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MEcLİsE

3l Aralık 2022 tarüli ve 32060 mükerrer sayı|t Resmi Gazctc de yayımlaıarı 16.12,2022 kabul taİihli ve 7427 kanun
numaralı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun_ilgili madd$i g;reği 6sz sayılı Kanunaa b"İiniı"n 

-ça,ş.u 
,ur" ,"

saatle'ine bağIı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmctlerinde fiilen çaılşan pen_-oneic 1dcstek hizmcti },ürüten personciııariç) ueıediye
mecliŞ küan ile tespit edilen tutar, fazla çalüşma ucreti olarak maİtuen odenir hukmu g.r.ğİ; İ";;;k ;İ;rlJıi.ı"nr"ri
hususunun meclisimizdc gö.üşOlmesi ve ka.ar altnma§ını rica edcrim.

sıffet METE (Belcdiye Bsşkınl)

No

R

MECLİS BAŞKANI

T.c.
İYiDERE BELEDiYf, BAŞKANL!ĞI

MECLiS KARARİ

KATiP (Üye)

BelediYe Meclisimizin 04/0l/2023 taıihindç, Çarşamba gtırüü, saaı l2:OO'da yapılaı toplantısmd4 toplantı gündeminin l,inci maddesi gereğince görtışulmesi netice§inde;

3l Aıalı,k 2o22 tarihIi ve 32060 mükerrer sayıll Resmi Gazete de yaytmlanaı '|6.12.2022 kabul taİihli ve 7427 kanunnumaral! 2023 Yılı Merkezi Yönetim BOtçç Kanununun K ccfuelinde İada çaışma üçrctlerine lİffi oor"nl"."ı"." y",verildiği; Fa'a_Çal§ma ücretleri başlülı 3 bölomonün "(B) ayhk makfu Fazla;ahşma ücrcti,, alt başİklı *naİnİİ ı, in.i at
!:l{'jo:__u_:1.9:r_"n] 

ite bunlaıa b:ğJ] 1üfi,] butçeli Kamu İuzeı kişiıiğini haiz kuruıuşİ.a" İİ.tırİJ", ı161.İçj,'lorcrıe.ininnlrcllgı geİegl 657 saytll kanunda belirtilen çallşma süİe ve saatlerine bağlt olmaksızın zablta ve itraiye hianetliinoe fiilcn
ÇalıŞan personele ( destek hizmeti rürüten per§orcl hariç), belediye.""Ği k-- iıe tespit ediıen tudr, pJu-ç;i'ş.u u"r"tiolaiak maktuen ödenir. ancak düzgün bunları ödenecek aynı FazÜ çalışma ücreti en son yapılan ,""111ı'o-ın J JŞ,.,nu gu."
belediyc nüfusu;
-l0.00o'e kadal olanlaı içi 71 5 TOrk liıasıııı,
- l0.00l den 50.000'e kadaı olanlaı için ?65 Türk lirasını,
- 50.00l'den l00. 000'e kadaı olanlaı için 845 Türk lirasınuü.
-100.00! den 250.000' e kadaı olanla, için 955 Tttrk lirasını- 250.000 birden l/1000000 arkadan olan|aı için 1.140 Tü.k tirasını,
- !.000.00l ' den lazla olanlar için 667 Türk Liraslnl,
-Ankaİa lstanbul ve ianir bu}'ttkŞehir belediyeleri dışındaki diğer b0},tlk şehirleri Belediye sınırları içerisindeki ler için 1.325Türk lirasını
' Ankara lstanbul ve İzmir Büyül§ehirler Belediyc sınırlan içerisindekiler için t760 Tü.k |iraslnl geçemez. 2,inci alt bendindeyer alaıı "Aylık maktu fazla Çalışma ücreti alaİıtara hcr ne ad altında olursa olsun aynca fazla çalığmaya yonelik oıarar tauca
bir ödeme yapılmaz." 3' tınctı alt beğendi "Yukandaki hlıkümlere göre odenecek aylik Pazıa çaİşmİ oc."tLri; 

-'-
a, Görevi yapılmast str&stnda vcya görevden dolayı yaraIaıımalar ve satatlanma halterinae teaavı stırisince,b. Biryıtda toplam ama 30 gtlnüm geçmeyen hastalıL izni süreIerinde,c, Itfaiye hianetlerinde ÇalıŞaı penonel için göfevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hatlcri de

tcdavi süresincc,
d, "Yun iÇindc YaPılacak hizmet içi eğitimc kahlmama ı,,e gcçici görevli olaıak bulunma durumlannda, ödenmcyc devam

olu!ıur. Diğer hallcrde ise fiilen çalışıldığı sürece ve bu sürc ilJoıannlı olaıak odenic, ifadeleri ["in ."r^"t" iışri,
olaİak hükiiınlerin ycı aldtğı,

Belediyemizde 657 sayllt Dcvlet Memurlaİt Kanunuıa g6f.. zabİA Hizİnğtlerinde çallşan porsonelimizt, belğdiy€mizde
zabıta 

.hizmğtlerindc ÇalıŞan personelin görevIerinin jzğltiği-ve bclediyemizin nutısunun İo.obo,ın aıtında'kJdİgı oiı<ı<ateallnaıa( bu_nüfusa kadaİ olanlaİ için verilen.7l 5,00.Turk Lirası üst ,,ni., ,ygrn olarak 7l5,oo rı ayııt maı<tu iazıa çaşmaücretinin 2023 Yılında makfuen ödenmesine ; iyidere llçe Belediye Veclisinln,bcıx ıyı vecıis ropİantısırıın oı otlx zozs
ÇarŞamba. günü §rıt ı2.00' ds yapllan toplantıntn r. Gonılim maddcsi işaretle yapılan oylaına neticcsindc oybirliği ile
karaİl8şhrı lml ştır.

KATİP (Üy€)

l(ararın Tarihi
04l0l12023

Kararın
Konusu

zabıta Hizmetlerinde Fiilen
Çalışma Ücreti Ödenmesi.
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MECLIS KARARI

I(ararın Tarihi
04l0|l2023

Kararın
Konusu

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu naddesinin
4'üncü fıkası uyaıınca yıllık sözleşme ile kısmi zamanlı

rsoııel lı lması.
Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Uyeler

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

Kahlmayan
Uyeler

Tevfik Ali KAVALCI

öx ERİ

MEcLİsE

5393 saYıh Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince yıllık sözleşme ile
kısmi zamanlı mimar, mühendis(İnşaat Mühendisi ve harita Miüendisi olmak kaydıyla) çalıştırılması
hususunun meclisimizde göriişülmesi ve karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkını)

KARA

BelediYe Meclisimizin 04l0l12023 tarihinde, Çaışamba günü, saat l2:00'da yapılan toplantısında,
toplanh gündeminin 2' nci maddesi gereğince görüşülrnesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 4' üncü fıkası "Avukat, mimar, mühendis
(inŞaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin
azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyeİerdİ, bu
hizmetlerin yürüttilmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatİerindİ kısmi zamanlı olarak
sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çahştınlacak personel sayısı yukarıda belirtilen
her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme sürİsi takvim yılınİ aşamaz. Bunlara
ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken
bütiin ödeme|er toplamının net tutannın yanstnl geçmemek ve çalıştırılacak süre ile oranilh olmak üzere
belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıka uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş
sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle
herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna t6bi olanlar için sosyal sigorta ve genel sagLk sİgortası prİmi
yatınlmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz." hükmtıne gore:

Belediyemizde yıllık sözleşme ile mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi otmak
kaYdıYla) ÇallŞtırılmasına, bu fıkra uyarınca haftanın yada ayın belirli gün ve saatlerinde kısmi zamanlı
olarak sözleşme ile çalıştırılacak mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla)
için 2023 yılı aylık net ücretin 4.1 58,00 TL (dörtbinyüzellisekizyüzkırkaltıTürk Lirası) olarak 539İ sİyılı
Belediye Kanunun 49'uncu maddesi gereğince belirlenmesine; İyidere İlçe Belediye Meclisinin, oCAK
AYı Meclis Toplantısının 04 OCAK 2023 Çarşamba günü saat 12.00' da yapılan toplantının 2. Giındem
maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştınlmıştır.
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iyiDERE BELEDiyE BAşKAntLIĞı

MECLİS KARARİ

kararın Tarihi
04l0l /2023

Kırar No
ı Kararın

Konusu
ye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 3'tıncü

fikrası uyarınca yıIlık sözleşme ile tam zamanlı personel
rı]ması

5393 sayılı Beledi

ü ler

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

Belediy€ Başkanl saffet METE,
zeynep ERsoY, Emin RAKICI,
BALCl

Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasın KOLCU,
Ali BALCI, Ayd€mir TARAKÇr, Özgür KAVALCI, Şen

ü r
Katılmayan Tevfik Ali KAVALCI

öNER

MEcLİsE

5393 saYılı Belediye Kanunu' nun 49'uncu maddesinio 3' Oncü f*rası gereğince },ıllü sözleşme ile taın zamanlı mimar,
mühcndis, tcknikğı pİagramct ve eğitmcn çstıştınlmasü hususunun mcclisimizdJgorüşülmesi ve kaıaı ahnmasını ricn tdcrim.

sıffet METE (Bclcdiye Bışkını)

KARA

Belediye Meclisimizin 04l0l12023 wihindc, Ça§amba gtlnü, saat l2;00'da yapıtan toplantısınd4 topıantı gundeminin 3'
üncu maddesi g€reğince göruşü|mesi neticesinde;

5393 sayılı Belcdiye Kaİıunu'nun 49 uncu maddesinin 3 oncü flka§ "Belediye ve bağh kuruluşlannd4 norm kadroya
uygun olarak Çevrc, sağllk vetcrinçrlik, teknik, hukuk, ekonomi, bitişim ve iletişim, plhntaın4 araştlrma ve geııştirme, eğitim ve
danıŞmanlık alarılannda avukat, mimaİ, mtlhendis, şehir ve bölge plancısı, çoziımleyici ," progrur",, tabiğ, uzman taüp, ebe,
hcmŞire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve ieknik penonel yillık sozicşıic ıe iuııştınıatııir. SözÜşmeli
Pcrsonel cliYle }trilttllen hizinetlere ilişkin boş kadıolaıa aynca atama yapılamaz. Bu peısonelin, fotİceı<leri hizmetler için
ihdas edilmiŞ kadro unvanının gerektirdiği niteliklcri taştmalan yrttıı. Bu fikıa uyarınca sozleşmeli ;tarak istihdam edileccklerc
ödenecck net üÇre! söz konusu kad.o unvanı için birinci derecenin birinci kadimesi esas alinmak suretiyle 65? sayıh Devlet
Mem]ıIlan Kanununa göre tcspit edilecek her tttrlü öd€mcler toplamının net futannrn Vo 25 fazlasnı gcçmemck üzeıe beIcdiye
mrclisi karanYla belirlcnir. Genel hükürrılerc göre biriıci dereceden kadro ihdas edilcmcyen kadro ıİnvaılan içiı ise o kadro
unvanmdan ihdast YaPılmlŞ en yttksek kadro der€Aesinin birinci kadtmesi esa§ alınır ve yapİlacak ödemenin azami futan ),rıkartdabeıirtilen usule göre tespit olunur. Bu 

_fika_.h0kümlerine gö.e çalıştınlacak personeı içın İç§leri Bakanlıgi unv-i", ıtit-yı"
sınırlama getir€biliı" hllkmünç göre, Belcdiyemizdt yıllük sözlcşme ilc mimaı, mühendis, İekniker, prİgrımcİ ve egitmen
ÇalıŞtınlmasııa, bu f*ra uyaİınca her bir kadro unvaıı için l' çr adet tajn zamaıılı sözleşmeii personeı'oıari istihdam edilecek
mimaı, mühÇndis iÇin 2023 yılı aylık ncı_tıcretin 8.606,88 TL. (sekizbinaltıyüz8İtiTük Lirası seksensekizkuruş) olarak
bciirlenmcsine, Teknjker için 2023 yılı_ıylık net ücretin 8.606,E6 TL. (sekizbinaltıyüzıltıTürk Lirı§ı §ek§cnsekizkuruş)
olar8lÇ Programcl_ iÇiı 2023 yılı syİk nct. llcretinjn 8.606,88 TL. (sckizbinı|tıyilzıltıTitrk Liıısı sek§en§ekizkuruş),
Eğitmen iÇin 2023 yı!ı ıyhk nct Ocrctinitr 8.606,EE TL (sekizbinıltıyozıltıTürk Lirı§t §ek§en§ekizkuruş) olarak
belideomesine, Dğvlet memuru aylaklaıında genel bir aItış yapılması durumund4 yeni bir Meclis karan alınmasına gerek
bulunmaksıan a)'İlı ora, vç/veya miktalda anlntmasına, buna göre;2023 yılı l/|no22-31/|2l2o23 dön9minde Hazine ve Malive
Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Cenel Müdtırlüğiınün her yılı; dönemltri itibariyle buna ait genelgel;ri kap;;;İ
2023 Yılı l l7l2023,3l l|2l2023 dörcmi iÇiı gene]ge eki 539_3 sayılı Kanun çerç€vesiıde çalışİnlacak sodJşmeİİ personeüin ,nran
bazlnda ücret tavanıannt göstcrcn (ı) saytll sözleşme Ücrct Tavanlan cetvelindc iıgiıi katsay, rakamlaıı dikkate alınmak
suretiY|e hesaPlanaiak gösterilççek 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutaılaıınm hesabındaki artış onını uygu1anarak hesaplaıacak
futarın Yukanda belirtilen istihdam edilecek her_bir ğm zsmanlı sözleşmeli personelin 2 oZl yılı İlı nozİ-İııl2/2023 dönemi içiı
aYl* net ücr€ti olaıak belirlenmçsinc, 2023 yı,|ı lnn\ü-3l/l2l2\23 dönİminde ilk defa İşe bışlstılarak sözleşmeli personel
olarak istihdam edilmesi halinde mimar,_m0hendis için 2023 yılı aylık net ücrğtin 9.5oo,0Ö TL. (dokunbinbeşyılzTııri ıiras9
olarak belirlenmesine, Tçkniker için 2023 yılı aylık net üçretin 8.606,88 TL. (sekizbinattıytızaltıTürk Lirası sİİsensekizkuruşj
olarak belirlenmesine, l Ocak 2023-3l Aralık 2023 tarihleri aıasında çalıştınlacak sozleşıne ile iıgili ııeİ tüıİü';vraka imza
koYmak üzeie Belediye BaŞkanı Saffet METE' nin 5393 sayılı Belediye Kanunun 49'unc, m'adde.i gerlgin"" yetkili kılınmasın4
; İyidere llçe Belediye Mcclisinin, oCAK Ayı Meclis Toilıntıslnın 04 ocAK 2023 Ç8rş8mb8 !onİ ,"ri ıi.oo; a, yupı-
toplantının 3. Gündem maddesi işaıetlc yapılan oylama netiç€sinde oybiliiği ile kaıaılaştinlmışır. -

MEcLİs BAşKAM K.lTir 1Üye) KATiP (Üye)
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MECLİS KARARI

Hasan KOLCU

öN RI

MECLİsE

. . 5393 saYılı BelediYe Kanunu' nun 49'uncu maddesinin 4' üncü fıkrası gereğince Belediyemizin
hukuk iŞlerinin Yiirüttilebilmesi için ve hukuki yardım alınak üzere yıllık stıJeşm-e ile kısmi zaman1ı
Avukat çalıştırılması hususunun meclisimizde görüşülmesi ve karar alınmasını ricaıderim.

Saffet METE (BeIediye Başkını)

KARAR

BelediYe Meclisimizin 0410|12023 tarihinde, Çarşamba günü, saat l2:00'da yapılan toplantısında,
toplantü gündeminin 4' üncü maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

BelediYe baŞkanhğımızın lehine ve aleyhine açılmış bulunan davaIar ile herhangi bir sebeple
aÇılacak olaY bilumum davalan takip ve savunmalarının yapılmasında, idari iş İe işlem|erde
karŞılaŞılacak meselelerde hukuki görüş ve mütalaada bulunmaİ üzere belediyemizce kısmİ ,amanıı
sözleşmeli Avukat çalıştırılması ile ilgili olaıak yapılan görüşme neticesinde;

Belediye başkanlığımız lehine ve aleyhine açılmış bunlar davalar ile ilgili herhangi bir sebeple
aÇılacak olan bilumum davalan takip ve savunmalaıının yapılmasında" iarrl iş İe işıemleide
karŞılaŞılacak meselelerde hukuki görüş ve mütalaada bulunmak- üzere belediyemizde kısmİ zamanıı
sözleŞmeli avukat çalıştırılm asına ve 2023 yılı aylık net ücretini l500,00 TL (binbeşytız Türk Lirası )
olarak tesPit edilmesine, l Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında kısmi zamanh oİarak çalıştrııacak
Avukat sözleşmesi ile ilgili her türlü evraka imza koymak üzere Belediye Başkanı Saffet MEıE,, nin s3q3
saYılı BelediYe Kanunun 49'uncu maddesi gereğince yetkili kılınmasına; iyidere İlçe Belediye Meclisinin,
OCAK AYı Meclis ToPlantısının 04 OCAK 2023 Çarşamba günü saıt 12.00' dı yapılan toplantının 4.
Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırı[mıştır.

KATİP @ye)

I(ararın Tarihi
04l0l12023

Karar No
4

Kararın
Konusu

Zamanlı Sözleşmeli Alukat Çalıştırılmasl.Kısmi

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Uyeler

Belediye Başkını Saffet ME
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Hasan KOLCU

KATİP @ye)

Zeynep ERSoY

kararın Tarihi
04l0l12023

Karar No Kararın
Konusu edi

ti

35 93 eB led Kan ul,t[]n 2un 0Iye madde S ne
h aer n k haftas ndayl acak beyap anye op

unun Ve b r ta akararı asnmBelediye
Meclisini TeşkiI
f,den Uyeler

Belediye Başkanı Saffet
KoLCU,
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALC

ol BALCI
I, Aydemir TARAKÇI, Özgür

METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan

KAVALc
Ka tıl Iılavın
ü e r

Tevfik AIi KAVALCI

{

ediye

MECLİSE

, . 
539].saYılı BeIediYe Kanunu' nun 20'nci maddesi gereğince Meclis toplantı gününün belirlenmesive l Ay tatil karan alınması hususunun meclisimizde göriiŞtiir?.i ,. krr- dr;;;;;;;;;;;;;;.
Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR :

BelediYe Meclisimizin 04/0|12022 tarihinde, Çarşamba gıinü,_ saat l2:00,da yapılan toplantüsında,toplantı gündeminin 5' inci maddesi gereğince gOrüşiiİmesi n.İlİ"r,no";

.. .539? sayılı Belediye Kanunun 20. maddesinde yer alan "Belediye meclisi her ayın ilk haftası birgün önceden kararlaŞtırdığı günde toplanır." "Meclis, resmi tatile rastlayan cü;j;;JJ';;İ;;;;r,r" r"v_erebilir. Belediye meclisi heryıl l ay İatil kararı alabilİr.]i
Hükmü gereğince BelediYe Meclisinin, her ayın ilk haftas,nın, resmi tatili rastlamayan i1k çarşambagiınünde toplanması ve 2023 vılının Ağustos ayında l ay tutii.ı."rufl alınması üzerinde görüş birliğinevarılarak, Belediye Meclisinin ııer ayıi ilk h;'ft";;;r;*';;" gününde ıop|anmasına, her ayın ilkhaftasının çarşamba giınü resmi tatile rastlaması ;;;;;u Çarşamba gününü takip eden güntoplanmasına ve 2023 yıl|nda Ağustos ayında L' ;iii k"r"" ,ı,nru.,i" 5393 saylı se|ediyeKanunu'nun 20'nci maddesi 

^geregince;'iyidere 
iİçe Bel;;" Ü;;İffil; 5t'^Xrİr, 

'""'r.Toplantısının 04 oCAK 2023 Çarşamba gunü saıt ıi.oo; a" yip,ı-i;;j;;;;;ia;d]#maddesi
işaretle yapılan oylama neticesinde ğbirligİIe l.u.u.l"şt,rl.,şİ,..

sayıIı ncI göre,
mecIisi

belirlenmesi



Ü;
T.c.

iyioEnp BELEDiYE sışxlxııĞı
MECLİS KARARt

l(ararın Tarihi
04l0l 12023

Karar No
6

Kararın
Konu§u

Denetim komis yonunun Kurulması

Belediye Meclisini
Teşkil Eden
Uyeler ydemir

Beled Hye u n MET evfiT ksey E, Ali KA lALc aH nsa KoLcUne EZey m np RAKIc A\ BALc I A T RAA K l(Ar VÇ LcÖzgll n oll, ŞeBALc

ü ler
katılmavan Tevfik Ali KAVALCI

öNERi

MEcLisE

5393 sayllı BelediYe Kanunu' nun 25'. inci_maddesi gereğince Denetim Komisyonu Kurulması hususununmeclisimizce görüşOlmesi ve karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE @elediye Başkını)

K RAR

BelediYe Meclisimizn 04/0|/20.23 tarihinde, 
.Çarşamba giınü, saat l2:00,da yapılan toplantısmda, toplantıgiındeminin 6' ncı maddesi gereğince görtlşülmesi n;ıiİ"rİrOq 

- '-'-

5393 sayıh Be|edive Kanununun 
. 
Denetim Komisyonu başl*lı 25 maddesinin ilk fikrası ..ll ve ilçebeIediYeleri ile nüfusu ıo,doo'in uzerindeki u"ı.aiy.ıe.o", İ'"LliyJİıecıisi, her ocak ayı toplanıısında belediyeninbir önceki Yıl gelir ve giderleri ile_b_un|ara iüişki, h..;p k;yr;-rİ'İİı..l.rinin denetimi için kendi .yeleri arasındangizli oYla ve uye sayısı uçten az beşten çok oimamak tir.r. uı, a.,i.iir'ı.;ır;;;;;i;;rr-."İİ"",,İ,İİl,İl, her siyasiPani grubunun ve bağımslz üYeIerin meciisteki uy" ,uy,r.n,n ..Jıi, 

-uİ" 
,u, ,uy,r,nu oranlanması sureiiyle oüuşur. *

Beıediye Mec|isi çal|sma yönetmeliginin oy|ama u.ria;;; i;;;;;;;il"ö:'ffi;:Jı',iij' tuı u.naı''Gizli oYlama: MecIis üYelerinin oy pusulası-na seçeİegi kişİ ,.yu 
'lişiı..in 

ad|arını ya da bir tek|if hakkında kabulçekimseJveya ret yazıp, tanııcı hiçbİr iş-et toyrua--run jİc"l*;]O" 
.Gizli oYlamalarda kulIanılacak oy pusulİlan -.n" ı"lİh" trşt-lıkça mütlılü şekilde düzenlenir. oy|amabittikten sonra Katip üyeler tarafından j-a,n- ç*",' -m. .'u],ı,. u"'uy" ,"yi;ft;-i;;;i.ui,g, t.rpiıedi|dihen soffa aÇı|lr, oY Pusu|aları sayıldıl«an,".İ", u"§ilnİ,t jİJ*, n-nooan sonuç açıklanır. oylarda eşit|ikhalinde oYlama bir defa daha tel«arlanır; yine eşit oİıİİsa m..lir'İuşıun,n"u kuraya başwrulur. kura çekimibirbirinin aYnı olan üzerinde adlar Yazılı uuıunan tagıtıaı uir a.İuyu ton"lu*t.eclis başkanı tarafından çekilmeksuretiyleyapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olı-ıİ.

"BaŞkanlık divanı, encttmen iıyeIiği ve dinetim komisyonu uyeliği seçimleri gizIi oylama ile yapllır. Mecliskaran ile baŞka konularda giz|i oylima-yapllauıl".; ırutur[.i g#gınce. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi geregince belediYenin bir onceki yı| ce|ir ve;ld;d..İİ buılara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinindenetimi iÇin üYe saYısl 3 olan denetim.komi.yonu oırş,Gırnur,'u"'r-.çiı.eri için yapılan göriişme ve giz1i oylamaneticesinde usu]ilne göIe düzenlenmiş olan oy pusuıİİ ;-;fı; k;İnılarak oylann kull;ıım;s; su.;;rle yapııanseÇime iliŞkin oYlama , oylama binii<ten sonra «u,ıp uy.İ",,u*rrİ";.fd;;,;d;liT'ir"j'r|rlilior,, ,_,olmadığtnın tespit edilmesi ve açılması, oy pu.rıuü*rn,n ;;y;;;, ve Başkanlık Divanı tarafındaı sonucuaçıkJanması neticesinde *Avdemir TARAKçi y" s 
"J"i 

or. E;"'na5ıc1 ya 9 adet oy ve Özgtir KAVAL.I'ya9. adet oY veri|miŞ olduğu. Ayoemir rena«ğı. e.nir, Ü«ıÖİ # bzgul KAVALCl, nın oybirIiğiyle DenetimKomisyonu olarak seÇilmiŞ" olduklarının 
.açıkL"org, goruıou-ğürj.r, 

.yapılan gizli oylama neticesinde AydemirTARAKÇI, Emin RAKtct ve Özgür xıveıcı'-nıi seıeaive Mecı;siçaşi" vii,"t 
"lüjnin 

jj]ruao"ri ,.5393 sayılı Be,ediye Kanununun -2.5..maddesi g"r"gi*;-ö*.; Komisyonu olarak görev yapmak t,ereseçilmelerine: iyidere llçe Belediye Meclisinin, ocix'ay, v*iır-iopl-t,r,n,n 04 ocAK 2023 Çarşİmba günüsaat l2.00' de yaptlan toplantının 6. Cllndem maddesi Oy6illeİ İİ. ru;luştınImıştIr.

MEcLis BAşKANI 64rİP (Üye) KATiP (Üy€)
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Be ly
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T.c.
iYiDERE BELEDiYE BAŞKANLIĞü

ııtcı,is KARAR|

l(ararın Tarihi
04l0l/2023

Kırar No
1

Kararln
Konusu

Rize İdare mahtemesince Alınan 202l16l5 Esas No.2022l702
Karar No.Iu Halk Otobusu [ıale İptali Karan ve Yeniden İ}ıale
Edilmesi konusunun Görii ülmesi

BeIediye Meclisini
Teşkil Eden
üyeler

Belediye Başkını Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik AIi KAVALCI, Hasan KOLCU,
zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, Özgür KAVALCI, Şenol
BALcI

Katılmayan
Üyeter

Tevfik Ali KAVALCI

öNERi

MEcLİSE

Rize İdare mahkemesince,202ll615 Esas No,2022l'702 KaraI No. toplu tqüma hatlannrn üalesiz ve l0
yıldan fazla siireli kiraya verilmesinin mttmkün olmadığından babisle ihalesiz ve l0 yıllık çalışma süresini dolduran
özel hatk otobtlslerinin yeniden işlelici sıfan kazanabilınesi için yeniden ihale edilmesine karar verilmiştir. Rize
İdare Mükemesinin kararının ve Rize İl Trafik komisyonu kararlarınca belediyemize ait olan Ka|kış: İyidere-
İkizdere Devtet Karayolundan Kendirli Beldesi ve Kalkandere llçesi Yol Alrımı İvlevkii (ŞANTiYE) iıe "iylaeıe"
ve "lyidere i|e- Vanş: Rize İl Merkezindeki kalkış-varış noktaları arasındaki taşıma gülzergüında, taşıma hattında,
durak noktaları arasındaki gtızergahta belediyemize aiı 16 adet haıtın, işletme hakkınrn yeniden ihale edilmesi
hususunun meclisimizce görilşülerek karar alınmasını rica ederim.

sıffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR :

Belediye Meclisimizin 04/0112023 tarihinde, Çaşamba günü, saat 12:00' da yapılan toplantısında, toplantt
gtlndeminin 7' nci maddesi gereğinc€ görUştllmesi neticesinde;

Belediyemize ait Kalkış: iyidereJkizdere Devl€t Karayolundan Kendilli Beldesi ve Kalkandere ilçesi Yol
Ayrımı Mevkii (ŞANTİYE) ile "İyideıe" ve "iyidere ile- Varış: Rize ll Merkezindeki kaIkış-vanş nokatarı
arasındaki taşıma gtlzergahında, ıaşıma hattında, durak noktaları arasındaki güzergahta, iyidere Belediye Başkanlığı
adına faaliyet gösleren l0 adet Halk otobüsll sayısına 6 adet ilave edilerek bu sayının 16' ya çılanlmasına Rize ll
Trafık Komisyonunun 20.05.20l0 tarih ve 20l0/03 No.Iu karaı ile karar verilmiştir.

Rize İdare mahkemesince 5393 sayılı kanunun lSlf bendi gereğince toplu taşıma yapmak, işletmek ve
iŞlettirmek yetkisinin belediyelere bir yetki ve imtiyaz olarak verildiği ancak, 2886 sayılı Kanunun l. Maddesinde
"belediyelerin alırn, satım, hizmet, yapırn, kiıa, tramP4 mülkiyetin gayri ayni hak tesisi Ve taşıma işleri bu kanunda
yazılı hüktlrnlele göre yttıüttlleceği", 64. Maddesinde "...kira süesinin l0 yıldan çok olamayacaği' hükümlerine yer
verildiğinden,20211615EsasNo.2022/702KararNo.toplutaştmahatlarrnınihalesizvelOyıldanfazlasıırelikiraya
verilınesinin mümktın olmadığndan bahisle ihalesiz ve l0 yıllık çahşma süresini dolduran özel halk otobuslerinin
yeniden işleıici sıfatı kazanabilmesi için yeniden ihale edilmesine kaıar verilrniştir.

Tüm bunlrdan bahis|e Rize ldare Mükemesince alnaı 20211615 Esas No., 2O22flO2 Kaıaı gereğince
İyidere Belediyesine ait.Kalkış: İyidereJkizdere Devlet Karayolundan Kendirli Beldesi ve Kalkandere iÇ.rİvoı
Ayrımı Mevkii (ŞANTİYE) ile "lyidere" ve "İyidere ile- Varış: Rize İl Merkezindeki kalkış-vanş noktaları
arasındaki taşıma gtızergahında, taşıma haüınd4 durak nokıaları arasındaki giızergahta, lyidere Belediye Başkanhğı
adına faaliyet gösteren 16 adet halk otobüs0 işletrne hakkının 5393 sayıh Kınunun lS/f mıddesii' Toplu taşıma
yapnak; bu qmaçIa otobijs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı SiŞıem dahil her türlü ıoPlu ıqşıma Şisıemlerini
kurmak, kurdırmak, işleımekve işIetıirmeİ ", ayni maddede yer alwı; "Beledğe, (e), (fl ve (ğ benılerinde belirıilen
hizmelleri Danıştayın göriişü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kqrarıyla süresi kırkdokıız yılı geçmemek üEere
imliyaz yoluyla devredebilir; toplu taşımq hizmetlerini imliyaz veya ıekel oluşrurmayacak şekilde ruhsaı vermek
suretiyle yerine gellrebileceği qibi ıoplu laşıma hallarını klrayı verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet
Saıın qlmo yoluyla yerine getirebilir." Hük[mleri geıeğince 3 yıllığını 2886 sayılı Kanun gereğince ihale
edilrnesine, gerekli işlemlerin Belediye Enc0menince )4fulıtülmesine; İyidere İlçe Belediye Meclisinin, oCAK Ayı
Meclis Toplantısının 04 OCAK 2023 Çırşamba günü saat 12.00' de yapılan toplantının 7. Gündem maddesi
işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kararlaştınlİnıştır.
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iyinenı sEI-gıiye a,+ş«,tı,ı-ıĞı

MECLIS KARARI

kararın Tarihi
04l07/2023

Karar No
8

Kararın
Konusu

Gençlik ve Spor
Taşınmaz Tahsis

lMüdürlüğünce
süresinin uzatıl

Belediyemize Yapılan
masl.

Eden Ü

Belediye
Meclisini Teşkil

Belediye Başkanı
Zeynep ERSOY, E
KAVALCl

affeS Hu n TeV Afikseyl KA LCA Hasan Ko CL UI,
m ln KIRA C A m lr noeyd Ş

tılKı ma an
ü r

Tevfik Ali KAVALCI

öxpni
MEcLİsE

. 
GenÇlik ve Spor il Müdürlüğünce belediyemize tahsisli bulunan ilçemiz Hazar mü. 328 Ada ve l

Parselde kaYıtlı taŞınmazda bulunan l32 m2 alana sahip 2 katlı binanın tahsis suresınin 
-uzatııarat

belediYemize 5 (beŞ) yıllığına bedelsiz tüsisi konusunun g6rüşülerek karar ahnmarrn, .l.u .a".i..

Saffet METE (Belediye Başkını)

K RAR

BelediYe Meclisimizin 04/01/2023 
.tarihinde, Çaşamba günü, saat l2:00,da yapılan toplantısında,toplantı gündeminin l' inci maddesi gereğince g<lrtlştlİmesi neticesinde;

5393 
. 
sayılı Be.ediye Kalunyn-ln 

. 
l8/e maddesi gereğince: "Taşınmaz mal alımın4 satımına,takasrna, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya Ğı,rĞıl ui, tuş,nhazn kamu ı,İr."İİna" iı,,iyuçduYulmaması h6linde tahsisin kaldırılmasına; iıç yldan fazla kiratanmasınu ," .ur".İ oİrr'|,İ, |"ç..."ı.kaYdıYla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine-karar vermek." ueıeaiye ,ecİİ.İnİ" ğol!rİ.İİ*""ra"yer aImaktadır.

GenÇlik ve spor İl Müdürlüğünce ilçemiz Hazar Mah. 328 Ada ve l parselde kayltlı taşlnmazda
!ı]ıynan l3? m2 alana sahip 2 katlı b^inanın, belediyemize ı 1ti9 y,iı,g,na u!aeısir-J;i.i'yu},ı.a ,"IYidere BelediYe Meclisimizin 02,02.2022 tarih ve e say,l,'ı<arİrı g"..gin". -t"t 

rİJ lrotokolüimzalanmıştır.

.. . 5İ93 saYılı BelediYe Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasında "spor tesisleri yapmak, sağlıklı
bireYlerin,YetiŞmesine katkı sağlamak ve sporu teşvik etmek belediyenin go*rı..i 

".".İİju Şİıraı.tua,..BelediYemizce Yürütülen sportif faaliyetlerde kuIlanılmaİ üzerİ hizmet bir^,n,n 'krİıur,.,nu
ihtiyaÇ duyulduğundan ve tahsis protokolünün süresinin 26,02.20?3 tarihinde dolacak olmasl nedeniyle
bedelsi.z talısis süresinin (5) yıI uzatılması için Gençlik ve Spor il Mİü;İüğü;; ;ı;;,J'urİrnrl.u.,n",
tahsis. ile ilgili Protokol yapma_ve sözle_şme imzalama iıe İıgili aiger iş ,-" iİı".ı"'rİ-viı.iıt 

"ı. 
tı."."Belediye Başkanı Saffet METE' ye 5!93 

.sayılı Belediye Ğnununun 38'nci maddesinin (g) fıkrası
uYannca Yetki_verilmesine; lYidereilçe Belediye Meclisinİn, OCAK Ayı Meclis Toplantısıııın Ö7 ocıx2023 Çırşamba günü saat 12.00'de yapılan toplantının b. cuoo". maddesi işaretle japiı"n oyıu.u
neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

MECLİS BAŞKANI I«TiP (Üye) K,ı,TİP @ye)
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