLlYLKahAtıkTo 1ama

0,46T: L/AY=S, 5 2T :L l Y lLKat Atık Bertaraf
0,94T:LAY:l 1,28T:L/YILT lam

Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu, yuva v
a ılan binalar

2.2)

2,92TLlAYKatlAtık To lama
2,7 2 :T L l AY =32,6 4T L l Y ILKatı Atık Bertaraf
5,64TLl AY :67,68TL/YILTo laııı

2.3) a)Konaklama tesisleri ile hastanenler ve diğer yataklı sağlık tes islerine, sağlık ocaklarına ait

binalar
4, 56TLlAY=54,72TLlYLKatıAtık To lama
4,25TL l Ay : 5 1,00TL/YI LKatı Atık Bertaraf
8,3 l TLIAY: l05 ,72TL!YLTo lanr

lokanHer türlü erleri n salonu vd.ence ()eme l me ve2.1
l4

^X

1.16)

l,ıizmet binaları

8, l. 1 9, l .20.1.2 l, |.22,.|.23,1.24)iüncü sırdakiler hariç 50 l 8Kanun 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 faaliyet gösteren belediye ,il özel idaresi ile bunlara

bağlı veya bunların kurduklan veya üye oldukları birlik ve idareler olarak
tanımlanan "Mahalli idareler" ile 5939 sayılı Belediye Kanununun
Ek2.nci maddesi (Ekı28llll20|1-706ll86md.) kapsamında kalan diğer

b. eğitim ve öğretim faaliyeti



KatıAtık Toplama 2,6lTLlAY=3|,32TLlAY
Katı Atık Bertaraf 2,44TL/ AY =29,28TLlY IL
Toplam 5,05TL/AY=60,60TL/YIL

2.5) Daimi suretle faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor sa|onu, gibi yerler ile
ad laırıa mahsus olan erler

KatıAhk Toplama 3,6 l TLlAY=3 t,32lTLlYL
Katl Atık Bertaraf 2,44TLl AY =29,z8TLlYlL
Toplam 5,05TL/AY=60,60TL/YIL

2.6\ Sinema, tivatro, opera bale vb. biletle girilen koltu]du eğlence yerleri
KatıAtık Toplama 2,6|TLlAY=31JzTLlAY

2,44TLl Ay =29,z8TLlYIL
Toplam 5,05TL/AY=60,60TL,|aIL

2.7) Kahvehane ve çay ocaklarr
KatıAtük Toplama |,9 5T Ll AY _23,40,1 Ll Y |L

| ,83TLlAy=2| ,96TL/YL
Toplam 3,7gTL/AY=45,36TLN|L

2.8) Motorlu araç yıkama, yağlama ve baküm yerleri
KatıAhk Toplama 4,9 |İl/Ay=23,40tl/Y n

Katı Atık Benaraf 4, 5 8TL/AY=54,9 6T L lY lL
Toplam 9,49TLlAY=l l3,88TL/ryIL

2.9) Liman ve bılıkçı barınağında bulunan ticırethaneler
KatlAtık Toplama 2,6|TLlAY=3l,32TLlAY
Katl Atık Bertaraf 2,44TLl AY =29,28TLlYIL
Toplam 5,05TL/AY=60,60l,L/YlL

2.10) Taş imal eden atölyeler
KaııAtık Toplama 5,48TLlAY=65,76TLN[L
KatAtlk edaraf 5, l OTL/AY=6 1,20TLlYIL
Toplam l 0,58TL/AY=l 26,96TLN IL

2,1|') Kamu İktisadi Teşebbüslerİ (KİT
binalar)

'leri);(Bağlı ve ilgili kurum/kuruluş dahil olarak)(Fabrika. İdari bina vb.

KatıAtık Toplama 9,78TL/AY= l |1,3 6TL/Y L
Katı Attk Bertaraf 9, l l TLIAY= l 09,32T LN IL
Toplam 1 8,99T Ll AY =226,68 TL/YI L

2,12, WC 'ler
KatıAtlk Toplama l,02TLlAY=|Z,Z4TLNIL
Katı Atık Bertaraf 0,95TL/AY=l 1,40TL/YIL
Toplam 1,97 T Ll AY =23,64T L/y lL

2.13) R€§ml ve özel inşaatlar
KatıAtIk Toplama 4,45TLl AY = 53,40TLIYIL
Katı Atlk Bertaraf 4,| 6TLl AY =49,92T L/Y |L
Toplam 8.61TL/*AY=TLlYlL

2,14) Liman veya Balıkçı Barınağına giriş yapan gemi veya diğer deniz taşıtlan
(26.|2.2004tarih|i ve 25682 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların konrolü
yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır)

2.15) |Z.|,2.2,2.3,2.12.5,2,62.7 2.8,2,9 2.|0,2,|1,2.|2,2.|31.1ıl,nci sırıdakiler hariç ticari faaliyet için kullanılan
binalar
KatıAt]k Toplama 2,6lTL/AY:31,32TL/YL
Katü Atık Bertaraf
Toplam

2.|6) (2.1,2.22.3,2.4,2.3,2,62.7,2.8,2.9,2.|0,2.1l,2.12,2.13,2.14,2.15.)inci sıradakiler hariç (Fabrikalar)
mesleki faalivetleriçin kullanılan tıinalar

zlral

KatıAtık Toplama 6,09TLl AY =7 3,I8TLIYIL
Katl Atlk Bertaraf
Toplam l l,,l 6TL./ AY.:l 4 1, l 2YLlYtL

l5

*4X

Katı Atık Bertaraf

Katı Atık Bertaraf

2,4 4T L l AY =29,28T L/Y lL
5,05TL/AY=60,60TL/ryIL

5,67TL/ AY -64,04T L/Y|L

h



Demiz, Hava, Kara Kuyvetl€ri Komutanlıklarü, Jandarma Genel Komutanlığı ye Emniyet Cenel Müdürlüğüne ait
rınca kullanılan hizmet binası, Karakol vd. binalaril ili v ba lı ku ru m/ku rulu

2.17)

l 84TL/AY=22,08TL/YlLKatıAtık To lama
|,7 2T Ll AY =20,64T Lly |LKatü Atlk Benaraf
3,56TL/AY=42

,l2TLlYlL

2.I unıumi faali olan cem t dernck vc ha r kuru mları
1,84TL/AY=22,08TL/YILKatıAtık To lama

Katı Ahk Bertaraf | ,72TLlAy=20 64TL/YIL
3 56TLlAy=42,72TLlYlLT larn

z,l9 Müftülü ü hizmet binalarl
1,84TLiAY 08TLiYlLlamaKatıAtık T

katı Atlk tsenaraf
lamT 56TLlAY=42"72TLlYlL

Amatör or kulübüler
l ,84TLlAY=22 08TL,YILKatıAtık To lama
| ,72TLlAY=20 64TL/Y|LKatı Atık Bertaraf
3 ,56TL/ Ay =42 72İLlyIL

(2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.,7 ,2.8,2.9,2.10,2.|1,2.1?,2.|3,2.14,2.|5,2.|6,2.1,7,2.18,2.|9,2.20)
No.1u "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" na ekli Genel Bütçeli Kapsamındaki

inci sıradakiler hariç 50l8 kanun
Kamu İd8reteri" başlıklı (I) sayılı

cetvelde ları dahil olarakr alan kamu idareleri ıVel ili kurum/kurulu

2.2l)

.1 9lTL/AY= 58,92TLlYlLKatıAtlk To lama
4,58TL/AY=54 96Tt-,YILKatı Atık Benaİaf

lamT 9 49TL/AY= l l3.88TL/YlL
(2.1,2,2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.,1,2.8,2.9,2.10,2.11,2.|2,2.13,2.14,2.|5,2.16,?..|1 .2.|
kanun No.lu "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu "na ekli Ozel B

8.2,19,2.202.2l,)iııci sıradakiler hariç 50l8
ütçe İdareleri Başkanlıği' başlıklı (II) sayılı

cetvelde arı dahil olarakalan kamu idarele ili kurum,&uruluhveil' 'rl
4,9lTL/AY= 8 92TLlYlLKatıAnk T Iama
4.58TL/AY=54 96TL/YILKatl Atık Benaraf
9,49TLIAY= l l 3,88TL/YILlamT

2.23\ (?.|,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.,7,2.8,2.9,2.|0,2.11,2.12,2.13,2.14,2.I5.2.|6,2.11 ,2.|8,2.1
kanun No.1u "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" na ekli Düzenleyici ve

9,2.202.2 |,2.22)::Iıci s[adakiler hariç 50 l 8

Denetleyici Kurumlar" başlıkh (lIl) sayılı

cetvelde ları dahil olarakalan kamu idarele li kurum4<urululı ve

KatıAtık T lama .t 9lTL/AY= 892TLlY|L
4 58TL/AY=54,96TLlYlLKatü Atık Bertaraf
9,49TL/AY=l l3 88TL/YILlamT

(2. 1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2. l 0,2. | 1,2.12,2.ı3,2. l

50l8 kanun No.1u "Kamu Mali Yönetimi ve Kontİol
4.2.1 5,2.1 6,2.|'7,2.18,2.|9,2.202.2|,2.22,2.23,)inci sradakiler hariç
Kanunu na ekli Sosyal Güvenlik Kurumlari' başlıklı (tv) sayılı

ları dahil olarakalan kamu idarele ili kurum,&,urululı r,e il

2.21)

,t 9lTL/AY= 58,92TLlYlLlamaKatıAnk T
4 58TL/AY=54,96,1L/YlLKatü Atık Benaraf
9,49TLIAY=l 13 88TLıYtLlaınT

2.25,) (2.|,2.2,2.3,2.4,2.5,2,6,2.,1,2.8,2.9,2.|0,2.| |,2.12,
sırdakiler hariç 50l8Kanun No. Lu "Kamu Mal
bendinde "Yetkileri beliİli bir coğrafi alan ve hi
bunlara bağlı veya bunların kurduklan veya (lye

sayılı Belediye Kanununun Ek2.nci maddesi

2.13.2.14,2.|5,2.16,2.1'1,2.18.2,19,2.202.21,2.22,2.23,2.24,2.)iiJncı)
iyönetimi ve Kontrol Kanunu" nu Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (e)

zmetlere sınırll olarak kamusal faaliyet gösteren be|ediye ,iI özel idaresi ile
oldukları birlik ve idareler olarak tanımlanan "Mahalli idareler" ile 5939
(Ek:28/l l/20l7-?06l /66md.) kapsamında kalan diğer kamu kurum ve

kuru] ları
1 9lTL.lAY= 58,92TLlY ILlan,ıaKatı Atık T
.ı 58TL/AY=54,96TLlYILKatı Atık Bertaraf
9,49TL/AY=l l3 88TLiYlLT lam

l6 ay

Toplam

| .72TLlAY =20,64,1L/y IL

2.20).

Toplam

cetvelde



Yukarıdaki 1.1. ila |.25 ve 2.| ila 2.25 maddelerindeki gelir tarifelerindeki ücretler 27.10.2010
tarihli ve 27742 sayıl,ı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmeliğin" 22 nci maddesi "atık su ve
evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla
su faturaları üzerinden yapı[ır." hükmüne uygun olarak, yılda aylık tutaılarına göre hesaplanarak su
faturalarının tahakkuk ve tahsil zamanlarında tahakkuk ve tahsil edilecektir, l ay 30 gtin 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 düil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca
intikal ettirilmez." hükmiine göre belirlenmiş olduğu halde (tarifeye KDV. Düil edilmiş olarak) 0|10|12023
- 3|l|212023 tarihleri arasında ve yeni olarak ücret tarifesi belirlenerek yürürlüğe girinceye kadar süre
dahilinde olarak uygulanmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Ek 2'nci maddesi (Ek:
28/1112017'706|/86 md.) "Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atlk su tarife ücreti tiıketim
miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en dtiştlk su ve atık
su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim
verilerindeki 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/2018 tarihinden itibaren bu karann yürürlüğe girerek uygulanmaya başlayacağı tarihe
kadıır 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 yüzde 50 fazlası tarife
ücreti olarak uygulanmasına 2872 sayılt Çevre Kanununun l l inci maddesi, "Atık su Altyapı ve Evsel Katı
Atik Bertaraf Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usu] ve Esaslara llişkin Yönetmeliğin Geçici l inci
(değişik :RG25/ 112017 -29959)ve 24 üncü madde|eri",2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97inci
maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun l8inci maddesinin (f) bendi gereğince İyidere İlçe Belediye
Meclisinin, KA§IM Ayı Meclis Toplantısının 02 KASIM 2022 Çarşamba günü saat 12.00' da yapılan
toplantının 2. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

MECLiS BAŞKANI ı<-q.TİP (Üye) KATIP (Uye)

affet M E Hasan KOLCU Zeynep E Y

ö Pl

1,I
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oNERl

MEcLİSE

2023 Yılı Belediye Bütçe Tasarısının görüşülmesi ve kabul edilmesine ilişkin 07.10.2022 tarih ve 202218 karaı sayılt
Meclis Plan Biitçe Komisyon Raporunun incelenerek meclisimizde görüştllmesi ve karar alınmasını rica ederim.

KARAR

iyidere Belediye Meclisinin 05.1o,2022 tarih ve 58 No.1u kararı gereği 2023 Yılı Belediye Bütçe Tasartsınln
Görüşülme§i v€ Kabul Edilmesini içeren konunun araştlrma Ye üzerinde çalışılması ihıiyacının bulunduğundan, görüşuy|e
birlikle raporunu sunması için Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 2l ' inci ve Belediye Kanununun 24' üncü maddesi gereğince Plan
Ve Bütçe Komisyonuna sevk edildiği Ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 0'7 .10.2022 İalih ve 202218 sayılı komisyon ıaporunu
meclisimize sunduğu görülmüştür.

Belediye Meclisimiziı 02lIl12022 tarihinde, Çarşamba gtınü, saat l2:00'da yapılan ı. oturum toplantısında, Belediye
Mali Hizmetler Müdtlrlüğünce hazır]anan 2023 Mali Ytll Butçe Dosyaslndaki cetvellerin tiım bölümleri ve maddelerin tamamı
okunup, Meclis Plan ve Btltçe Komisyonunun 07.10.202l tarihli ve 202218 sayılı raporu incelenerek görüştllmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 6l inci ve 62 nci maddeleri ve Mahalli ldareler Bütçe ve Müasebe yönetrıeliğinin 22
nci maddesi gereğince İyidere Belediye Başkanlığın:r:, 25105/2022 tarihli ve 24t5 sayılı yazısıyla gider bütçelerini hazırlarnak
tlzeıe birimlere çağrü yapılmasü, 23 üncü maddesi geleğince Birimlerin bütçe fişini (Örnek-3/A) kullanarak gerekçeli btltçe yılı
gider teklifleri ve izleyen iki yılın gider tahminleri ile odenek cetveli (Örnek-9) ve ayrmtılı harcama programını (Ömek-27) mali
hizmetler biriminin kooıdinasyonunda hazırlayarak hizmet gerekçesi (Ömek-2) ile birlikıe Temmuz ayının sonuna kadar
yazılarıyla mali hizmetler müdürlüğüne Vermeleri, 24 üncü maddesi gereğince mali hizmet]er müdiırlüğünün, diğeı birimlerden
gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri
doğrultusunda belediyemizin butçe tasarlslnl oluşturmasl, Mali Hizmetler Müdürloğihün 29108/2022 tarihli ve 2920 sayılı
yazısıyla sunulması ve üst yönetici olarak belediye başkanı tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan soffa 3l108/2022
tarihli oluruyla bütçe tasarısının encümene havale edilmesi, 25 inci maddesi gereğince Encilmene sunulan bütçe tasansı ve izleyen
iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki yıla ve içinde bulunulan yıla ait (bütçe hazırlığının yapıldığı ay itibariyle) bütçe
gerçekleşmelerinin 50l8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönelim bütçe tasalısına eklenmek
üzere İçişleri Bakanlüğına gönderilmesi, 26 ncı maddesi gereğince encümenin 31l0812022 tarihli ve 2022/66 sayılı görüş kararnın
üst yönetici olarak belediye başkanına verilmesi, 27 nci maddesine göre encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan
bütçe tasarısının üst yönetici olarak belediye başkanı taraflndan l4l09l2022 tarihli Ve 3058 yazüsıyla Meclis Başkan|ığına
sunularak, 5393 sayılı Belediye Kanununun "cündem" başlıklı 2l inci maddesi geleğince |4/0912022 tarihli ve 3058 sayıIı
yazısıyla meclis toplantı giindemine alınarak Kasım ayı toplantısında göruşiilmek üzere meclise sunulması, Btıtçe tasarısın].n
Belediye Meclisinin 05/|012022 tarihli toplantısının birinci oturumunda görüşülerek, en fazla 5 iş giin0 içinde inceleyerek
görüşünü içeren bir rapor düzenleyerek meclise sunmak üzere 05lI0l2022 tarihli ve 58 sayılı kaıarıyla Belediye Meclisi Çahşma
Yönetmeliğinin ihtisas Komisyonlarının oluşumu başlıklı 2l inci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun lhtisas
Komisyonlan başhkIı 24 üncü maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, Plan Ye Bütçe Komisyonunun botçe
tasarısına ilişkin o]arak görüşünü içeren 01ll0l2022 tarihli ve 202218 sayılı raporunu meclise sunması ve Belediye Meclisinin
05ll1/202l tarihli toplannsının birinci oturumunda bütçenin görüşülmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun l8 inci maddesinin
(b) fıkrası gereğince belediye meclisinin oyuna sunulması neticesinde;

kararln Tarihi
02lll12022

Karar No
64

Ka rarın
Konusu

2023 Yılı Belediye Bütçe Tasarısınm Görüşülmesi ve Kabul
Edilmesi

Belediye Meclisini
Teşkil Eden
üveler

Belediye Başkanı Saffeı METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KoLcU, zeynep
ERSoY, Emin RAKICt, Ali BALcl, Aydemt TARAKÇI, , Şenol BALCt, Özgttı KAVALCI

Katllmayan
Üveler

l8

Aydemir TARAKÇl

T.c.
iYiDERE BELEDiYE BAŞKANLlĞI

MECLiS KARARI

Saffet METE (Belediye Başkanı)

d. 41 /



(02/l112022 tarihli ve 64 No. lu lyidere Belediye Meclis kararının 2 nci sayfasıdır.)

Bütçe Kararnamesi:

Madde l - Belediye Bütçesinin giderleri için (A) Ödenek Ceşetinde gösterildiği gibi toplam 42.000.000,00 TL.
(kırkikimilyontürklirası) ödenek öngörulmüştür.
Madde 2- Belediye Bütçesinin Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cewelinde gösterildiği gibi
42 990 000,00 TL. (kırkikimilyontürklirası) olarak tahmin edilmiştir. Belediye Bütçesinin Gelirle;i (B) zİza yııı
63.000.000,00 TL.,2025 yılı 94.500.000,00 TL. tahmin edilmiştir.
Madde3,2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi 42.000.000,00 TL. (kırkikimilyontürklirası), Gider Bütçesi 42.000.000,00 TL.
(kırkikimilyontürklirası) dır.
Madde 4- Belediye vergi|eri, harçları ve katılma paylarına ait tahsil zamanlan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanununda gösteri lmiştir.

a) 2464 sayılı Belediye CeIirleri Kanununun l2 nci ve l6 ncı maddesine göre tarh ve tahakkuk ettirilen ilan
ve Reklam Vergisi Mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitte tahsil edilir.

b) 2464 saYılı Belediye Gelir|eri Kanununun 86 ncı ve 93 üncü maddesine göre tahakkuk ettirilen
harcamalara kallma payı tahakkuk ettirildiği aydan itibaren 2 yılda ve 4 eşit taksitte tahsil edilir.

c) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44._maddesi gereğince alınan Çevre Temizlik Vergisi
meskenlerde kullanılan suyun metreküp başına her ay tahsil edilir. İş yerIerinden ise Mayıs ve Kasım aylarında 2 İşit
taksitte alınır.
Madde 5- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir, yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil
ediImeyecektir.
Madde 6- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlt yardımtar ve kamu hizmetlerinde
fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil editen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (5393 S.K. l5.
M.)
Madde 7- Gelir bütçemiz yukarıda belirtildiği gibi, Kanun ve mevzuatla belediyemize verilen görevleri yerine
getirmek ve belde hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için Vergi niteliğindeki tiim gelirlerimiz, su ücreti
geIirlerimiz, cenaze arabası, harçlar ile diğer gelirlerimiz kamu hizmetine ve personel maaşlanna tahsis edilmiştir.
Madde 8- Belediyemize ait menkul mallar (Araç ve İş Makineleri ) ile gayrimenkuller ve akarları belde hizmetlerinin
görülmesinde kulIanılmak üzere kamu hizmeti ile personel maaşlarına tahsis edilmiştir.
Madde9-Bütçe kararnamesi ve bütçeyi oluşturan cetveller.

Bütçe Karamamesi metnindei
Gider tahminleri toplamı,
Gelir tahminleri toplamı,
Bütçe açığı Varsa açığın ne şekilde kapatılacağı,
Kanunlara göre toplanacak vergi, resim ve harçlann taksit süreleri,

d) Bütçe yılına ait ve yılın gelir ve giderlerini ilgilendiren diğer hükümler,
yer alır.

2- Bütçe Karamamesine mevzuata aykırı hükümler konulamaz.
3- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.
a- Bütçe Karamamesi
b- Ödenek Ceweli ( A) (ömek 14)
c- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (örnek-l5)
ç- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (örnek-l6)
d- Gelirierin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) CetveIi (ömek_l7)
e- Çok Yıllı Gider Bütçesi Ceweli ( ömek-l8)
f- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yül Bütçe Tahmini Ceweli ( örnek_8)
g- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Ceweli ( örnek_l9)
ğ- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Ceweli (örnek-20)
h- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler ( C) Cetveli (örnek-2 l )
ı- Memur Olmayanlara VeriIecek Yolluklan Gösterir ( H) Cetveli (ömek_ 22)
i- ihdas Edilen Memur Kadrolarlnı Gösterir (K- l ) cetveli (örnek_23)
j- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Cösterir (K-2) Cetveti (örnek-24)
k- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-l) Cetveli (ömek-25)
l- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (örnek-26)
m- Ayrıntılı Harcama Progıamı (ömek-27)
n- Finansman Programı ( ömek-28) (Oy birliğiyle kabul edildi)
Madde lO-Bu kararname hükümleri 0l Ocak 2023 tarihinde yürür|üğe girer. 1oy uirıigı ıatuı eaıdi1.

l
a

b
c
ç
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(02lII12022 tarihli ve 64 No. lu İyidere Belediye Meclis kararının 3' Uncü sayfasıdır,)

2023 Yılı Gider Bütçesinin, Kurumsal Kodlaması YapıIan Her Birimin
Fonksiyonel Sınıflandırmalarının l. Düzeyi (A Cefveli);

Kurumsal
Kod

46_53-13-02

46-53-13_31

46_53-13-31

46-53-13-32

46-53-ı3_34

46_53-13_34

46-53-13-36

46-53-13-39

46-53-13_39

46_53,13_39

qs-s:,ıı-ji
46-53.ı3-5ı

Gelirin xodu

01

03

04

05

06

08

Fonksiyonel
sInıflandIrma

oı,o1,o1.oo

01,01,01.00

08,02,00,00

01,01,02,00

03,02.00.00

03.09,09,00

Birim

Özel Kalem Müdürlüğü

Yazl lşlen Müdurl!ğu

Yazl İşleri Müdürlüğu (Kültlr Hizmetleri)

Mali HizmeUer 14udıJ.luğu

zab|ta 8irtml (Yanglndan Korunma HEmederi)

zabta &nml (slnlf, Girmeyen Kamu Duzenl ve Güvenlik Hizmetleri)

İağll< aırimı 1Sağİır rlızmelen1

Fen işleri Müdürlüğü (Atlk Yönetimi Hlzmetleri)

Fen İşkri Müdürlüğü coplum Refahl Hizmeu€ri)

Fen lşleri !1üdürlüğü (su Teminl İşlen v€ Hizmetleri)

En9ellilerin Erişeb,lirliğ,nın sağlanma§ Amaoyla Yapllacak Gidefler

spor işleri Mudurluğu

43.m0,00 TL.

-i 

54o"0oopo TL

2023 ylll
Bütçe Ödeneği

3.0oo,o00,oo TL,

670,000,00 TL, ti

t
t

20.000,00 TL,

4.480.000,00 TL. ,

22.000,00 TL,

07.01.01,oo

05.01.00.00

06.02,00,00

06.03,00,00

ı0.01,02,05

09.09,09.00

4.300.000,00 TL.

22.395.000,00 TL.

6.500.000,00 TL.

2023 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın l. Düzeyi (B cetveli);

10.000,00 TL,

20.000,00 TL.

2023 y|ll
gellr tahmini

3,973,000,00 TL

2.899.000,00 TL

ı0.452.000,00 TL.

Açlklama

VergiGelirleri

Teşebbüs ve İlülkiyet Gelirlen

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Diğer Gelirjer

sermaye Geladeri

A]acak]afdan Tah5ilat

2023 Yılı Harcama Programı 3 Aylık Dönemter İtibariyte
toplamları üzerinden birinci düzeyde;

AçıKLAı.IA 'ii 3' o/o 'i;?.i' v" III6|,"v v"

Personel Glderlen 1.472,600,00 20 1.84o.750,oo 25 2.2o8,9oo,oo 30

sosyal Güvenlik Kurumlanna Devlet Pnml
Giderieri 174.600,00 20 218.250,00 25 261,900,00 30

Iv.3 ay roPLAıl
oL,) " cL,)

1.840,750,00 25 7,363,000,00

218.250,0025 873.000,00

6.311,000,00 25 25,244,000,00

300,00 30 250,00 25 1,000,00

143.400,00 30 119.500,00 25 478.000,00

1.81o.50o,oo 30 ı.sog,z5o,oo 25 5,035,000,00

12.000,00 30 10,000,00 25 40.000,00

589.800,00 30 491.500,00 25 
ı.966.000,00

21.770,000,00 TL,

2,901,ooo,oo TL.

5.000,00 TL,

İvlal ve Hizmet Aİm giderleri 5,o48.8oo,o0 20 6,3ıı.0oo,oo 25 7.573,2oo,oo 30

Faiz Giderleri

Lan lran§eder

sermaye Giderlera

sermaye Transferleri

yedek Ödenek

250,00 25

119,5o0,0o 25

ı.soa.zso,oo 25

10,000,00 25

49ı,500,00 25

200,00 20

95.600,00 20

1.207,000,00 20

8,000,00 20

393.200,00 20

20 4F

t
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(02l1 l2022 tarihli ve 64 No. lu iyidere Belediye Meclis kararının 4' üncü sayfasıdrr.)

2023 YıI.ı Finansman Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle
toplamları üzerinden birinci düzeyde ;

KoD AçIKLAMA L3Ay
(TL,)

u.3ay
(TL,)

IIı. 3 ay
(TL,)

o/o Iv.3 ay
CrL, )

o/o ToPLAM

01 Vergi gelirleri 794,600,0020 993,250,00 ı.ısı,soo,oo 1:o , 993,25o,0o zs ı,gz:.öoo,oo
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet gelirleri 579,800,00 20 724.750,00 25 869.700,00 |3o 724.75opo'25 2,899,0o0,oo
04 Aınan 8ağlş ve Yardümlar İle Özel Gelirler ,2,o90.4oo,o0 20 l2.613.000,00 '25 3,135.600,00 3o 2,613.000,00 ır5 10.452,000,00
05 Diğer 9eliİler ]4,354,000,00 20,5,442,500,00 25 6.531,000,00 ijöi]-534rj6o,00 Ei 21.770.000,00
06 serTdye gellrleri 580200,00 20 725.25o,oo 25

08 Alacakla.da. ta-sidt l ooo,o0 20 1.250,00 25

B70,300,00 ,so 1 zis,zsiı,oo zs z.soı.ooo,oo l

1.500,00 ]30 ] 1,250,00 25 5.0O0,0O

MECLİS BAŞKANI KATİP (Üye) KaTİP @ye)

affet TE Hasan KOLCU Zeynep Y
ediye B

i

Gereği iÇin bu Belediye Meclis kararının Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine; iyidere ilçe
BelediYe Meclisinin, KASIM Ayı Meclis Toplantısının 02 I(ASIM 2022 Çarşamba günü saat 12.00, da
YaPılan toPlanünın 3. Gündem maddesi işaretle yapı|an oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştınlmıştır.

l
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MEcLis BAşKaNı

etME

T.C.
iyioEnr nıı-toiyn ıaşxax ı-ıĞı

ırrncı,is xlR q,Rı

KaTİP 1Üye;

Hasan KOLCU

ııtcr,İst

BelediYemiz taşınmaz]arında kiracı olarak bulunanların, kiralayarak kullandıklan yerler ile ilgili 2023 yılı kira
artıŞ oranının belirlenmesi hususunda 05.|0.2022 tarih ve 55 sayılı Mİclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk
edilen.ve Plan ve BütÇe KomisYonunca hazırlanarak meclisimize sevk edilen raporun görüşüİerek karar alınmasını
rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

K R R

BelediYe Meclisimizin o2l1L./2022.ıarihinde. Çarşamba günü. saat l2:00,da yapılan toplantısında,ıop,antı gündeminin 4' üncü maddesi ge..ein.e ;ö;iui;i ".;i;;";.;*-' 
ı -'ww u4 Jo

iügiüi ki:.:İ:,,şY;'r'#:j'J.",Tİ' 
mülklerinde kiracı olarak l1ı_uylann kiralayarak kullandıkları yerler ile

ropitı *on,i,'ü"l,','il."il:rH.'*§::'i"İ:.,jg;İ 
,o"'$lu 

or,' 
'.zozz 

*ini;")oİrİ *rı, Kira Artış oranısağlıklı veri elde edilemedİpİna.n. ,ygriun;'.;rrjil;:::fk ilÇemizde emlakçı bulunmaması nedeniyie
lil,iT:]._, üzerindeki etkisi"nin ;;i#;;ıilJ:'İİ:llT ':.qTü" ekonomik ş.flil-;;;;#i;
l?.1,1',L1.#,., 

":ffi;rr"r,.]:jJ[İ}rİ"#,Yfi 
i|,}** 

,:"* ı,;"-",şı*"iiJki."d;;;;:

*-t*ffi .,:lçf",H,ffitr{İfİffi,ıffiş?**qş,ffi *şilffi

xarir 1üye1

Karar No
65

Kararın
Konusu

Kira Artış Oranları ve Kira Bedelinin Tespiti konusunda
Komis ülmesi.Ra runun Görü

Belediye
Meclisini TeşkiI
Eden ÜyeIer

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

Belediye Başkanı Saffet

Katılmayan
Uyeler

Aydemir TARAKÇI

lediye B

),,

oY

kararın Tarihi
02lll/2022

4
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HattuoN3au S(oNJa l11e1-1Sedgle yB ümenc1-Ifeed EeeshFnl1kkaHeettnlşKonüsu
Karırrn

Karar No

ffe AJ
RSoY

KoL

TETMEnuH seylf, mct dSa Cl,nlkn RAKIa nB lşe mEediyelB Een p7,e!UC
Atil,Bnol

ed yBele külTl eşneclisM rleeüenEd
Katılmaya n

ü eler

ivi»r*ı m,ılitı nnırnıı,'Ğr

1 1.10.2022 tarih ve 2022183 sayılı karar ve eklerinin

l
meclisimizde

ulGşE

*u'.u,ul*".|"uui1""*';,,.T:il::"H:,:]lx:

Sıffet METE (Belediye Başkanı)

e Mec[isimizin O2lI I 12022 tarihinde, Çarşamba günü, Saat l 2:00,da yapılan toplantısında" toplantl

gündeminin 5' inci maddesi gere ğince görüşülmesi neticesinde;

inden bu yana önceleri beled iı emize ait resmi araçlar ileBetediy

sonfaS
Karayo

ında belediyemizce y

lundan kendirli Belde

İyidere Belediy esi halk otobüsl
apılan yıl
ji ve kalkan

eri 23.10. t 984 tarih

ıık ruhsat ve çah
dere İlçesi Yol Ay

şma hakkı
rımı Meıkii (Şı\TiYE) ile -

derri ile kalk
İyidere" ve "iyidere ile-

ış: Iy idere-İkizdere Devlet

ında, durak noktaları

Varış: Rize
arasındaki güzer

ıl Merkezindeki
gahta çalışmaya başlamış o

kalkış-varış noktaları arasındaki taşıma

lup l984 tarihinden bu yana
gilzergah

kamunu

ında, taşıma [n6
n liiaum göriilen taşrmacrlü ihtiyacrnı

karşılamaktadır Toplu taşıma 1,apmak; bu amaçla otobüs, denizvesu
5393 sayı lı belediye Kanunun 15/f "maddesinde " ek ve

ulaşım araç ları, tünel, raylı Sistem dihil her türlt-ı toplu taşıma sisteml i kurmı\ kurdurmak, işletm

işlettirmek" yetkisi belediyelere verilmiştir.
,l3 No.lu(İlave 3 No.lu hat) hattın işletme hakkının 24.06.2021 tarihinde İyidere Belediyesince yapılan ihale

neticesinde 495*+**"262 T,C, K lm lik No.lu C. K*** **I isimli şahsa verildiği, sonrasnda 12.06.2013 tarih ve

20|3135 sayılı Encümen kararı ile 5 5 5,* 
ı+ * *)i646 T.C.Kiml ik No.1u M. Ktı*t+l isimli şahsa,28.08.20lE tarih şe

20l8/8l say ılı Encümen kararı ile de r56**+**328 T.C. Kim lik No.lu Yaşar oğlu 20.08.1982 Rize Doğumlu T* +ian

K**tÇ isiml i şahsa devredildiği görülmüştür,

256**:ııııı328 T.C. Kimlik No,1u Yaşar oğlu 20,08,1982 Rize Doğumlu T***1n" 
r**'Ç isimli şahsın

taşımacılık yapıığı 5] nss ıoo pİatalı Özel üalk ötobüsü aracını beledilemizin izni ve bilgisi dışında sattığı ve

tasıma faaliyetini yapmadığı. or'J:ii;ıJ;n.;;j,* r^o,ig r",ı.u,n, görevi niıeliği taşıyan taşımacılık görevini

aksan|ğı Zab|la Amirliğince aıır.nLn.'n tr,unuk ile tesiiı'edilerek konu E"ncümene yazı ile havale dildiği, Başkanlık

makamınca konu encümene ..rı.'"Jii."a". önce 29.04.2022 İar\h ve 2324 sayılı yazı ile gerekli tebligat yapılarak

yaşanan aksaklığın giderilmesi ". ivıair. s.ı.Jır.ri 9^1".l 
halk otobüsleri yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uygun

'b;J;;;; ;i;;","ü; fua,ıiyete başüailu.,,,ırrrrrnau oi.oo.zozz tarihine kadar (yakJaşık l Ay) süre tanlndığı ve evrakır

T;;; K;;lC isimli şahsa tlu.İİf 
"oiıJİgi, 

tum ihtar ve uyarılara rağmen aksaklığın_ giderilmemesi nedeniYle konı

ıyia"."' s"ı.diy" incti.enine t aiaıe eal"ıai5 ve encümenie.l l .|0.2022 tarıh ve 2022183 sayılı karar ile; " Iyider<

Belediye Meclisinin 05.06.2008 tarih ve 4İ(kırkbeş) sayılı kararı ile onaylanan İyidere Belediyesi Denetimli Öze

Halk otobiisü yönetmeliğinin ;.c"ruy, c"r"ı.tir"n İİill.İ ve Karşılıkları" başlıklı 16' nci maddesinin (e) fikrasınıı
:,;;;lii;ö ffi."İ,"lİıp"l,.l c.İektiren Haller" başlığının el3 bendinde "işletici tarafından herhangi bir nedenlı

toplu taşlma laaliyetine ara verilmesi ve faatiyetin aksatılmasl suç olarak düzen|end iğinden ilgili şahsın çalışm:

ruhsatlnın l6. Maddenin (a) tıkraslnda verilen yetki ile iptaline ve l6'cl maddenin (g) fıkrasında belirtilen "lşletic

tarafından herhangi bir neo"nie topı, taşıma faaliyetine ara verilmesi, faaliyetin aksatılması, geciktirilmes

yuruşıut,ı*r, haıi;de topıu taş;;; Jruun,n iptaliyle birlikte işleticiye l000 bilet tutarında idari para cezası verilir-,

i.tıt-ıı buıundugıından Tunahan KrLrÇ isi;li şahsa yürürlükte bulunan bilet fiyal Uzeİnden l000X9,00TL'
g.ooo,oo-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğİ görülmtjŞtifu,

iu//

66 T

]



5393 sayılı Belediye Kanunu'nun l5 inci maddesi "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: ... f) Toplu
taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dihil her türlü toplu taşıma
sistemlerini kurmak, kuıdurmak, işletmek ve işlettirmek. ... p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her
türlü s€rvis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergihlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit
etmek ve işIetmek. işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdiği btitün işleri yürütmek. ... Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere iıntiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma
hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma
hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir." hükmü,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6 üncü maddesi "Kiraya verilecek taşınır ve taşünmaz malların kira süresi, on
yıldan çok olamaz" hükmü gereğince İ1 idere Beledi5e Encümenin vem,ıiş olduğu ||,10,2022 tarih ve 2022183 sayılı
kararın onanmasına,

İyidere Belediyesi Özel halk Otobüsti Yönetmeliğinin l6'ncı maddesinin (g) fıkrasında "...Bu halde Belediye
toplu taşıma faaliyetinin aksamaması için gerekli önlemleri alarak gerek kendi ve gerekse 3 üncü kişilerden temin
edeceği araçları hatlarda sefere çıkarmaya yetkilidir..." hükmü ve diğer mevzuat uyarınca l3 No.1ulİ|ave 3 No.Iu ha9
hattın işletme hakkının 24.06.203l tarihine kadar kiralanması için İyidere Belediye Encümenine yetki verilmesine,
gereği için iş bu karardan bir suretin itgilisine. bir suretin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir suretin Zablta Amirliğine,
bir suretin Yazı İşleri Müdürlüğüne ve diğer suretin İü ve İlçe Trafik Komisyonuna tevdi edilmesine; İyidere İlçe
Belediye Meclisinin, KASIM Ayı Meclis Toplantısının 02 KASIM 2022 Çaşamba günü saat 12.00'de yapılan
toplantünın 5. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde Oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

MECLIS BAŞKANI KATIP (Uye)

Hasan KOLCU nep Y
ediye ş

ö
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02/l |12022 tarihIi ve 66 No. lu İyidere Belediye Meclis kararınrn2'nci sayfasıdır.)
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T.c.
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nırcı,is KARARI

I(ararın Tarihi
02lll/2022

Karar No
67

Kararın
Konusu

Millet Bahçesi Amaçlı Plan değişikliği Talebi

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

lleledi ye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevlik Ali KAVALCI, Hasan

katılmavan
flveler

Ayde mir TARAKÇ|

öxrni
MECLiSE

Be|ediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce Oiıil|.2022 tarih ve 336 sayılı "Millet Bahçesi Amaçlı Plan değişikliği
Talebi" konulu yazısı gereğince Rize İli, İyidere İlçesi, Fıçıtaşı mahallesi 494 Ada, l Parsel ve +93 Ada, İ İarsİl
No.|u taŞınmaz üzerinde yer alan ve Yat Limanı Alanlı ve Fuar-Piknik-Eğlence A|anı olarak Çevre, Şehircilik ve
Iklim DeğiŞikliği Bakanlığınca onaylı alanda Millet Bahçesi inşaatı için plan değişikliği yapılması hususunun
meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METf, (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 02l'l112022 tarihinde. Çarşamba günü, saat l2:00'da yapılan toplantısında, toplantı Ek
Cündem 6'ncı maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

. ToPlu.Konutlar İdaresi Başkan|ığı (TOKİ) tarafından İyidere ilçe sınırları içerisinde yapılması planlanan
Rize/İyidere İlçesi Millet Bahçesi ve Mil|et Bahçesine ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Alt Yapı u"İ.rr" Dİizenleme
iŞi Projesi kapsamında yüklenizi firma ARALSAN İnşaat Müdendislik ve Ticaret lnonim §irketi tarafından
26.0'1.2022 tarhli yazı i|e Rize İli, İyidere İlçesi, Fıçıtaşı mahallesi 4g4 Ada, l Parsel ve 493 Ada, l Parsel No.|u
taşınmazlar üzerinde Millet Bahçesi inşaatı için Ruhsat Başvurusunda bulunduğu,

Belediyemizce 29.07.2022 tarihli ve 62290805- 1 l5.0l .99-2765 sayıIı yazı ile Millet Bahçesi olarak planlanan
söz konusu alanın Çevre, Şehircilik ve ikıim Değişikliği Bakanlığınca onaylı Yat Limanı Alanlı ve Fuar_Piknik-
EğIence Alanı olarak planlı olduğundan talebinin yerine getirilemeyeceği bildirilerek; Kıyı Kenar Çizgisinin deniz
tarafında kalan bahse konu alanın Millet Bahçesi olarak plan değişikliği yapıIarak 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince
onaylanarak uygulanmak üzere belediyemize gönderilmesi durumunda gereğinin yapılacağının bildirildiği,

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığınca |'7.08.2022 tarihli ve E-908696l6-300- 4243854 sayılı yazı
ile MiIlet Bahçesi olarak düzenlenmesi uygun görülen ve gerekli iş ve işlemlerin TOKİ Başkanlığınca yürütiildüğü
bahse konu Millet Bahçesine ilişkin 362l sayılı kıyı Kanunu kapsamında uygulama projeleri de dikkate alınarak
hazırlanan plan değişikliği teklifinin bakanlığa sunulması halinde değerlendirileceği belediyemize bildirildiğinden
belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan ve karar ekinde yer alan plan değişikliği've raporlarının ğevre,
Şehircilik ve İkliın Degişikliği Bakanlığının olurlarına sunulmasına; İyidere İIçe BeLdiye Meclisinin, KASIÜ Ayı
Meclis Toplantısının 02 KASIM 2022 Çarşamba günü saat 12.00'de yapılan toplantının Ek 6. Gündem maddesi
işaretle yapılan oylaına ıreticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

xırrie 1Üye1 KATİP @ye)

ME Hısan KOLCUSa
iye Baş h 25

Zeynep Y

KOLCU, Zeynep ERSOY, Emin RAK!Cl, Aydemir TARAKÇI,Özgür KAVALCI,
Şenol BALCI, Ali BALCI

MECLiS BAşKANl
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Mahalle Yollarına c25l30 Hazır Beton Yol Betonlaması Yapım İşi için [ller Bankası A.Ş.den kredi kullanılması
konusunun meclisimizce görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KA RAR

Belediye Meclisimizin 02l1l17022 tarihinde, Çarşamba günü, saat l2:00'da yapılan top|antısında, toplantı Ek
Gündem 7'nci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Mahelle yollarına c25l30 Hazır Beton Yol Beıonlaması yapım işi için lller Barıkası A.Ş.den
5.000.000,00(beşmilyontürklirası)-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri,
komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, Iller Bankası A.Ş.ce teminat olaıak alınacak Belediyemiz
gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan
kaynaklanan herhangi bır kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %l00'üne kadar)
karşılaıımasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödeınelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle
elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve ma|zemenin İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği
takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İl|er Bankası A.Ş.ce
Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kedi ile ilgili
devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek
vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İl|er Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye,
Be|ediyemize ait her türlü ticari işletmeyi iller Bankası A.Ş,ye rehin vermeye. iller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatl
ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Be|ediye Kanunu'nun 68. Maddesinde
yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her tiirlü işlemi yapmaya İyidere Belediye
Başkanı Saffet METE'nin yetkilend irilmesine: İyidere İlçe Belediye Meclisinin, KASIM Ayı Meclis Toplantısının
02 KASIM 2022 Çarşamba günü saat 12.00' da yapılan toplantının Ek 7. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama
neticesinde Oybirliği ile kararlaşlırılmıştır.

MECLİS BAşKANI KaTİP Üye) KıTiP (Üye)

ME Hasan KOLCU

kararın Tarihi
{l2lll 12022

Karar No
68

Kararın
Konusu

Iller Bankası A.Ş.den Kredi KuIlanılması.

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

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

Katılmayan
Uyeler

Aydemir TARAKÇI

l]e iye Baş 4
26

ERSOY

ONERI :

MEcLISf,

Zeynep


