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BeIediye Başkanhğı porunun Görüşülmesi.Faaliyet Ra
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5393 SayıIı Beledive Kanununun.56. maddesine göre Nisan ayı toplantımızda görüşülmek üzeresunulan, faaliYetlerin cinsl. miktarı. ınaliyeıi.gibi say ısa l-ve-oransa l verileri de içermelite oian 202l yı|ıBelediye Başkanı Faaliyet Raporu "xr., ij".ui#o"" ıi"r"ı"nr""k Faaliyet Raporlan Hakkında
ilJİT#" formatına uygun olarak ı,ur"ıun,nş u. *;;;jr" görüşmek üzere karara bağlanmasını

MECLİSE

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KA 8AR

MECLİS BAŞKANI

Belediye Meclisimizin 06/.04l2o22.taıihinde, Çarşamba günü,. saat l l:0O.da yapılan toplantısında,toplantı gündeminin 1' inci maddesi gereğinc" gö.iişiiİ.J.İ;";i".r,no",

5393 salılı Belediye Kanununun 56 ncı maddesi ''Belediye Başkanı, 50I8 sayılı Kamu Maliyönetimi re kontrol kanununun 4l ınci maddesınin 4 tincti fitras,noa belirıilen biçimde: straıejik plan vePerformans Programına göre yürütülen faaliyetleri b;İ;;;;lş pertormans ölçüt|erine göre hedef vegerçekIeşme durumu ile mevdana. ge|en saima|arın ,.J..ı.lili' r. u;i;6;;.ö,İ,",]'or.rrrn,açıklayan faaliyet raporunu 'hazırlai.. F*ıir;t 6;;rr;; i)gı, tu.ırş ve işletmeler ile belediyeortaklıklarına ilişkin söz konusu b_ilgi ve d;ğerlendi;;a 
-de.yer 

.ıerilir. Faaliyet raporu Nisan ayıtoplantısında belediye başkanı tarafln-dan,".i.".rnulrr.i s"l"aiy" Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9uncu maddesi "Meclise, belediYe başkanı başkanlık eae.. aJeaıye Buşkun;,;;;i;;;uj,g,'ar.r.ıu.aumeclis birinci baŞkan vekili, onun da olmajığl duru;dalki;ci başkan vekili meclise başkanlık eder.Belediye başkanı toplantının herhangi bir İll,".,rJu 1r- ,erini meclis başkan vekiline bırakaraktoPlantıdan aYrılabilir. Ancak, yıJlık -faaıiyet 
raporunrn go,İ,şıiıaugu otrrrö-.".iı.' uaşı<an vetiıibaŞkanlık YaPar, Meclis birinci ve ikinci başİan ,"kiıinin a"ibrİrn.u,nu, durumunda, varsa katip üyeier,Yoksa en genÇ iki meclis üYesJ tarafindan l.rulur*,ş 

-İrtunakla 
durum tespit edilerek toplantıYaPllmaksızın mecJis kaPatılır. Aaşkanlık divanınd;;;ı,"" 

";"rı durumunda kalan süreyi tamamlamaküzere Yenisi seÇilir." hükümleri okunarak meclis ıiyelerine ;;Ü; ;;;İ;;;-,.,"r"İ'rlİİjİ ,-,,r"raporunun BelediYe BaŞkanl taralından m.eclise sunuidugu gcıruljıi Fr;ll;.;-.;;;;" 'o,İ".'o,n.g, 
n*bir meclis üYesine dağıtılarak verildi. 

.FaaIiyet rapo.u oİİ"a"" 
'İruı;y", 

raporunda yer alan bilgilere göresöz almak istelen meclis üvesinin. olmadıgı gtıİtiıdti, yapıüan oylama neticesinje Fauıiy.i luporunrnkabul ve ibrasına: il idere ilçe Belediye vei.lslin ıısıx"ay, ,"iı.r;;;,;;;;Nüirl;iİi'İr.u".o,
qüTy.:11! ll:00' de yapılan ıoplintının ı. Gtindern mjj.ri lşur"tı. yrp, ıu, 

'o, 
ı"ri- i'oi"..ira"Oybirliği iIe kararlaştırılmışrır.

Tevfik Ali
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Hasan KOLCU
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uncı,is KARARı

kararın Tarihi
06/04/2022

Karar No
,7

Kararın
Konusu

2021 Yılı Mali Den aporunun Görüşülmesi.ctim R

eşkiT
deE n ü

Belediye
Meclisini

Beled e ffeSaiy MEt TE H u s n METE TeyI evfi k Ali VKA H nasaALCI,
en nl}]Zey p ln RAKI Ali LCBA ICI, A mle r Tvd ARAK ö rçI, zgüVKA ALc c o B CAL I

tıIKa ıınl n},a
ü e r

YoKTUR

öNıR i

MECLİsE

BelediYemizin 01/01/2021, 31_1l,2/202l mali yıiı denetimi, komisyon tarafından tamamlanarakmeclisimize havale edilmiştir. Tetkiki il. g"r.ehi .i"u .d;.i..
Saffet METE @elediye Başkanı)

KARAR

Be,ediye Meclisimizin 06/04/2022 taıihinde. Çarşamba günü. saat l |:00.da yapıIan top|anttsında,toplantı gündeminin 2'nci maddesi geregince g<lrtişlil*"rlll,i.".,no",

5393 sayılı Belediye Kanunun 25 inci maddesine göre oluşturulan Denetim Komisyonu0l/01l202l, 3l/|2/20?| mali yllı çalışmasını tamamüam,ş..ue Meclis Başkanhğımıza sunmuş,
5o,.i;ron.r, kuruluşu ve çalışmasının 5393 ,r,i; B;i.iiy. «-rnrnun 25 inci maddesi veBelediye Meclisi Çalışma Yöneımeliğinin 22'n;i m;;d;sine göre yapılmış olduğu anJaşıldı.
P."n:ıi..l?pg- Belediye Meclisi.Çalığma vo*r."iiğiri, zz,nJi maaaesi g.',=ilr.İ 

"kr*ı*^tMeclise bilgi verildi. yapılan görüşmeler netic.rina.. !"n.ı olarak kayda değer bir olumsuzluğungörülmediği, tahsilat evrakları üzerinde yapıüan inceİe-meJe yapıüan işlemlerin Belediye TahsilatYönetmeliği ve ilgiIi mevzuata uygun olarak yürütüldüğü kili;;;;;;.r'rJ'ı."""iir'ıici*vanldığı görüldü. BaŞkan tarafınjan Denetim nupo- tiİ.ına" sıoı .aŞıi ıİ"ieÇi_rnunr.,25'inci maddesinin son fikası ve B.elediye v.clisl ğuı,ş-,na Yönetmeliğinin 22'nci maddesi sonfıkası "Konusu suÇ teŞkil eden. hususlarla iıgııl lı",ll meclis başkanlığı tarafından yetkilimercilere suç dulı-ırusunda bulunulur." tıtıtmii aJ aiı<tate uı,ii.ul, başka bir görüşü, eleştiri veyaönerisi olan oluP olmadığının sorulması tirerln" tonuya ilişkin oiarak .E, ui.uı.- i.t"y"nlnolmadığı gönıldü, Denetim Ypg*lrl bu rapora go* r'"i.l ve ibrası 
"r"",yı",^"ı.*ire, *üzerinde görüŞme YaPıldığı haliyle, kabul ,. İn*Ğ"; iflae.e ilçe Belediye Mec,isinin NisAN AyıtoP|antısının 06/NiSAN/2022 Carşamba günü §aat ıı:od' de yapılan topIanttnın 2. Gündem maddesiOybirIiği iIe kararlaştırılmıştır.
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MECLIS KARARI

I(ararın Tarihi
06l0412022

Karar No
,1

Kararın
Konusu

Meclis üyel
kanununun

eri arasında; 5393 sayılı Belediye
33 iincü maddesine göre Belediye

Encümeni ü lmesiesi olarak iki ü ese

eler

Belediye
Meclisini
Teşkil Eden

ffc Ali
Ali

elB cd e B ı kan Sa ty ş ME TeYfikTE,
saHa n K Lo LIC en I ()RS Y nıE lnZey p emd rAy

TARAK ö ru VKA ALC I oenI,Ç BA CL Izg Ş

U eler
I(atılmavan

MEcLisE

5393 saYılı BelediYe kanununun 33'tincü maddesine göre Belediye Enciimeni üyesi olarak
iki üye seçilmesi hususunda meclis kararı alınmasını rica ederim.

öNtni

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 06/0412022 tarihinde, Çarşamba günü, saat l l :00'da yapılan
toplantısmda, toplantı giindeminin 3'üncü maddesi gereğince gcırüşülmesi neticesinde;

5393 saYılı BelediYe Kanununun 18 inci maddesinin (k) bendi "Meclis başkanlık divarıını
ve enciimen üYeleri ile ihtisas komisyonlan üyelerini seçmek." ve 33 i.incü maddesinin birinci
fikasının (b) bendi "b) Diğeı belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından
bir. Yıl iÇin gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizırıetler birim amiri ve belediye başkanının birim
amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak tizere beş kişiden, oıuşur.;' ve Belediye
Meclisi Çahşma Yönetmeliğinin 5 inci, oylama Usulleri ve Kararlar başlıklı 13 iincü maddesinin
(a) bendi "Gizli oYlama: Meclis üyelerinin oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin adlannı ya
da bir teklif hakkında kabul, çekimser veya ret yazıp, tanıtıcı hiçbir işaret koymadan sandıla
atmasıdır."

Gizli oYlamalaıda kullanılacak oy pusulaları zarfla birlikte başkanlıkça miüürlü şekitde
diizenlenir. OYlama bittikten sonra kAtip üyeler taıafından sandıktan çıkan zarflar sayılır ve üye
saYısından fazla olmadığı tespit edildikten sonra açılır. Oy pusulaları sayıldıktan so-a, başkanİık
divanı tarafından sonuç açıklanır. Oylarda eşitlik halinde oylama bir dİfa daha tekarlanu; yine
eŞitlik olursa meclis başkanınca kuraya başvrıruluı. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve iizerinde
adlar Yazılı bulunan kAğıtlar bir torbaya konulaıak meclis başkanı tarafından çekilmek suretiyle
yapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olur.

Başkanhk divani, enciimen üyeliği ve denetim komisyonu üyeliği seçimleri gizli oylama
ile yapılır. Meclis karan ile başka konularda da gizli oylama yapılabilir.''' ve 20 İci maddesi
hiikiimleri gereğince,

3
4/

KAvALCI,METE, Hüseyin
RAKICI, BALCI,

YoKTUR



sAYFA:2

|06lMD022 larlh,J. 202223 İyidere Belediye Me§lis karannm dev8mldlr)

Meclis üYeleri arasından bir yıl için görev yapmak üzere gizli oylama ile iki üyenin seçilmesi için
YaPılan görüŞme ve gizli oylama neticesinde usulüne göre dtlzenlenmiş olan oy pusulaları ve
zarflaı kullanrlarak oyların kullanılması suıetiyle yapılan seçime ilişkin oylama, ğı'ama tittiı<ten
sonra katip üyeler tarafından zufların sayılması ve üye sayısınd^ f-],u oımud,grn n tespit
edilmesi ve aÇılması, oy pusulalannın sayılması ve Başkanlık divanı tarafindJn sonucun
açıklanması neticesinde Emin_RAKICI' ya 9 oy ve Tevfik Ali KAVALCI' ya 9 oy verilmiş
olduğu, Hasan KOLCU ve Özgür KAVALCI' ya l oy verilmiş olduğu buna g6re, Emin
RAKICI' nın ve Tevfik Ali KAVALCI' nın oy çokluğu ile Encİımen tıyesi olarİk seçilmiş
olduklarının açıklandığı görüldüğiinden, yapılan gizli oylama neticesinde Emin RAkIcI' nın ve
Tevfik Ali KAVALCI' nın, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20' nci maddeleri
gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yltkileri başlıklı 18 inci
maddesinin (k) bendi ve 33 iincü maddesinin (b) bendine göre, Enciimen üyesi olarak görev

I3LT$ _ü_zere__se_çilmiş olup ; İyidere İlçe Belediye Meclisinin NisAN Ayı toplantısırun
06A{ISAN/2022 ÇarŞamba günü saat l1:00' de yapılan toplantının 3. Gündem maddesi işaretle
yapılan oylama neticesinde Oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.

MECLİS BAŞKANI
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MECLİS KARARI
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06l04l2022

Karar No
24

Kararın
Konusu

Plan ve Bütçe Komi syonunun Kurulması

Teşkil
lerEden Ü

Belediye
Meclisini

ffet AliBeled nka Sa},e Baş H us ıl Tey evfi k vKA CAL HasanI,Ko ULC Z n mEeV n€p AIi BALC A denıI, Tr ARAKy urçI, örgVKA CAL I
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ü
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5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 24' üncü maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonukurulması hususunun meclisimizce görüşülmesi ,. k-u, uh*uaını rica ederim.

MfCLiSE

Saff€t Mf,Tf, (Belediye Başkanı)

ARA

MECLİS BAŞKANI

S ffet NIETE
eBa

Belediye Meclisimizin 06/04/2022 tarihinde, Çarşamba giinü, saat l1:00'da yapılantoplantısında, toplantı gündeminin 4'üncü maddesi g.r"gin." görüşülmesi neticesinde;

5393_ sayılı Belediye Kanunun ihtisas komisyonları başlıklı 24. maddesi, Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin İhtisas 

. 
komisyonıaıının oluşumu- başlıklı 2l . ."iıo.J gl*ei.* ,OYlama usulleri ve kararlar başlıklı 4. boliımtıntın Oylama Usuİleri başlıklı 13. majdesinin (c)

|1fine- yvsun olarak, 3 kişiden oluşturulmak ve 1 
'yıi 

süreyle görev' yup.ut tır... rıuo ,"Bütçe Komisyonu kurulması 
, 
için yapılan Belediye v"cii.i ğaı,şmu 

'vor"rr*iüi"i. 
z ı .

:ld9:,i. 5393 sayılı Belediye kanunuıun 24 maddesine göre yapılan açık oylama neticesinde;Belediye Meclisi üyeleri arasından Hüseyin. MıTı. ııiin ıia«ıcı ," z"v.rİ'eRsoY'rn
I9Tj:ı"1.1ı::i olarak seçilmelerine; iyideie ilçe Beledıye ıa..ıi.inln'ııiğeNirl,Öıunr.,n,n
06AISAN/2022 Çarşamba günü.saa.t ll:00'de yapı lan'toplantınt n 4. Gündem.uaa!.i lşar"tıeyapılan oylama neticesinde Oybirliği iIe kararlaşıİnlmıştır.

KaTİP @ye)

Hasan KOLCU
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ılrcı-is KARARı

Karir çüye1

METE
iı,e Başka

öNsni
MECLİSE

-- .5393_ sayılı Belediye Kanunu' nıın 24' iincü maddesi gereğince İmar Komisyonukurulması hususunun meclisimizce görüşülmesi ve karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARA R

Belediye Meclisimizin 
.06104/2022 tarihinde, Çarşamba giınü, saat l 1:00'da yapılantoplantısında, toplantı giindeminin 5'inci maddesi g"..gin"" gönışülmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye. Kanunun ihtisas komisyonları başlıklı 24. maddesi, Belediye Mectisi
Çalışma Yönetmeliğinin ihtisas. komisyonlarının oluşumu başlıklı 2l. .uaaJl'"..gln." ,OYlama usulleri ve kararlar başlıklı 4. böliimtinün oylama Usuİlerl başlıkh l3..ujj".irrin t"lbendine uygun olarak, 3 kişiden oluşturulmak ve i yıl süreyle grı.", yap.ak tır.." i-".Komisyonu kurulması için yapılan Reiediye Meclisi Çalişma Yönetmeliğinin 21. maddesi, 5393sayılı Belediye kanununun 24maddesine ğöre yapılan açıi oyıama neticJsnae; oeıeJçe veclisiüyeleri arasından Hüseyin METE, Hasan Koliu ,e iıi naı-cı' ,,, k;;i;y*-ü;;i olarakseÇilmelerine; iYidere ilÇe Belediye Meclisinin NİSlx ayı toplantısının ooııİ§,txızozz
Çarşamba günü saat 1l:00'de yapllan toplantırun 5. Gtindemo,uja.rı ış*.İı" y"pıİ.'oyıu."
neticesinde Oybirliği ile kararlaştınlmıştır.

Hasan KOLCU

K.uip @ye;

Zeynep soY

ö
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I(ararın Tarihi
0610412022

Karar No
25

Kararın
Konusu

syonunun KuruImasımar Komi

Eden eler

BeIediye
Meclisini Teşkil

evfi VAL

VA

Beled c B ka nt Sa ffety aş tlH se n T ky KA C HısanI,
ıı SoER YZey Aep BALC A nl rl, TARAK Iyd€ rÇ ÖzgüKA LC n0 LCBA I

tıKa Im oaya
L rle

YoKTUR

MECLiS BAŞKANI

A

METE, METE, AliKoLCU, f,min RAKICI,
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ırmcı-is I(ARARı

kararın Tarihi
06l04/2022

Kararın
Konusu

Doğalgaz Hattı Döşenmesi

Eden Ü eler

Belediye
Meclisini TeşkiI

usevlnSaffet Mf, HBaşkanBelediye TEMETE, evT kfi KAAIi V asaH nALCI,Ko CL U en nıE nZey p RAKI Ali BALC I ACI, enl Tr RAK1,d ÇI,VIiA CAL I o BALC I

U ele r
Katılmayan YoKTUR

öNıni
MfCLiSE

affet MITE Hasan KOLCU

7

ıye kanı
Zeynep

,
Y

Karar No
26

ERSOY, Özgür

ilçemiz. Merkez Mahallesi, Selvi Sokak ve Akasya Sokak, Fethiye Mahallesi, MenderesCaddesi, Bizim sokak ile Hazar Mahallesi Menderes Fatİh Caddesinde bulunan ulnuıara aoguıgu,hattı döşenmesi hususunun meclisimizde görüşülerek karar aIınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR ;

Belediye Meclisimizin 
.06104/2022 _ 

tarihinde, Çarşamba günü, saat l l :00'da yapılan
toplantıslnda, toplantı gı.indeminin 6'ncı maddesi geregince görüşülmesi neticesinde;

İlÇemizde YaPılan doğalgaz çalışmaları kapsamında Ekteki haritada koordinatları gösterilen,
lYidere IlÇesi. Merkez Mahallesi,_ Selvi Sokak ve Aİasya Sokak, Fethiye Mahallesi, Mendereİ Caddesi,Bizim sokak ile Hazar Mahallesi Menderes Fatih Caddesinde brİunan binaüa.u !a, -r, .ug-ıuy""rı. aog"ıgaz dağıtım şebekesin in:

. pogul gaz dağıtım şebekesi yapılacak fiili yolun, Belediyemiz tarafından imar değişikliği ile imar
Yolu olarak korunarak, mevcut mtılkiy.eı problemİeri giderileceginden, go."rıi'a"e"İ g"İ'İ"c,İ, şi.ü."itarafından, dağıtım şebekesi ve bina bağlantılann saglaİmasına,
. Söz konusu Problemlerin giderilmesi sürecinİe, hattın kaldırılması, deplase edilmesi, kullanımınınkısıtlanması veYa durdurulması v.e be.y9_r 

_ 
herhangi bir ihtilafın 

"ırşr"., Jrrrr-rJ", 
' 
iır,ır"ı,BelediYemiz taraftndan giderilmesine, ihtilaf nedeğle oluşacak zarar ve giaerıerın oİıediyemiz

tarafından karşılanmasına,

. Tüm sorumluluğu Belediyemize .ait olan, kamulaştırma" yola terk, parselasyon, l8. MaddeuYgı|aması gibi imar uYgulamaları ile yolun mevcut haliyle; imara uygun hale getirilmesi için işlemlerin
başiatıImasına,

. . DoğaI gaz dağıtım şebekesinin yaplmlna bir an önce başlanarak, bina bağlantllarının yaDıIması vebinalara gaz arzının sağlanması için, Meclis Kararının bir omeğinin, b;İ;d;;;;?;; İ;,..İ'rrj*İrc*", ut,
örneğinin Aksa Karadeniz D"ğ"lgy^ D:ğ.,JlT A.Ş.'ne gönderilmesine, İyijere İıçe aeleJlye üecıislnlnNISAN Ayı toplantısının 06/NisAN/2022 Çarşamba günü saai llı0O'de y"p,ıun İopl"nt,n,n o.Gündem maddesi. işaretle yapılan oylama neticesind" oyui.ıiği ile kararlaştırılmıştır.

MECLiS BAŞKAN| I{ATİP 1Üye; KATİP dye)
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MECLIS KARARI

kararın Tarihi
0610412022

Karar No
,r1

Kararın
Konusu

Kamuya Ait Yapım cret Alünmamasışlerinden

Eden Ü eler

Belediye
Meclisini Teşkil

edBeI e Ba nkı Sa ffe ME H n }lEıv ş TE, üse1, TE,
e ERS Yo mE n CRAKI Ali LCBA I A nıle rZeyn p t, TARAK ö ryd ÇI, zgi

VKA CAL I o BALCI
YoKTUR

BelediYe Meclisimizin 03.11.202| tarih ve 69 sayılı kararı ile belirlenen "2022 Y ı|ında
UYgulanacak Belediye Ücretleri Tarifeleri" çizelgesinde yer alan İnşaatlardan Çıkaı Hafriyatın
Döküm Ücreti ve Rüsat onama Ücretinin kamu kurum ve kuruluşlannca yapılan inşaat
işlerinden ahnmaması hususunun meclisimizde görüşülerek karaı alınmasını rica ederim.

NERİ

MECLiSE

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARA R

MECLİS BAŞKANI

ffct ]!!ETE

Belediye Meclisimizin 06/04/2022 tarihinde, Çarşamba günü, saat 1 1:00'da yapılan
toplantısında, toplantı gtindeminin 7'nci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

BelediYe Meclisimizin 03.1| .2021 tarih ve 69 sayılı kararı ile betirlenen "2022 YıIında
UYgulanacak Belediye Ücretleri Tarifeleri" çizelgesinde 6'ıncı madde başlığı altında yer alan
InŞaatlardan Çıkan Hafriyatın Döküm Ücreti (6.1,6.2,6.3) ve 15-1l'inci maddede yeİ alan Ruhsat onama
Ücretinin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan inşaat işlerinden alınmamasına; İyidere İlçe Belediye
Meclisinin NİsaN ayı toplantısının 06A{İSAN2022 Çarşamba günü saat 1l:00; de yapılan
toPlantının 7. Gündem maddesi işaretle yapıIan oylama neticesinde Oybirliği ile kaıarlaştııılmıştır.

KaTİP @ye)

Hasan KOLCIJ

KaTİP @ye1

Baş nı

ö

8

Tevfik Ali KAVALCI, Hasan
KoLcU,

katılmavan
UveIer

Zeynep ERSOY

*) W
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iyt»rnı sıLınivı nışxıNr,rĞı
MECLIS KARARI

öNıni
MECLISE

Belediye Meclis toplantısının canlı yayınla sesli ve görüntülü yayınlanması ve kayıt edilmesi
hususunun meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Belediye Meclisimizin 0610412022 tarihinde, Çaışamba giinü, saat l 1:00'da yapılan
toplantısında, toplantı gilndeminin 8'inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

İyidere Belediye Meclisinin kanunlarla kendisine veriIen görevleri yerine getirirken 5393 sayılı
yasa gereğince yapacağı olağan ve olağan üstü toplantılaıının sesli ve görüntülü olarak kayıt edilmesine,
yapılacak toplanülaıün belediye sosyal medya hesapları ile gerekli alt yapısı oluşfurulduğunda elektronik
ekranlar aracılığı ile can|ı yayınlanmasına; İyidere İlçe Belediye Meclisinin NİSAX ayı
toplantıslnın 06/NİSAN/2022 Çarşamİıa günü saat 11:00' de yapılan toplantının E. Giindem
maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği il€ kaIarlaştınlmıştır.

MECLİS BAŞKANI KaTİP @ye) Kı,rİr ğye)

Saffet Mf, Hasan KOLCU Zeynep E Y
B nl

J

kararın Tarihi
0610412022

Karar No
28

Kararın
Konusu

Belediye Meclis Toplantısının Canlı Yayınlanması.

BeIediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

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

Katılmayan
Uyeler

YoKTUR

9

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR ;
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MEcLis KARAR|

kararın Tarihi
06l04l2022

Karar No
29

Kararrn
Konusu

cretlerinin
iden

enD et m lkHa oot usb rl T lmaaş
enY Be lr nmes

Eden Ü r

Belediye
MecIisini Teşkil

ffe evfiedBel Ba kın Sa MEıye Hş n METE, T k Al Vüsey TE, KA ALc ıHas nI,Ko CUL Em n RAKI A li BAL lC ACI, mle 1,r ARAK ruyd Ç I, örgVKA n{j o BALCI
tılKa anl any

ü rele
YoKTUR

,.._..^ P:l'l',İ"izin. adına^toplu taşımacılık yapan Denetimli Özel Halk oıobüslerinin taşlma ücretlerihususunda allnan ]Yidere Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 7 sayılı kararının urtun yuş--
*"l"_Ti| zorluklar nedeniYIe Belediye Meclisince yeniden değerlendirilmesi hususunda S.S.33 No.Iuozel Halk otobüsü Kooperatifince talep edilmesi nedeniyle konunun meclisimizce görİışülerek kararalınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

ER

MfCLISE

AR

GÜzERGAH
SARAYKÖY, BETONYOL, SU ÜRÜNLERI FAKÜLTESİ
YALIKÖY, KADINLAR PLAJI, İYİDERE MERKEZ
PETRoL oFisi, KÖŞKLÜ KÖYÜ YoL AYRIMI
HAZAR MAHALLESi
YAYLACILA& DENiZGÖREN- l (KONAK FIRıN) DENiZGÖREN_2
KARACA KÖPRÜSÜ, KALECİK

ŞANTfYE
tNDı_BİNDİ

GÜzERGAH
iYİDERE MERKEZ
HAZERMERKEZ
YAYLACILA& DENİZGÖREN-I, DENİZGÖREN-2
KARACA KÖPRÜSÜ, KALECİK,ŞANTrYE
rNDi-BiNDİ

YoLcU TAsrMA ÜCRETİ (SİvİL)

6.50.- TL
7.50._ TL

8.00.- TL
8.50._ TL

9.50._ TL
| 1.00._ TL
l2.00._ TL
5.00.- TL

U TAS üCRETİ (

5.00.- TL

5.50.- TL
6.50.- TL
7.00._ TL
3.50.- TL

BelediYe Meclisimizin 06/0412022 tarihinde, Çaşamba günü, saat l l:00,da yapılan toplantısında,
toplantı gündeminin 9'uncu maddesi gereğince görüşiİlm;si netiİcesinde;

^_ ^_ _B^'_I_"diY:Tizin adına toplu taşımacılık yapan Denetimli Özel Halk otobüslerinin taşıma ücretleri05,01,2022larih ve 7 saYılı meclis kararı ile görüşülerek karara bağlandığı, 
"n"uı. 

ı,".*İ11 ujİnarg, t".iı,,"
11.60 T_L olan m_otorin litre fiyatının bugün itİbariyle 21.42 TL oıdugu, bİıet ücret taıifesinin İ"İi.ı"nalgi
karar taıihi olan 05.0|.2022 tarihi iIe meclis toplanİı tarihi arasında m-otorinin ılt. dv"t,J" v"tİ"ş,t zt+artlş meydana geldiği görülmüş olduğundan söz konusu taşıma ücretleri ile zaıar edecek duruma
geldikleri. meclisimizce tesPit ediImiştir. Günümüz şartlarına göİe yeniden yapılan tespit ve degerıendirme
neticesinde özel halk otobüsü yolcu taşıma ücretlerinin;

l0

Yo öĞRENch

ERSoY.Zeynep

d^,4u



. .KDV (Katma Değer Vergisi) dahil olarak belirlenmesine. tselirlenen bu fiyat tarifelerinin 3065sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin q tincıi bendi ,,Belti bir tarifeye gtıre fiyatıtesPit edilen iŞler ile bedelin biIetle tahsil eaiıdigi hallerde İarır" ,.-Jiı.İİ.a.lTİİ",r" #e'"7İÖ,.i a"1,iıedilerek tesPit olunur ve Vergi müşteriye ay.,Ğ intikaİ ;];iİ;"..* hükmüne et,r. (,*if?y" IİÖv a"ü,iıediImiŞ olarak) bu kararın vuriirllık tariİinden iıibaren ,ygrırnrnuınr. şantiye durağının Kalecik_KaracaköPrüsü durağından aYrıüaıak son durak olarak u"ıl.İ",İİ"İ yrt"rıda belirtildiği şeki|de ücretlendirmeyapılmasına 5393 sayılı Belediye 
'5 

i::i^Tld.d_"_r,.iin 
_(p) bendine go."; ;Tylİ*".. jlİ"'a"leaiy"

Meclisinin^ N^İSAN Ayt toplantıstnın 06AİSAN/2022 'farşamba 
günü saat l1:00' de yapılantoplantıntn 9. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama n.tı..Jiia" oyuirııii ;ı. ı."rJ"i,l.,l.,şur.

sAYFA]2

@6l04n022 tarih ve 2o2z29 Iyidere Belediye Mecli§ kaİannln dev8mıdır)

KATıP (Üye)

Zeynep ERSOY

MEcLis BAŞKANl

Sa ffet
Belediye lıl

KATiP (Üye)

Hasan KOLCU

l]

A


