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İYiDERE BELEDİYE BAşKANLIĞI

MECLİS KARARI

kararın Tarihi
05l0l 12022

Karar No
E

Kararın
Konusu

Taşınmazlarına Yıkım Karaıı AlınmasıBelediyemiz

B€lediye Meclisini
Teşkil Eden
Üyeler

Belediye Başkanı saff€t METE, Hüseyin ME
Zeynep ERSoY, Emin RAKICl, Ali BALCI,
BALCI

TE,
Ayd

Tevfik Ali KAvALcl, Hasan KoLcU,
emir TARAKÇr, Özgür KAVALcI, Ş€nol

U er
katılmavan Tevfık Ali KAVALCI

öN Ri

MEcLisE

. . . Belediyemiz Fen Işleri Mudtırlüğtınıın 31.12.202l tarih ve 1672 sayıIı ..Yıkım Karan Alınmasl,, konulu yazl
iÇeriğinde Yer alan belediyemiz taşınmazlarına yıkım karan almması husuİunun meclisimizce gört§ülmesi ve karar
aluımasurı rica ederirn.

sıfret METE (Beıediye Başkanı)

RAR

BelediYe Meclisimuin 0510|/2022 tarihinde, Çarşamba gtlnü, saat l3:30'da yapılan toplantısınd4 toplantı
gündeminin 8' inci maddesi gereğince görilşülmesi neticesinde;

_ _ Tg'. Ve Orman Bakanhğ/ Devlet Su işleri Genel Müdürlüğiv 22. Bölge Müdürlüğünün 202l Mali Yllı
Y_atırım hogramı ve Uygulama Planında yer alan " Rize iyidere iiçe Merkez-inin Çanakç-eşme (Fıçt) ve Kuko
(FethiYe) Dereleri 2. Kısım Taşkın Koruma inşaatı "işi kapsamında Çanakçesme (Fıçı) b"...inj" ,uıtiy.t ,o.nıu,
bulunduğu,_ıslah ÇalıŞmasl yapılabilmesi için, 3 N,1ays İ019 tarü ve 30763 sayılı'Resmi Gazete ,de'yayrmlanan
TaŞkın Ve Rusubat Kontrolü Yönetmeliğinin l8. Maddesine göre; "DSl tarafından yup,ıu"ul uı*s, İ.ıunı-n,n
Proje.sine göre YaPılabilmesi iÇin; bu alanlardan belediye vİ mücavil alan sn,rlu.İ ıçirrd" uuı*-ı61., iıgiıl
belediYelerce DSi'Ye ihtilafsız olarak teslim edilir. Bu alanlarırı dışında kalan yerlerin ise DSIye tesliminin
sağlanması hususunda gerekli çalışmalar valilik koordinasyonunda ytlüüttıltıİ.' denilmehedir. nu yonit neııge gore
lahŞe konu ÇanakÇeşme (Fıçı) deresinde ıslah çalışması yapılabilmesi için dere yatağı gur".guİİ111n' neı"oiy"c"
ihtilafsız olarak DSİ'ye teslim etmesi gerekmektedir.

_ . .. B4." konu ÇanakÇeŞme (FıÇı) deresinde ıslah çalışması yapılabilmesi için dere üzerinde bulunan
Belediyemize ait Fethiye Müallesi Menderes Caddesi No: 9 kayıtlı adreiinde bulunan l79164215 Kimlik No. lu 3
katlı yaPı, Feüiye Müallesi Menderes Caddesi No: 14 kayıtlı idresinde bulunan l78233797 «imıık No. ıu ı ı<atlıyapl ve Fethiye Mahallesi Menderes Caddesi No: 16 kayıtlı adıesinde bulunan l79?l1494 Kimlik No. lu l katlı
YaPı, YaPılaiın oluŞacak herhangi bir taşkında mal ve can kaybıııı önlemek için dere üzerinde bulunan bu yapılann
Yıkllarak kaldırılması ve dere ıslağının yapılmasü gerektiğinden bahse konu belediyemize ait yapılaıın yıkım
§leminin yapılmasına.; iyidere İlçe Belediye Meclisinin, oCAK Ayı Meclis Toplantısının 05 OCAK 2022
ÇarŞamba günü §aat l3.30' de yapılan toplantının 8. Gundem maddesi Öybiriiği ile kararlaştırılmıştır.
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İYİDERE BELEDivn nışrıxı-ıĞı
MECLIS KARARI

Denetimli
Belir]ermesi.

l Halk otobüsleri Taşıma cretlerinin yeniden

öxon i

MEcLisE

. ._ _ Belediyemizin adına toplu taşımacıl* yapan Denetimli Özel Halk otobüslerinin taşıma i.icretleri yeniden
belirlenmesi hususunda İyidere Belediye Meclisince alınan 0|.12.202l tarü ve 73 sayİlı kararının Iielediye
Meclisince yeniden değerlendirilmesi hususunda S.S.33 No.lu Özel Halk otobüsü Kooperatiiın ce veilen 29.12.202|
iarıh ve I422 sayılı dilekçenin meclisimizce gödrşülerek karar alurmasını rica ederim.

Saffet METE (Betediye Başkanı)

KARA

BelediYe Meclisimizin 0510|/2022 tarihinde, Çarşamba günll, saat l3:30' da yapılan toplantısınd4 toplantı
gtlndeminin 7' nci maddesi gereğince görtışülmesi neticesinde;

.. Belediyemizin adüna toplu taşımacılık yapan Denetimli Özel Halk otobüsterinin taşrma ücretleri 03.11.2o2l
tarü ve 67 sayılı meclis kararı ile Plan ve Btıtçe Komisyonuna sevk edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonunca
hazıllanan 08.11.202l tarıh ve 202ll7 rapor belediye meclisine sevk edilerek belediye meclisincİ o|.|2.2o21 |arih
ve 73 sayılı karar ile görtıştıleİek karara bağlanmıŞttİ.

Kararın uygulanması hususunda S.S.33 No.Iu Özel Halk otobüstı Kooperaıifine gerekli tebligatın
yapılmasna mtıteakip Denetimli Halk otobusü işleticilerince 2g.l2.202| tarih ve 1422 *yı, olı"xç" ııe
beIediyemize başvurularak:

_"İYidere Belediyesi adına S.S.33 No.lu Özel Hqlk Oıobüsü KooperaıiJi olarak lyidere-Rize güzergahında
ı aş ım ac ı l ı k yap m akt ry ız.

^_ _^ _ İ7ldere Belediye BaŞkanlığınca 2._3.12.2021 ıarihve l627 sayıIı eırak ile iyidere Beledğe Meclisince a!ınan
0l 1 2.202 l tarih ve 202 1/7 3 soylı Bileı Ücreı tariftsi kararı ıarartmıza ıebliğ edi[niş ve 0 l oc;k 2 02 2 ı.ür ih inden
iı i baren uygu l qnm as ı ge re k i ği b il dir i l m i şı ir.

Denetimli Özel Halk oıobijslerinin ıaşıma ücretleri en son 04.06.2020 ıqrih ve jj no.Iu meclis kırarı ile
belilenn$tir. Ülkemizde yaşanan Korona Virüs ( COViD-19) pandemisi nedeniyle bizler merkezi hükümetçe a!ınan
karar,lar gereği yarı yarıyo yolca ıqşma kapasiıesi ile ça!şmak zorunda kolİı| zamon zaman da sokağa çıkıo
Yasakları uYgulandı ve hiç çalışamadık Tüm bunlara fağmen tzveri ve sağdıyru ile harekeı ederek herhan)i bir zam
ıalebinde bulunmama gayreıi içerisinde olarak halkımaın yanında yer a|maya çatıyık. Gerek devletimiz'gereksede
siz belediYemiz bizlerin yanında az da olsa maddi deslek sağlayarak yer alİına. Ancok bizlerde bu işıen;e ekmek
götüren ve bu işlen geçimini sağlayan insanlara.

Gelinen noloa itibariyle son zammın uygılandığı 01.06.2020 ıarıhınde moıorın !ı!aıı 5.1g TL İken bu gün
ltlbarlYle molorin tİYalı I1.60 TL olınuşlur. Moıorin orıış oranı ile ywkarıda bohsedilen-İeclis kararı ile tarafıİıza
uygulanması istenilen bilet arnş fiyatı arasında uygulanması mümhin olmoyan bir fark bulunmaktadır-

Bu sebePle belirtilen zam oranıyla yolcu laşımacıhğı yqpmanın nümkİn olnadığından ahn(ln kararın
revize edilerek lyidereli vatondaşlarımızı ve bizleri mağdur elmeyecek yeni bir ıorifenin belirlennesini iyiİİe
BelediYe BaŞkanlığından ve belediye karar mekanizması olan belediye neclisiniİ kıyneıli iiyelerindeİ ıalep
eımekıE iz, Bilgilerinize arz ederiz".

kırarın Tarihi
05l0ln022

Karar No
7

Kararın
Konusu

U

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

Belediye Başkanı Saff€t METE, Hüseyio ME
Zeynep ERSoY, Emin RAKrCI, Ali BALCI,
BALcl

TE, T€vfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU,
Aydemir TARAKÇr, Özgür KAVALCl, Şenol

katılmavan
U

Tevfik Ali KAVALCI

iÇerüle talepte bulunduklan görülmüşttlr. Meclisimizce yapılan değerlendirme sonucunda 01.12.202ltarihinde
meclisimizce alınan bilet ücret değişik]iği karar tarihinde akaryakıt fıyatlnın 9.30TL olduğu, dilekçenin yazıIdığı
taI1\ olan 29.12.202l tarihi itibarinde akaryakıt fiyatuıın dilekçede de b€liriti|diği uzere l ı .6iOTı oıduğu, bilet ücret
tarifesinin belirlendigi karar taİihi olan 0l.!2.202l tarihi ile dilekçe taıihi olan 29.!2.20zı tarihi ara{ında "ı"zı,ıı
art!Ş meYdana geldiği, 04.06.2020 tarihi itibaıiy|e alınan ve uygulanan en son ücret tarifesi kararı i|e 2g.l2.2o2l
tarüli dilekÇenin yaz dığı taıih arasında 7olllJ' lllk bir akaryakıt artışı olduğu, son alırıan 01.12.202l tarih ve
202|O3 saYıIl kararın hiÇ uygularurıamış olması sebebi ile söz konusu taşıma ücretleri ile zarar edecek duıuma
geldikleri meclisim2ce tespit edilrniştiı. Gtlntlıntlz şartlarırıa göre yeniden yapılan tespit ve değerlendirme
neticesinde özet halk otobüsü yolcu taşma ucretlerinin;

X4



GtlzERGAH
SARAYKÖY, BETONYOL, KAHVEHANE
YALIKÖY, KADINLAR PLAJI, İYlDERE MERKEZ
PETROL OFiSi, KÖŞKLÜ KÖYÜ YOL AYRIMI
HAZAR MAHALLESi
YAYLACILAR" DENIZGÖREN(KONAK FIRIN)

KARACA KÖPRÜSÜ, KALECiK
ŞANTiYE
İNDİ_BNDl

GÜzERGAI{
IYIDERE MERKEZ
HAZER MERKEZ
YAYLACILAR, DENiZGÖREN
KARACA KÖPRÜSÜ, KALECiK,ŞANTIYE
İNDl-BİNDi

ECLiS BAŞKANI IGTiP (Üy€)

Saffet M Hasan KOLCU
ıy€

sAYFA:2

{05l0ln022Kar'tr İc 2022' lyidere Belçdiye Mecli§ kaİarının dcvamldır)

YoLcU TA§IMA ÜcRETi (siYİL.|

5.50.- TL
6.00.- TI-

6.50.- TL
7.00.- TL

7.50.- TL

8.00.- TL

9.00.- TL
4.00.- TL

YoLcU TASıMA ÜcRETi (ÖĞRENch
4.00.- TL

4.50.- TL
5.00.- TL
5.50.- TL

3.00.- TL

KDV_ (Katma Değer Vergisi) düil olarak belirlenmesine, Beliılenen bu fiyat tarifelerinin 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin 4 üncu bendi "Belli bir taIifeye göre fiyatı tespit edi|en işler İle ueJeıin uiıetı.
tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli ]ktma Değer Velgisi daİıil edİıerek tİspit olunur ve ver!İ mıişteriyc
aYrıca intikal ettiiilmez." hükmttne göre (tarifeye KDV. düil edİlıniş olarak) bu kararııı yüriırlüt tu.inioİ"o itit-"n
uygulanmasın4 Şantiye durağının Kalecik-Karaca köpnısu duİağündan aynlarak son durak olarak belirlenerek
Yukarıda belirtildiği şekilde ücretlendirme yapılmasına 5393 sayılİBelediyİ ı5 inci maddesinin (p) benjine gore;;
lYidere İlÇe Belediye Meclisinin, OCAK Ayı Meclis Toplanısının 05 o c^K 2022 çırşımuı gtİİ sa"İıı.ıo,o.
YaPılan ıoPlantının 7. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile İura.ıaş.-t"ı.İşt,r.

IGTİP (Üy€)
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5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 25'inci rnaddesi gereğince Denetim Komisyonu Kurulması hususunun
meclisimizce görüşülmesi ve karar alınmasını rica ederim.

Belediye Meclisimızin 0510|12022 tarihinde, Çalşamba güntl, saat l3:30'da yapılan toplantısrnda, toplantı
gündeminin 6' ncı maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanununun Denetim Komisyonu başlıklı 25 maddesinin ilk fıl«ası "İl ve ilçe
belediyeleri ile nüfusu l0.000'in tlzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısrnda belediyenin
bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi liyeleri arasından
gizli oyla ve üye sayısı uçt€n az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluştuİur. Komisyon, her siyasi
parti grubunun ve bağrmsız üyelerin meclisteki üye sayıslnm meclis uye tam sayıslna oranlanması suretiyle oluşuı. "

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin oylama Usulleri ve Kararlar başlıklı l3. maddesinin (a) bendi
"Giz!i oylama: Meclis üyelerinin oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin adlarını ya da bir teklif hakklnda kabul
çekimser veya ıet y^zıp, tanıtıcı hiçbir işaret koymadan sandığa atmasıdır .

Gizli oylamalarda kullanılacak oy pusulaları zarfla birlikte başkanlıkça mühttlu şekilde dtlzenlenir. OyIama
bittilien sonra Katip üyeler taıafından sandıktan çıkan zarflar sayılır ve uye saylsından fazla olmadüğı tespit
edildikten sonra açılrr. Oy pusulalan sayıldıl«an sonra, başkanl* divanı tarafından sonuç açıklanır. Oylarda eşitlik
halinde oylama bir defa daha tekarlanır; yine eşit olursa meclis başkanınca kuraya başvurulur. Kura çekimi
birbirinin aynı olan ilzerinde adlar yazılı bulunan kağütlar bk torbaya konularak meclis başkanı tarafından çekilrnek
suretiyle yapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olur.

"Başkanlıi divanı, encümen Uyeliği ve denetim komisyonu üyeliği seçimleri gizli oylama ile yapılır. Meclis
kaıarı ile başka konularda gizli oylama yapüabilir." hüktlrnleri gereğince,5393 sayılı Belediye Kanununun 25.
maddesi gereğince belediyenin bir önceki yıl Gelir ve giderleri ile bunlaıa ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin
denetimi için üye sayısı 3 olan denetim komisyonu oluşturulrnası ve seçilmesi için yapılan göriişme Ve gizli oylama
neticesinde usuliioe göre dtlz€nlenmiş olan oy pusulaları ve zarflar kullanılarak oyların kullanılması suretiyle yapılan
seçime ilişkin oylama, oylama bittikten sonra Katip üyeler tarafindarı zarfların sayılması ve oye sayısından fazla
olmadığınün tespit edilİnesi ve açılması, oy pusulalarurrn sayllması ve Başkanlık Divanü tarafindan sonucu
açıklanınası neticesinde "Aydemil TARAKÇI' ya 9 adet oy, Emin RAKICI' ya 9 adet oy ve Özgtır KAVALCI' ya
9 adet oy verilmiş olduğu, Aydemir TARAKÇI, Emin RAKIct ve Özg0l KAVALCI'nın oybirliğiyle Denetim
Komisyonu olaıak seçilmiş" olduklarının açıklandlğı göriildüğiınden, yapılan gizli oy|ama neticesinde Aydemir
TARAKÇI, Emio RAKICI ve Özgülr KAVALCI' nın Belediye Mec|isi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi ve
5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince, Denetim Komisyonu olarak görev yapmak ttzer€
seçilmelerine; İyidere İlçe Belediye Mecli§inin, OCAK Ay| Mecli§ Toplantısının 05 OCAK 2022 Çarşamba
gl!nü sııt l3.30' de yapılan toplantının 6. Gündem maddesi Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

MECLİS BAŞKAIII IGTİP (Üye) IGTİP (Üye)
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Üyeler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüs€yin METE, TeYfik Ali KAvALcI, Hasan KOLCU,
z€ynep ERsoY, Emin RAKIcl, Ali BALcl, Aydemir TARAKÇI, Özgür KAvALcl, Şenol
BALCI
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MECLiS KARARI
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MEcLlsE

5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 20'nci maddesi gereğince Meclis toplantı giınünün belirlenmesi ve l Ay
tatil karan alınması hususunun meclisimizde görüşülmesi ve kaıar alınmasını rica ederim.

saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizn 05l0ll2022 tarihinde, Ça§amba gilntt, saat l3:30'da yapılan toplantısrnda, toplanıı
giındeminin 5' inci maddesi gereğince görtışOlmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesinde yer alan "Belediye meclisi her ayın iik haftası biı gün önceden
kaıallaştııdığı g0nde toplanr." "Meclis, resmi tatile rastlayan gün|erde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi
heı yıl l ay tatil kararı alabilir."
Hükmu gereğince Belediye Meclisinin, her ayın ilk haftasının, resmi tatili rastlamayan ilk çarşamba gthünde
toplanınasl ve 2022 yılının Ağustos ayında l ay tatil kararı alrnması üzerinde görüş biİliğine varılarak, Belediye
Meclisinin heı ayın ilk haftasrnrn Çarşamba guntınde toplanmasına, her ayın ilk haftasının çarşamba giınü resmi
tatile rastlaması durumunda Çarşamba günunü takip eden gitn toplanmasna ve 2022 yülında Ağustos ayında l ay
tatil kararı alınmasına 5393 sayıh Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince; İyidere İlçe Be|ediye Meclisinin,
OCAK Ayı Meclis Toplantsının 05 OCAK 2022 Çarşanba günll §aıt l3.30' de yapı|an toplantıntn 5. Giindem
maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kararlaşttrılmıştır.

MEclis BAŞKANr KATİP (Üye) KATİP (Üye)

ME Hasan KOLCU YW

kararın Tarihi
05l0l 12022

Karar No
5

Kararın
Konusu

5393 sayılı Belediye Kanununun 20' nci maddesine göre, her
ayın ilk haftasında yapılacak belediye meclisi toPlantı günüiniın
belirlenmesi ve bir ay tatil kararı alınması

Belediye Meclisini
Teşkil Eden
ÜyeIer

Belediye Başkanl Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Aıi KAvALct, Hasan KoLcU,
Zeynep ERSoY, Enin RAKICI, Ali BALCt, Aydemir TARAKÇr, Özgür KAVALcI, Şenol
BALcI

K8tılmayan
üyeler

TeVfik Ali KAVALcI
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. . . .5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 49'uncu maddesinin 4' iınctl flkası gereğince Belediyemizin hukukiŞlerinin yiıılıtul€bilmesi için ve hukuki yardm alrnak üzere yıllık sözleşme ile kısİi zİmanıı aİ.Üİ |ul,ş-ır"^,hususunun meclisimizde görttşülmesi ve karar alınmasını ricaİderim.

§affet METE (Belediye Başkını)

BelediYe Meclisimizin 05/0l/2022 tarihinde, Çarşamba günü, saat 13:30'da yapılan toplantüsında, toplantı
giındeminin 4' iıncu maddesi gereğince görüşti]rnesi neticesinde;

BelediYe baŞkanhğrmızın lehine ve a|eyhine açılmış bulunan davalar ile herhangi bir sebeple açılacak olay
bilumum davaları takiP Ve savunmalarının yapılmasnda, idari iş ve işlemlerde karşılajılacak me'selelerJe hukuki
görüŞ ve mütalaada bulunmak üzere belediyemizce kısmi zamanlı sözleşmeli avukat çilıştuıması ile iljiüi oüarakyapılan görüşme neticesinde;

Belediye bEkanlığımız lehine ve aleyhine açılmış bunlar davalar ile ilgili herhangi bir sebeple açılacak olan
bilurnum davaları takip Ve sa!'unmalarının yapılmasında, idari iş ve işlemlerde karşılaşilacak mese]elerde hukuki
görüŞ ve mütalaada bulunmak iizere belediyemizde kısmi zamanlı sözieşmeli avukat çilıştırılmas na ve 2022 ylll
ayhk n€t ücletini 750,00 TL (yediyüzelli Tfuk Lirasl ) olarak tespit edilmeiine , ı ocayiozi-ıı Aralık 2022 tarihleri
gaŞl|a !ısmi zamanlı olarak çalıştrllacak Awkat sözleşmisi ile ilgili her tiırlü evraka im- topuk ur"."
BelediYe BEkanı Saffet METE'nin 5393 sayıh Belediye Kanunun 49'uncu maddesi gereğince yetkili kııur.asına;
İYidere İlÇe Belediye Meclisinin, OCAK Ayİ Meclis Toplantısın,, os oca« zozz bu.İroruİ gtnu saat ıı.ıo,
da YaPılan toPlantının 4. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde oyuirıigİı" lu.u.ıuş|-ı.ş".

KATtP (Uye)

Hasan KOLCU ERsoY
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kararın Tarihi
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Karar No
4
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BeIediye Mectisini
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Belediye Bışkını saffet METE, Hüs
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BALcI

eyin METE, Tevfi
BALCI, Aydemir

k Ali KAVALCI, Hasan KOLCU,
TARAKÇl, Özgür KAVALCl, Şeno

l<atılmavan
UveIer

Tevfık Ali KAVALCI
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MECLİS KARARI

l<arann Tarihi
05l0l12022

Karır No
3

Karar|n
Konusu

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 3'üncü
fıkası uyannca yıllık sözleşme ile tam zamanlı personel

l ırılması
Belediy€ Meclisini
Teşkil Eden
Üyeler

Belediye Bışkını Saffet METE, Hüseyin METE, TeYfik Ali KAvALcl, Hasan KOLCU,
Zeynep ERSOY, Emin RAKlC!, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, Özgür KAVALCI, Şen(
BALCl

Katılmayan
Uyeler

Tevfik Ali KAVALCI

MEcLIsE

5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 49'uncu maddesinin 3' üncü fıkası gereğincc yüllık sözleşme il€ tam zamaıılı mimaı,
mühendis, tcknikcr, programcl ve eğitmen çahştrnlmast hususunun meclisimizdc göriışltlmcsi ve kalaİ alınmasını rica ederim.

Sıffet METE (Belediye Bışkınl)

KARAR :

Bclcdiye Meclisimizin 05/0l/2022 tafihinde, Ça$amba günü, saat 13:30'da yapılan toplantısınd4 topla.tı gttndeminin 3'
oncü maddosi gcreğince görüşülmesi neticesinde;

5393 sayılı Bclediye Kanunu'nun 49 uncu maddcsinin 3 üncü fıkrası "Belediye ve bağlı kuruluştarınd4 norm kadroya
uygun olarak çevrğ,sağlık veterinc.lilq teknik hul-uk çkonomi, bilişim ve iletişim, planlama araşırma ve gçliştirmğ, eğitim vc
danlşman|tk alanlannda aülkat, mimaİ, mühendis, şehir ve böl8e plancıst, çözilmlçyici ve programçı, tabip, uzman tabip, ebe.
hemşirc, veteriner, kimyagcr, teknisyen ve teknikeı gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çatışırılabilir. sözleşmeti
pe.§onel eliyle yürtttülen hianetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yüİüıecekleri hizmet|er için
ihdas cdilmiş kadro unvanlnm gcrektirdiği nitelikleri taştmaları şaIttır. Bu fıka uyaItnca sözleşmeli olara_li istihdam edileceklerc
ödğnecek net ocret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecçnin birinci kademesi esas alınmak §uretiyle 657 sayılı Devlet
Memuılaıı Kanununa göre ıespit edilecek her türlü ödcmclcr toplamrnın net futarınln yo 25 fazlasını geçmemek üzcre belediye
meclisi karaııyla belirleıir. Genel h0kümlçre göre birinci dereceden kadİo ihdas edilemeyen kadıo unvanIan için ise o kadro
unvanından ihdasl yapllrnrş cn )tksek kadro dcİecesinin birinci kadcmesi esas alınır ve yapılacak ödemçnin 8zami tutan üukanda
belinilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra h0kümlerine göre çalıştınlaçak p€rsonet için lçişlcri Bakantığl unvaniaİ itibanyla
sııırlama gctircbiliı" hükmüne görc, Belediyemizdğ yıllık sözleşme ile mimaİ, mohendis, tekriker, progrrmct ve eğitmcn
çalıŞırılmasın4 bu fikra uyarınca her bir kadro unvanı için l' er adet taİn zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdarn edilecçk
mimar, m0hcndis için 2022 yılt ayltk net üçretin 5,269,06 TL. (beşbiniki}.ttzalııntşdokuz Türk Lirası altıkuruş) olarak
beliılenmesine, Tekniker için 2022 yllt ayllk net ücretin 4.755,80 TL. (dörtbinyediyüzellibeş Tllrk Lirısı scksen kuruş)
olarılü, Progrımcl için 2022 yıİ ıylrk nct ücretinin 4.304J0 Tl.(dörtbinüçyüzdöİ Türk Lira§ı otuz kuruş), Eğitmen için
2022 ylh ıyhk net llcrctiıiı 4.304J0 Tl.(dürtbinüçy0zdört TOrk Lira§t otüz kuruş) olaıak beliılenmesine, Dcvİet memuru
aylaklannda g€ncl bir anış yapılmast durumund4 ycni bir Meclis karan alınmasına gcrek buluıımaksızın aynl ordn vc/veya
miktaİda aİtlnlmasın4 buna göre; 2022 yılı |lll2o22-3lll2l2022 döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve
Dönüştım Genel Moditrlüğtııüı hcr yılın dönemleıi itibariyle buna ait genelgcleri kapsamtnd4 2022 yllı ll7D022-3lll2l2022
döncmi için gğnclge eki 5393 sayılı Kanun çerçevçsinde çalıştırılacak söreşmeli personelin unvan bazında oclet tavanlannı
göstğen (l) sayılt sözleşme Ücret Tavanları Cetvçlinde ilgili kasayı rakamlafl dikkate alınmak suretiylc hesaplanaİak
gösterilecçk 657 saylı Kanuna göre net ayl* tutallannın hçsabındaki aıtış oraıı uygulanarak hesaplanacak tuıarın },rıkarıda
belinilen istihdam edilcçek hcr bir tam zamanh §özleşmeıi personelin 2022 yılı ll'1l2022-31/l2/2o22 dönemi için aylık net ücreti
olaiak belirlenmesine, 2022 yılı ll'1l2022-3lll2l2\22 döneminde ilk defı işe ba§lıtılırak sözleşmeli pe.sonel olarak isıihdam
edilmesi halinde mimaİ, mühendis |çiıı 2022 yılı aylık net ucretin 5.269,06 TL. (bğşbinikiyüzaltmışdokuz 'l'ü.k Lirasl allIkuruş)
olaıak belirlenmesine, Tekniker için 2022 yılı aylık net üc.etin 4.755,80 TL. (dörtbinyediyuze|libeş TOrk Lirası seksen kuruş)
olarak b€lirlçnmcsine, l Ocak 2022-3l luall-Jt 2022 taıihleri arasında çalışhnlacak sözleşme ile ilgili her tirrlil evraka imza
koymak tzere Bclcdiye Başkanı saffçt METE'nin 5393 sayılı Btlediye Kanunun 49'uncu maddesi gereğinçe yetkili kılınmasın4
; İyidcrc llçe Bctediye Mcclisinin, OCAK Ayı Mectiş Toplıntısının 05 OCAK 2022 Çırşımbı İıını ,""İ l1.1o' da yapttan
toplarrtırun 3. Güıdcm maddesi işarctle yapılan oylama neticesinde Oybirliği ile kalarlaşhnlmıştıı.

MECLİS BAŞKANİ KATiP (Üye) I«TiP (Üye)

ö
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İYİDERE BELEDiYE BAŞKANLIĞ!
MECLiS KARARI

Be lediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU.
zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, ÖZgür KAvALcI, Şenol
BALCı

öxıni
MEcLİsE

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 4'üncü f*rası gereğince yılhk sözleşme ile kısmi
zamanlı mimaı, mUhendis(İnşaat Müendisi ve harita Müendisi olmak kİydıyla) çalıştırı|maİı hususunun
meclisimizde göıtlşülmesi ve karar alınmasını rica ederim.

Saff€t METE (Belediye Başkanı)

KARAR

MEcLis BAŞKAN! I(ATİP (Üye) KATIP (Üy€)

ö

l(ararın Tarihi
g5/0|12022

Kararln
Konusu

Belediye Meclisini
Teşkil Eden
Üyeler
Katıımayan
Uyeler

ETE
nl

Hasan KOLCU

w",

Belediye Meclisimizin 05/0l12022 tarihinde, Ça§amba günü, saat l3:30'da yapılan ıoplanıısında, toplanıı
gündeminin 2' nci maddesi gereğince görüştllmesi neticesinde;

5393 saylh Belediye Kanunu' nun 49'uncu maddesinin 4' ttnctt fikası "Al,ukat, mimar, mühendis (inşaat
mtlhendisi ve harita m0hendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadıosu bulunmayan veya işleıin azhğı nedeniyle bu
unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizrıetlerin yürüfülmesi amaclyla,
haftann ya da ayın belirli giın Veya saatlerinde kısmi zaınanlı olarak sözleşme ile personel çalıştınlabilir. Klsmi
zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için biıden fazla olamaz ve bunlarla
yapılacak sözleŞme stlresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynl unvan|ı kadrolann birinci
derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net futarnın yarısını geçmemek ve
çalıştınlacak süre ile orantılı olİnak ttzer€ belediye meclisi karan ile tespit edilir. Bu fika uyarıııca sözleşmeli
penonel olarak çalıştınlanlaİ için iş sonu tazminatü ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatlnlmaz. Bunlardan
YaPtıklan baŞka iŞler sebebiyle herhangi bir sosyal g0venlik kuumuna tabi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık
sigortası primi yatrılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlü kuruluşta çalıştınlamaz." hükmune göİe:

Belediyemizde yıllık sözleşm€ ile mimar, müendis (inşaat mühendisi ve harita mtihendisi olmak kaydıyla)
ÇalıŞtrrılmasına, bu fıkra uyarınca haftanın yada ayın belirli giln ve saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile
ÇalıŞtırılacak mimar, mühendis (inşaat muhendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) için 2022 yıll aylık neı
ucretin 2.446,00 TL (ikibindört}aızkırkaltıTtlrk Lirası) olarak 5393 sayıll Belediye Kanunun 4g'uncu maddesi
gereğince belirlenmesine; iyidere ilçe Belediye Meclisinin, ocAK Ayı Meclis Toplantısının 05 oCAK 2022
ÇarŞamba günü §aat 13.30'da yapılan toplantnın 2. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde
Oybirliği ile kararlaşt ırı lm§trr.

Kİrar No
a

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 4'üncü
f rası uyaıınca yıllık sözleşme ile kısmi zamanlı personel
çalı§tırılİnası.

Tevtık Ali KAVALcl
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iYiDERE BELEDiYE BAŞKANLrĞt

MECLIS KARARt

Zabia H
Çalışma

izmetlerinde Fiilen Çalışan Personele A1,1ık Fİzla
ücreti Ödenmesi.

MEcLİsE

3l Aıalık 202l tarihli ve 31706 mükener sayılı Resmi Gaz€te de yayın anan |7.t2.202l kabul tarihli vc 7344 kanun
numaralı 2022 Yılı Meikezi Yöneıim Bütç€ Kanununun ilgili maddesi gereği OSZ sayılı Kanunda beliıtilcn çahşma sulc ve
s8atlerint bağlt olmaksEln zabıta vc itfaiyc hjzmetlerinde fiilen çahşan personeıc (destek hianetİ yürütcn pc.sonei hariç) bclediye
meclis kararı ile tespit edilen futaI, fazla çahşma uçreti olaİak makfuen ödenir hükmü gereginci odeneiek tutaıın beıirıenmesi
hususunun meclisimizde görüşOlmesi vğ kaİa. alınmasınt rica cderim.

ssfiet METE (Belcdiye Bışkııı)

BelediYe Meclisimizin 05/0l/2022 tarihindç, Ça§amba günü, saat l3:30'da yapılan toplanhsınd4 toplanh güındeminio l'
inci maddesi gereğince görtışlılmesi neticasinde;

]l Aıalık 202l taıüli ve 31706 mükener sayılı Resmi Cazete de yayımlanan l'1-,l2.2o2l kabul taıihli ve 7344 kanun
numaralı 2022 Yılı Merkczi Yönetim Bütçe Kaııununun K cetvelinde FazIa çalışma ücrçtlerino ilişkin düzenlçmclcrc yer
verildiğj; Fazla ÇalıŞma ücretleri b8şl*lı 3 Mlümünün "(B) aylık ınaktu Fazla ialıama üc.eti" at u"şıa, bendiniı l, inci alt
bendindc "Bclcdiyeler ile bunlaıa bÇ!ı müstakil b0tçeli Kamu tüzcl kişiliğini haiz kuruluşlaıda ( istisnalaı haıiç), görcvlçrinin
niteliği ge.eği 657 sayılı kanunda bclinilen çaIışma sttre ve saatlerine bİglı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizncİle"rinde fiilen
ÇalıŞan personclc ( de§İek hizmeti }üriıtcn pe.şonel haİiç), belediye meclisi kaıaı ile tespit edilen fut;, Fazla çalışma üc.eti
olarak maktlen ödÇnir. ancak düzgün bunlan ödenecek aynı Fazla çalışma ücıeti en son yapılan .esmi nüfu§ sayımına gore
belcdiye nufusu;
-I0.000'c kadaı olanlar içi 36ı Türk lirasınl
- ı0.00l den 50.000'e kadaİ oIanlar için 386 Ttlrk lirasınü,
- 50.00l'dcn l00. 000'e kadal olanlaı için 427 Türk lirasının,
-l00.00l dğn 250.000' e kadaİ olanlaİ için 482 Türk Iirasını
- 250.@0 birden t/ı000000 aİkadan olanlar için 575 Türk liraslnı,
-1.000.00l' dcn fazla olanlaı için 667 TUrk Lirasını,
-Ankaıa İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelcri d!şındaki diğer büyük şehirleri Belediye sınırlaıı içerisindeki ler için 66? Türk
lila§lnl
- Ankai4 l§taıbul ve izmir Büyükşchirler Bçlediye sınırlan içerisindekiler için 888 Türk lirasını geçemez. 2'inci alt bendinde
Ye! alan "AYlık makfu fara ÇalıŞma ücleti alanlar4 her ne ad altııda olur§a olsun a]mca fazla çalşmaya yöıelik olaıak başkaca
bir ödemçJapllmaz." 3' tıncü alt bcğendi "yüandaki hükünılcre göre ödcnecek aylık Fazıa çaışma ucıetieri;ı GöreviYaPılması sırasında vcya gö.cvdcn dolayı yaralaıımalaı vc sakatlanma hallerİnde tcdavi süresİnce,b. Bir yılda ıoplam ama 30 günüm geçmeyen hasıaltk izıli s0relerinde.

c. lıfaiye hiaİıetlerinde çalışan personel için görcvin yagılması sırısında veya görevden dolayı hastalanma halleri de
tğdavi sü.e§incc,

d. "Yun iÇindc yapılacak hizmet içi eğitime katılmaına ve geçici görevli olaıak bulunma durumlannd4 ödcnmeye devam
olunur. Diğer hallerde ise fiilen çalışıldığı §ürece ve bu süre ile orantllt olarak ödenir" ifadeleri içerjn mevzuita itişkin
olaİak hoktımlerin yer aldığı,

BclcdiYemizdğ 657 sayı|ı Dcvleı Memurlan Kanununa güı- Zabıa Hianetlerinde çat!şan pğrsonelimize, bclediycmizde
zabıte _hianetlerinde çalışan personelin görevlcrinin özelliği ve belediyemizin ntıfusunun io.obo'in altında kaldığt dikkate
alınaıal bu ntlfusa kadü olanla! iÇin veıilen.361,00. Türk Lirası üst sınİrt uygun olaıak 360,00 TL aylık maktu Fazİa çalışma
tıcr€tinin 2022 yllmda makfuen ödenmesine ; iyidere llçe Belediye Meclisinin, bcı« ıyı Meclis Topiantısmın 05 oCAK 2022
ÇırŞımba_ günü sı.t 13.30' ds yaptlan toplantınln t. cürndem maddesi işaİetlt yapılan oylama neticesinde oybirliği ile
karaİ|aşttnlmıştl..
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