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kararün Tarihi
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Krrar No
l

Kırarın
Konusu

Zabıta Hizmetlerinde Fiilen Çal§an Persontle Aylık Fazla Çalışma
uçıetiodenmesi.

Belediye Meclisini
Teşkil Eden Üyeler

Belediye Başkanı Saffet ME
ERsoY, Emin RAKtcl, Ali

TE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KoLCU, Zeynep
BALcl, Aydemir TAIıAKÇI, Özgür KAVALCI, Şenol BALCI

MEcLİsE

19 AJatık 2020 tarihli ve 3l35l mükerreİ sayllı Resmi Gazete de yaymlanaıı |g.l2.202o kabul tarihli ve 7258 kanun
numaıalı 202t Yıh Meıkezi Yönetim Rütçe Kanununun ilgili maddesi gereği 657 sayrlr Kaırunda bclirtilen çalışma süre ve
saatlerinÇ bağlı olmaksızın zablta ve itfaiy€ hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizınçti }üriıten peısoneihariç) belediye
meclis kaian ile tespit edilen tutar, fazla çalüşma üç.eti olaıak maktuen ödçnir hükmü gcregincİ oıtcnecek tutaıın bİliılenınesi
hususunun meclisimizde görüşülmesi ve kaIal alınmasını rica cderim.

saffet METE (Bclcdiye Başkını)

KAR AR

Belediye Meclisimizin 06/0|l202l tarihinde, Çaışamba günü, saat l3:3O'da yapılan toplanhsınd4 toplani gündeminin l,
inci maddesi gcreğincç görtişülmesi neticesinde;

19 Aralık 2020 taıih|i ve 31 35l mükener sayıh lç§mi gazetede yayımlanan |9.|2. 2o2o kabul tarihli vt 7258 kar
numanlı 202l yılı m€rkezi yönetim Bütçe Kanununun K cefuelinde Fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verildiği;
Fazıa ÇalıŞma üc.€tleri b§lıklı 3 bölumüniın "(B) aylık maktu Fazla çalışma ücıeti" alt başıilı bendinin l, inci alt bendinde
"BelediYelei ile bunlara bağlü müstakil bütçeli Kanu tiizel kişiliğini haiz kuruluşlaıda ( istisnalaı haıiç), görevltrinin niteliği
gereEi 65'l sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağh olmaksıan zabıta ve itfaiye hian;tığ;inde fiilen çahğpersonele ( destek hizmeti }drüten personel haİiç), belediye mçclisi karan ile tespiİ edilen futar, Fazla çahşma ücreri olaİak
makfuen ödenir. antak düzgiin bunları ödenecek aynı Fazla çalışma ücıeti en son yapılan resmi ntıfus sayımına göıe belediye
nüfusu;
-l0.000'e kadaı olanlaı içi 32l Türk lirasını,
- l0.00l den 50.000' e kadar olanlar için 344 Türk lirasml
- 50.00l'd9n l00, 000' e kadar olanlar için 380 Türk lirasmm,
-l00.00l den 250.000' e kada! olanlaı için 429 Tüık lirasını
- 250.000 bildğn l/l000000 arkadan olanlaİ için 5l2 Tttrk lirasmı,
-1.000.00l' dçn fazla olanlaİ için 594 Türk Lirasınl,
-Aıkara istanbul ve İzmir bülükşehir belediyeleli d§Edaki diğer büyiık şehirlÇri Belediye sEırları içerisindeki ler için 594 Türk
lirasını
- Ankaıa, lstanbul ve izmir Büyü§ehirleı Belediye slnırları içerisindeki ler için 790 Türk lira§mı geçemtz. 2,inci alt bcndinde
yer alan "Aylık maltu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altlnda olursa olsun a}Tlca fazla çalı§rnaya yönelik olarak başkaca
bir ödemeyapılmaz," 3' uncü alt beğendi "yuka.rıdaki hükümlere göre ödeneçek aylik Fazla çal§mi ucraieri;a, Gö.evi yaptlması sıraslnda veya görevden dolayı yaralanmalar ve sakatlanma halIerinde tedavi stıresince,b. Bi. yılda top|am ama 30 günüm gğçmeyen ha§talık izni süreIerinde,

c. itfaiye hizmÇılerinde Çalışan personei için görevin yapılması slrasında veya görevden dolayı ha§talanma halleri de
tedavi sülesince,

d. "YuIt iÇindo yapılacak hizmet içi tğitim€ katılmama ve geçici görevli olaıak buluıma durumlaınd4 Edenmeye devam
olunur. Diğer hallerde ise fiilen çalışıldığı sü.ece ve bu §üre ile orantılı olaİak ödenir" ifadeleri içeren mevzuata ilişkin
olarak hükümleıin yer aldlğı,

BelediYemizde 657 saYlh Devlet Memurları Kanununa göre Zabıta Hizmetlerinde çalışan p€rsonelimize, belediyemizde
zablta _hianetlerinde çalışan personelin gö.evlerinin özçlliği ve beIediyemizin nüfusunun io.obo'ın aıt,naa 

-ı.aldığı 
dikkaıt

alınaülq bu nüfusa kadar olanlar için verilçn 321,00 Türk Lirası üst smın uygun, olüak 321,oo TL ayl* maktu Fazia çalışma
ücretinin 202l yllında malrluen ödenmesine yapılan oylama neticesinde İyıaiie iıçe Belediye Meclis-inin, ocAK Ay Mc;li§
Toplanhsının 06 ocAK 2021 Çarşambı günü s8at 13.30' de yapılan ıoplantınm i. Gtıod"m maddesi oybirliği ilc
kaİaIlaşhnlmıştır.
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MEcLİsE

_ 
5393 saYılı BelediYe .Kanunu' nun 49'uncu maddesinin 4' tlncü fıhası gereğince yıllık sözleşme ile kısmizamanlı mimar, mtıhendis(İnşaat Mtüendisi ve harita Mühendisi olmar Ğyoİyıa; İuışı.,ı111uJİİ'****meclisimizde göruşülmesi ve karar alınmasını rica ederim.

SaiTet METE (Belediye Başkını)

KAR AR

BelediYe Meclisimizn 0610l/202l tarihinde, Çaşamba günti, saat l3:30'da yapılan toplantısmd4 toplantı
gündeminin 2' inci maddesi gereğince görllşülmesi neticesinde;

. 5393 saYılı BelediYe Kanunu' nun 49'uncu maddesinin 4' üncü f*rası "Awkat, mimar, müendis (inşaat
mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veıeliner kadrosu bulunmayan veya İşlerin azııgı neoenlyıe uu
unvanlaida kadrolu Personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, b; hizırı;tl€rin yorutufinesi amacıyı4
haftaıuı ya da ayın beliıli glln v€ya saat]eIinde kısmi zamanh olarak sozleşme lıe penonei çaııştıniaoilir. Kısmi
zamanlı.olarak ÇalıŞıırılacak personel sayısı yukarlda belirtilen her unvan için birden fazla'olimaz ve bunlaıla
yapılacak sözleŞme süresi takvim yıIlnı aşamaz, Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadrolarm birinci
derecesinin.biıinci 

_kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının oaı tutaı.,nrn y61.rs111 g";.er"ı r.
ÇalıŞtınlacak sllre ile oranıılı olmak tlzere belediye meclisi kaıan iüe tespit edilir. Bu füra uyarınla'soz|eşmeıi
Persone| olarak ÇalıŞtınlanlar için iş sonu taznıinatı ödenmez ve işsizlik sigortasü primi yatİılnİ.. Bunlardan
YaPtıklaiı baŞka iŞ|er sebebiyle herhangj bir sosyal güvenlik kurumuna t6bi olanl-aı için İosyal sigorta ve genel saglık
sigortasl primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla bilediye veya bağ|ı kuıu|uşta çaırşt,rııaınar.,, [utmunJlore:

. Belediyemizde yıllık sözleŞme_ ile mimar, mühendis (inşaat mtıh€ndisi Ve harita mtüendisi olmak kaydıyla)
Çahyırılmasına, bu fıha uyarınca haftanın yada ayın belirli glin ve saatlerinde kısmi zamanlı oıaraı< sozleşme ili
Çal§tünlacak mimar, müüendis (inşaaı m0hendisi ve harita muhendisi olmak kaydıyla) ıçln zoiı yıi ayı* net
ücretin 

.1.875,00 TL @insekizyüzyetrn§beş Türk Lirası) olarak belirlenmesine, 53bs'.uyı, 1-*'* +e, *"u
T9d{elı glreğlnce yapılan oylama neticesinde iyidere İlçe Belediye Mocıısının, Öcax ıyı Meclis Toplantsının06 OCAK 202l ÇarŞamba günü saat 13.30' de yapıIan İoplantınırı 2. Gündem maddesi oyuıııigi iıe
kafaİlaşıırılmışttİ.

I(ararın Tarihi
06/0l l202l

Kırar No
,,

Kararın
Konusu
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Üyeler
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MEcLİ§E

. _5393 saYılı Belediyc Kanunu' nun 49'uncu madde§inin 3'lincü fıkıası gcrcğince ytllık sözleşme ile tam zarnaııı mima.,
mohendis, tekniker ve progr8mçı çalıştlntmast hususunun mec!isimizde göroşülmesi ve karar alınmasını rica edcıim.

ssffet METE (Belediyc Bışkını)

N

MEcLis BAşKAN!

T.c.
iyiDERE BELEDİvE BAşKANLIĞI

MECLİS KARAR!

IGTİP ruye)

Bclediye Meclisimizin 06/0ll202l tarihinde, Çaışarnba günü, saat l3:3o'da yapllan toplaıltısınd4 toplantt günd€minin 3,
oncü maddosi 8e.eğincc göroşulmesi neticğsinde;

5393 saYılü Belediyc Kanunu'nun 49 unçu maddcsiniı 3 üncu fikast "Betediye vc bağlı kuruluşlannd4 norm kadtoya
uygun olarak Çevre, sağlllq veterineİlik tekni( huku\ ekonomi, bilişim ve i|etişim, pıinıaına irştırma ve geliştirme, egitim ve
danıŞmanlü alanlannda avukat, mimaı, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çöİlnl€İiçi ," p.ogro.",, taulğ, uzmuı taüp, cuc,
hemŞire, veteriner, kimyager, tcknisyen ve teknikcr gibi uzınan ve teknik personel yillık sozieşıie itc çalışınıabiıir. sozıcşmcıi
PÇrsoncl eliYle yüriitillen hizmetlere ilişkin boş kadrolaıa aynça atama yapılamaz. Bu personelin, yİrutİcekleri hizmctlcİ için
ihdas edjlmiŞ kadro unvanınln gçrektirdiği niteliklçri taşımalan şaİttır. Bu fikıa uyaıınca-sözleşrneli Ölaıak istihdam edileceklere
ödenecÇk net üÇrğ! söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kadimesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Dcvlet
Mem]ırlaİı Kanrınuna gö.e tcspit edilecek her türlü ödemelgr toplamınln net futaİlntn o/o 25 fazlasını geçmemek ltzcie belcdiyc
mcclisi karanyla beli.leılir. Genğl hlıkümlerc görc birinci dercceden kadro ihdas cdi|cmeyen kadro u'nvonlan içln ıse o taoro
uNanlndaı ihdası YaPtlmlŞ en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapİlacak ödemenin azamiİutan ıukaııdabclinilen usule göle tespit olunuı. Bu fıkra hütümlerinç göre çalüştırılacak personel İçln lçişIeri Bakanltğı ,nr-İ61 İtit-yıu
§lnıIlama gttircbilir." hükmUne gö.t, Belediyemizde yllıl< sorlcşme iİe mimaı, mıİhenais, teııİı<er ra p.og."..,
ÇaltŞtrılmasın4 bu fıkra uyaıınca her bir kadro uıvanı için !'er adet tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdaiı cdileçek
mimaı, mohendis iÇin 202l ytlt ayltk net ücretin 4.037,60 TL. (dörtbinotuzyedi Turk Lirası altmış kuruş) olarak beİİrlenmesine,
Tekniker iÇin 202l Ylll aylık net ücretin 3.361,69 TL. (üçbinüçıltmtşbiı Türk Lirs§ı ıltm,jooı<uz kuruş) olırılq
Pıogramcl. iÇin 202l Yılı ıylık net icretinin 2.839J0 TL(ikibinİekizyİzotuzdokuz Tllrk Lirası yirmi kuıuş) otarak
belirlenmesine, DcvlÇt memuru aylaklannda genel bir aİtış yapılmasl durumund4 yeni bir Mcclis kaıaı alınmasüna gcrğk
bulunmaksızın aynr oran vdveya miktaİda aİt]nlmasln4 buna gorc; 202l yılı 'l lll202,|-3lt|2l202l döneminde Haziıe ve Maliye
Bakanlığü Kainu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğ{lnon her yılın dönemleri itibariyle buna ait geneıgeıeri kapsaınınja
202l Yılı l/1/2021-3lll21202l döncmi için gcnelgc eki 539_3 sayılı Kanun çerçevesinde çahştİrılacak söztİşmeİİ p"r*niıin unr-
bazünda üc.et iavanlannı göstercn (l) Sayllt Sözleşme ücret Tavanlaıı Cİtvelinde İlgili l.al*y, rak;ıan İikkatc aıınmak
suretiYle hesaPlanarak göste.ilççek 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutaıtarının hesabındfui artış oİanı uyguıanarak hİsaptaıacak
futaİın }'ııkarıda belinilen istihdam edilocek_her_ bir tam zamaİülü sğzleşmcli p€rsonelin 2o2l ylll il1l2o2l'-illt2202l ıtonemi için
ayhk net üÇroti olaİ8k belirlenm9sine, 202l yılı |l7no21-3v|2no2i donemindç ilk ıtcfa işe bışl8tllırak sorıeşmeli penonet
olaiak istihdam edilmesi ha|inde mimar, mühondis için 202l yılı aylık net 0cretin 4.03'ü,60 rL: (dörtbinofuzycdi Türk Lirası
altrnŞ kuruŞ) olaİak beIi.lenmesine, Tekniker için 202l yıh'ayhi net üç.etin 3.36|,6i TL. 1oitinuçaıtnijuiı iorı< ı_irası
altmıŞdokuz kuruŞ) olarak belirlenmesine, l Ocak 2021-3l Aıa|ık İ02l tarihleri aıasında çalıştınıacat 

"ozıeşme 
İle ilgili her tuılü

evraka imza koymak ozc.e Belçdiyc Başkanl safTçl METE' nin yetkiIi kılınmasln4 s3ıı sayıı Belcdiyc 'Kanunuh-un 
49 uncu

maddcsi gcreğincğ yapllan oylama nelicesinde İyidcre ilçe Betediye Meclisinin, oCAK Ayi Meclis Tiplantısının 06 ocAK
2021 Çgrşımbı gOnü s.ıt l3.30' de yapılan top|antınm 3. Gündem maddesi oybirliği ile karaılaşırılmıştir

IGTiP (Üye)

karırın Tarihi
06nln02l

Karar No
3

Kararın
Konusu

ı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddcsinin 3'üncü fıknsl
uyarınca yıllık sözleşme ile tam zam8nlı personcl çalıştırllma§t.

5393 sayıl

Belediye Mecli§ini
Teşkil Eden Üyeler

METE, Hüseyin Mf,TE, Tevfik Ali KAVALCı, Hassn KoLcU,
ynep ERSoY, Emin RAKICI, Ali BALct, Aydemir TARAKÇI, ÖzgOr KAVALCı, Şcnol BALcl

Belediye Başkanl ssffet

Saffet Hasan KOLCU Ayde ir TARAKÇI
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MEcLİsE

_ 5393 saYılı Belediye Kanunu' nun 49'uncu maddesinin 4' ilncü fıkrası gerğince Belediyemizin hııkıık
iŞlerinin yUlltillebilmesi için ve huküi yardım alrnak üzere yıllık sözleşme ile tısmi zamanlı Avdat çalıştınlması
hususunun meclisimizde görtışulnesi ve karar aluımasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkını)

KARA

Be|ediYe Meclisimizin 0610|/2021 tarihinde, Çarşamba gtlnü, saat l3:30'da yapılan toplantısında, toplantı
gtındeminin 4' iınci maddesi gereğince görüşulmesi neticesinde;

BelediYe baŞkanlığımızın lebine ve aleyhine açılmış bulunan davalar ile herhangi bir sebeple açılacak olay
bilumum davalan takip ve saltnmalarınrn yapılmasınd4 idari iş ve işlemlerde kaşıhlılacak meselelİrde hukuki
görilŞ Ye mütalaada bulunmak tlzere belediyemizce klsmi zamanh sözleşmeli Avukat çalıştırılması ile ilgili olarak
yapılan göruşme neticesinde;

_ _ BeJediye baŞkanlığımız lehine ve aleyhine açılmış bunlar davalar ile ilgili herhangi bir sebeple açılacak olan
bilumum davalaıı takip ve savuımalarının yapılmasında, idari iş ve işlemlerde karşılaşılacak meİelelİrde hüuki
görüŞ ve mütalaada bulunmak üzeıe belediyemizde kısmi zamanlı sözleşmeli avukat çahştınlmasına ve 202l yılı
aylık net tıcretini 550,00 TL (beş1,iızelli Tıırk Lirasl ) olarak tespit edilmesine, l ocak 202l -3l Aİalık 202l tarihleri
arasında klsmi zamanlı olarak çalıştırılacak Avukat sözleşmesi ile ilgili her tüılü ewaka imza koymak 0zere
BelediYe BaŞkanı Saffet METE' nin yetkili kılınmasına 5393 sayılı Belediye kanununun 49' uncu maddeİi gereğince
yapılan oylama neticesinde İyidere ilçe Belediye Meclisinin, oCAK Ayı Meclis Topıantısının 06 oclK 202l
Ç8rŞambı günü saat 13.30' d€ yapılan toplantlnın 4. Ctındem maddesi oybirliği ile kararlaştınlmıştır.

d

kararın Tarihi
06l0l 12021

Kırar No
4

Kararın
Kon usu

Kısmi Zamanlı Sözleşmeli A!,ukaı Çahştınlması.

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

Üyeler

Belediye Başkanı Sıffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALC!, Hasan KOLCU,
Z,€ynep ER§OY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Ayd€mir TARAKÇ!, Özgür KAVALCI, ŞenolBALcl
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MEcLısE

.5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 20'ncu maddesi gereğince Meclis toplantı gttnıintın{ın belirlenmesi ve l
Ay tatil karan alınması hususunun meclisimizde gönışülınesi ye kaıar alınmasnirica eJerim.

BelediYe Meclisimizin 061011202l tarihinde, Çaşamba g0nü, saal l3:30'da yapılan toplantısında, toplantı
gtlndeminin 5' inci maddesi gereğince görtlşülmesi neticesinde;

5393 saYılı Belediye Kanunun 20. maddesinde yer alan "Belediye mectisi her ayın itk haftası bir gıın önceden
kararlaŞtırdığı gilnde toplanır." "Meclis, resmi tatile rastlayan giınlerde çalüşmaslna ara verebilir. Belediye meclisi
her yıl l ay tatiI kaıarı alabilir."
Hükınü gerğince Belediye Meclisinin, her ayın ilk haftasuıın, resmi tatili rastlamayan ilk çarşamba gtıntınde
toplaııması ve 202l yılının Ağustos ayında l ay taıil kararı alrnması üzerinde göaış birliğine varılaıa( yapılan
iŞtıetle oylama neticesinde, Belediye Meclisinin her ayın ilk haftasının Çarşambİ gununde İoplanmasın4 heı'ayın
ik haftasının Ça§amba gilnü resmi tatile Iastlaması durumunda Çarşamba gllnunu takip eden 

-gun 
toplaıunasına ve

202l Yılında Ağustos ayından l ay ıatil kararı alınmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun)0. m;ddesine göre
yapılan oylama neticesinde lyidere İlçe Belediye Meclisinin, oCAK Ayı Miclis Toplıntlsının 06 ocAK 202l
ÇarŞamba günü saat l3.30' de yapılan toplantının 5. Gündem maddesi oybirliği ile kararlaşırılmıştır.

kararın Tırihi
06/0l1202|

Kırır No
5

Kararın
Konusu

5393 sayılı Belediye Kanununun 20' nci maddesine göre, her
ayın ilk haftasında yapılacak belediye meclisi toplantı gonttnttn
belirlenmesi ve bir a tatil karan alrnması.

Belediye MecIi§iDi
Teşkil Eden

Üyeler

Beled iye Başkanı saffet METE, Hüseyin METE, TeYfik Ali KAvALcI, Hasan KoLcU,
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, Özg0r KAVALCI, Şenol
BALCI

J



Ü:
T.c.

İYİDERE BELEDiYE BAŞKANLıĞı
MECLiS KARARI

MEcLISE

5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 24' llncü maddesi gereğince lmar Komisyonu Kuıulması hususunun
meclisimizce görüşülmesi ve karar alınmasnı rica ederim.

saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizirı 06/011202| tarihinde, Çarşamba gilnü, saat l3:30'da yapıIan toplantısıııda, toplantı
gtındeminin 6' nci maddesi gereğince görtişülmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin İhtisas komisyonlarının oluşumu başlıtlı 2l. maddesi gereğince, Oylama usulleri ve kararlar
başlıklı 4. böltlmünün Oylama Usulleri başlıkh l3. maddesinin (c) bendine uygun olarak, 3 kişiden oluşh]rulrnak ve
l yıl stlreyle göIeV yapmak ozere İmır Komisyonu kurulması için yapllan açık oylama neticesinde; Belediye
Meclisi tlyeleri arasından Hasan KoLCU, Ali Balcı ve Hüseyin METE'nin seçilmelerine Belediye Meclisi Çalışma
Yönetıneliğinin 2l. maddesi, 5393 sayılı Belediye kanununun 24 maddesine göre yapılan oylama neticesinde
İyidere İlçe Belediye Meclisinin, ocAK Ayl Meclis Toplantısının 06 ocAK 202l Çarşanba günü saat ı3.30'
de yapılan toplantının 6. Gttndem maddesi Oybirliği ile kararlaşlrılmıştır.

MECLiS BAŞKANI KATİP (Üye) I(ATİP (Üy€)

Saffet METE Hasan KoLcU Ayde TARAKçI

I(ararın Tarihi
0610l 1202|

Kırar No
6

Kararın
Kon usu

Imar Komisyonunun Kurulması

B€ledıye M€clisini
Teşkil Eden

üyeler

Belediye Başkanl saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCl, Hasan KOLCU,
zeynep ERsoY, Emin RAKıCI, Aıi BALCI, Aydemir TARAKÇI, Özgür KAvALcI, Ş€nol
BALcI

4
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R

MEcLis BAşKANı

METE
iye Bışkını

T.c.
iyiDERE BELEDiyE neşxeıııĞı

MECL|S KARARI

KATİP (Üye)

Hasan KOLCU

I«TİP Gye)

Aydemir TARAKÇI

öN oni
MEcLlsE

5393 saYılı BelediYe Kanunu' nun 24.'ttncıt maddesi gereğince plan ve Btıtçe Komisyonu Kurulınasıhususunun meclisimizce göruşühnesi ve karar alınmasını ri"a .d"j-.-''

saffet METE (B€lediye Bsşkanı)

BelediYe Meclisimain 06/011202l. tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30,da yapılan ıoplantısınd. toplantıgündeminin 7' nci maddesi gereğince gör{lşülm€si neticesİnd"; "

5393 sayllı Belediye Kanunun ihtisas komisyonlarl başhklı.24. maddesi, Belediye Meclisi ÇalışmaYönetmeliğinin ihtisas komisvonlannın oluşumu taşıLıı i ı. ,Jao"ri ge."gin"" , 
'oyı";;;ri;' 

," tu*.ıu.baŞl*lı.'4, böltlmünun oYlama Usu|leri baş|,kı, ı 

'. 

İ"İJ".ı"ı" «.jT""İine uygun olarak, 3 kişiden oluşfuru1mak vel yıl süıeyle görev yapmaİ üzere 
_Plan ve Biltçe K";l.r;;;'k;i.asl için yapıIan açık oylama neticesinde;Belediye Meclisi üyeleri arasırıdan Huseyin METE, emi, iu«ıcir" Zeynep ERSoY,un seçiIİnelerine BelediyeMecIisi ÇalıŞma Yönetsneliğinin 2l. maddesi, sıeı *y,İİ n.ı.aİy" kİn*rn- 24 maddesine göIe yapılan oy1amaneticesinde lyidere l|çe Bel€dive M€clhi,in; ocAK eİi ıu".#irırrtısının 06 ocAK 202ı çrrşamba gıınü§aat l3.30'de yapılan toplanıüntn 7. Gundem maddesi OİUlrliği ll. l.İİ.lat,nlrnşt,r.

Kararın T8rihi
06l0'.n02l

Kırar No
7

Kararın
Konusu

Ve Biltçe Komisyonunun Kurulması.Plan

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

Üyeler

Belediye Bışkanı Sa
Zeynep ERSOY, Em
BALCI

VALCI,Mffet TEE H Mn ETE eyfiT Ak KAliüSeyi KHasın oLcU
KIRA Ali LBAcl, em r TARAKcı, ryd KA ALcIvÇl, Özgü

4



iü,

NER

T,c.
iyiDERE noınoiyı n,ışxııııĞr

MEcLiS KARAR!

MEcLİsE

.. .5393 saYılı BelediYe Kanunu' nun 25' tlncü maddesi gereğince Denetim Kpmisyonu Kuıulması hususunun
meclisimizce görttşülmesi ve karar alınmasınr rica ederim.

§affet METE (Belediye Başkanı)

KA RAR

BelediYe Meclisimlz:tr;, 06/0|/202l tarihinde, Çarşamba günti, saat l3:3o'da yapılan toplantısınd4 toplanhgündeminin 8' inci maddesi gereğince görtlşüIrnesi netİ""rind"; -

. . .. 5_39.3..saYıll BelediYe Kanununp .P"l"ti, Komisyonu başIıilı 25 maddesinin ilk f*rası,.il ve ilçebelediYeleri ile nüfusu l0.000'in tlzerindeki 
.belediyelerde, bİleaiye meclisi, her ocak ayı t"pı-İ",ra" belediyeninbt.önceki Yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve İşlemlerinİn deneıiıni İ,lı-İ;;l uyİİ -u,na-gizli oYla ve üYe saYlsı üÇten az beşten çok oİmamak Üere Ulı Oenetim komisyonu 

"ırş,1_.. 
İ".l'rv"", ner siyasi

Partigrubunun ve bağimsız tıYelerin_meclisteki üye saysınrn meclis uye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. ,.

..^. .. Belediye Meclisi ÇahŞma Yönetmeliğinin oylama Usulleri ve Kararlar başhkh 13. maddesinin (a) bendi"Gizli oYIama: Meclis üyelerinin oy pusulasıİa seçeceği kişi veya kişi|erin ad|arını'ya aa Lır 
'teı<ıİİİıİ<r,noa 

ı<auuı
çekimser veya ret yazıp, anıtıcı hiçbir işaret koymadan-sanjıga atmas,Oır .

Gizli oylamalarda kullanılacak oy pusulaları zarfla biriitte başkanııkça mühllrlü şekilde dtlzenlenir. oytamabittilİen sonra KatiP üYeler taraf|ndal sandıktan çıkan zarflar sayılır ve uye says,ndan 
-İarıu 

oİ.uorğ, ı"rpitedildikten sonra aÇılır. OY Pusulaları sayıldıhan sonra, başkanlık divanı ta.afından sonu9 uç*ı211r. oy'ıarou eşltılthalinde oYlama bir defa daha tekrarlanır; yine eşittiı olursa meclis bEkanınca kuraya başıuruluı. Kura çekimibirbiriıin aYnı olan üzerinde adlar yazılı buİunan [agıtlar biı torbaya konularak meclis başkanr tarafuıdan çekilmeksuretiyle yapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olı-ıİ.
"BaŞkanl* divanı, encümen üyeliği ve.d:T_:tim komisyonu üyeliği seçimleri gizli oylama ile yapılır. Mecliskararr ile baŞka konularda gizli oylama-yapılabiliı" hukümİeri g"r.gi;"., İıs: ,";; Bl,İ'iy.-lİrİ'*** zs.maddesi geıeğince belediyenin bir onceİi yıl Gelir ve giderlerİ iıe 1unıara ilişkin hesap tuİİt ,.J".ıe.ınindenetimi için üye sayısı 3 olan denetim komisyonu oluştuıilması ve seçilmesi içj"'rr,il;'ö;;; ," glli oyıu.uneticesinde usultine göre dtızenlenmiş olan oy pusulalarİ ve zırflar kullanılarak 

"yıuİ " 
ruİİrİİİ1İ^İ ,*.Şı, yupıu,seÇime iliŞkin oYlama , oYlama bittikten sonrİ Katip uyeler tarafından ,u.nar,n sayınlasİ ,e Ç ,uyrrr'na- r-ıuolmadığınln tespit edilmesi ve aÇılması, oy prru|uıu.,nrn sayılması ve Başkanlık Divanı tarafindan sonucuaçıklanması neticesinde ''Aydemir TAne«Çi' ia I0 adet oy, Emin narıcı'ya l0 adet oy ve Özsüır I(AVALCI'

}il9_i9^._, "ü,]_"..,lmiş.olduğu. 
Aydemir TARAKÇI, Emin IüKIcıve o.guı ffvAJĞi; ,i"'"yiiiilivi" o.""ı,KomlsYonu olarak seÇilniŞ" olautlgqgı.3gıJ<]andığt görtıldtığunden, yapılan gizli oylama neİicesi"nje ıydemırTARAKÇI, Emin RAKICI ve özgür KAVALCI'1ın- neleaİye Vleclisi'çaıışİa voİ"t 

"ılgİri" 
1İ. İıaddesi ve5393 saYıIı BelediYe Kanununun 25 maddesi gereğince, rİenetim romisyonu oüarak !?İ", l"pİ"ı. ur...seğlmelerine YaPılan oYlama neticesinde iyid_ere iİçe 

-Belejiye 
Meclisinin, o'cır ıyı Meİıis ro'pİİİtısının ooocA.K 202l çarşambı günü §aat l3.3o' d; yapılan toplantının s. Gundem maoaesi 'oybirıigl 

ilekaraİlaştırı lm ı ştıİ.

MEcLis BAşKANI KArin @ye) xATlP @ye)

kararın Tarihi
06l0|l202l

Karar No
8

Kararın
Konusu

Denetim Komisyonunun Kurulması

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

Üyeler

Belediye Bışkanı Saffet METE,
zeynep ER§oY, Emin RAKICI,
BALcI

Hüseyin METE, Tevfİk Ali KAVALCI, Hssan KoLcU,
Ali BALCI, Aydemir TARAKÇr, Özgür KAVALC|, Şenol

ffet ME Hasan KOLCU Ayde r TARAKÇI4



ü:

T.c.
iyiornn nBınoiyE BAşKANLıĞI

MECLİ§ KARARi

karırın Tarihi
06l0l 12021

Karar No
9

Kararın
Konusu

Doğalgaz Hattı Döşenmesi.

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

Üyeler

fiBe led Sakan ffet EM T uH seye Baş n EM TE, Tey ky KAE, IALc nHasa oK ULcERsoY EZey ln RAKInep cI deA m Tlr ARAKy Çı, ÖzgürBALcI

Fen İşleri MüdttrluğOmuzun 3,1.12.2020 
.tarlh ve 3 sayılı yaası gereğince llçemizde yapunı devam edendoğalgaz ÇalıŞma|an kapsamında oroblemlerin gia.riırneiı ue ğo"tiÇışruı*, yapılabilmesi için yazı içeriğindebeIinilen hususlann mecIisimizcegörtlşulmesi İe karar aluırnİ,nİ .i"J.O".h.

sıffet METE (Belediye Başkanı)

RI

MEcLİsE

saffet ME
iye Baş nt

Hasan KOLCU

R

Belediye Meclisim.,in 06/9|/?0?1,.Yihinde, Çarşamba gttnu, saat l3:30'da yapılan toplanüsınd4 toplanng0ndeminin 9' inci maddesi gereğince görttşülmesi n"tİ...ind.; "----'

İlÇernizde yapılan doğalgaz Çalışmaları kapsamında Ektekj haritada İoordinat|an gösterilen iyidere İlçesi,Merkez Mahallesi Çiftlik Caddesi ve. bu guzergaha b"ğı, ;k;kİ;;, Fıçıtaşı Mahallesi yunus Eınre Caddesi ve bugtlzergüa bağlı sokaklarda bulunan b,l,rlyğ *.r, .İgİÜ.J OJga g- Oağıtım şebekesinin;DoğaI gaz dağ!ttm §ebekesi yapılacak Filıı yolun, EeLoiyerlr'turinnaui i.* o.i'ışi-liiii'iı. ir,.volu olarakkorunarak, mevcut müIkiYet Problemleri gio".iıJ*el;"",-gJ*rİİ- j"g"ı gaz dağttun şiıketi hraftnd;, dağtıımşebekesi ve bina bağlantılann İaglanmasına,
Söz konusu problemlerin giderilmesi sürecinde, hattın kaldınlması, deplase edilmesi, kullanımınınklsıtlanması veYa durdurulması ,J.b"-". ııerııangi tir iiii'#r"oırş.ur,-;*.frŞ]u,il;i,, i'",.aiyr.l.tarafindan giderilmesine, ihtiIafnedeniyle oırşucut #- r" gİ;.;İ; a.ı"aiy"miz tarafından karşılanmasına,Ttlrn sorum,uluğu BelediyemiJe ait oian. l*muıaştıı;a, yoıu'"*, parse,asyon, ıa. ıauaj. r|Şlu,n^, giullmar uygulamaları iIe yolun mevcut haliyle, imara uygun hri. e;,i.i;*ı ıiı'"lşl..l'.., üı";il;;i"""Doğal gaz dağıtım şebekesinin yapımına bir 

-an 
on". Ürşıuou*ıı'üin"l;ffiffi;';.Şffiı ve binalaragaz arz,.,, sağlanmasuıa, bu kararrı..bir ömeğinin betediye.İİİ.n ışı..l Mudurluğtlne, biı örneğinin AksaKaradeniz DoğaIgaz Dağıtun A.S.'ye gönderilmeiin. y"p,l;;;İ;;;neticesinde iyidere ilçe Betediye üectisinin,ocAK Ayı Meclis Toplanıısın,n bo 6cer zoii 6;i;;;;;;;U ]aat ı3.30. de yapılan toplantmın 9. Gtındemmaddesi oybirliği ile kararlaştrılmüştır.

MEcLİs BAŞKANI 61rİ1 1Üye) KATiP 1Üye)

ir TARAKÇI

J A

KAvALcI,
AIi

BALCI,
ŞenoI



ü:-!u-

MEcLİsE

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu sözleşme Kanunu' nun 32. Maddesi,4688 SayılıKanunun ceçici 14. Maddesi ve 53_93 sayıh Belediye Kanununun 3s'inci maddesinin (Ji u.iai- uv-r"u;
BelediY_ emizde €örev YaPan 65? saylı personellere Sosyal Denge Tazırrinatı verilınesi husuİ-ıınun meclisimizre
görlıştllmesi ve karar alnmasını rica ederim

Saffet METE (Be|ediye Başkını)

ERI

K R

Saffet METE
Ba

T.c.
iyioınr nnı-noivn nışrıır,ıĞr

MECLİS KARAR!

Hasan KOLCU Ayd TARAKÇl

BelediYe Meclisimizn 0610.| 1202| tarihinde, Çarşamba gün0, saaı l3:30'da yapılan toplantısınd4 toplantıgündeminin l0' inci maddesi gereğince göruşülmesi njticesinde;-

4688 sayılı Kamu Görevlileri^Sendikaları ve..Toplu sözleşme Kanunu' nun 32. Maddesi,46E6 SayılıKanunun GeÇici 14. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununuı :g' inci maddesinin 1g1 benai- uy*,nca;
Belediyemizde. gorw yapan 657 sayı|ı personiıüere sosyaı Denge Tazıninatı verilmesine,

. .... Tazıninat ile ilgili olarak bazır|anacak.sözleşmcye imza koymak tızere belediye Başkanı saffet METE,nin
Yetkili_kıIınmasına Yapılan oylama neticesinde İyidere iıçe Beleoıye Meclisinin, ocjK Ayİ rvıecııs İojlant,sının
96 gCA[ 202l Ç8rŞımba günll saat 13.30' de yapılan toplanının l0. Gündem- maddesi oybirıiği iıekararlaştrı lmıştr.

MEcLis BAŞKA|II r(ATİp @ye) IGTİP @ye)

d

K8rarln Tarihi
06/0l/202l

K8rar No
l0

Kararın
Konusu

4688 Sayılı Kanun Kapsarnında Sosyal Denge tazıııinatı Verilmesi.

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

Üyeler

TevfiBe n ffetSa METE H n EMl€diye Başka ET Alik VKA ALc Hüsey asa Kon ULc
E RS Yo mE n BALc me r T KRA ü KAr AAyd l, Lc noç örg BALCII, Şe

/4

RAKIcı,



Ü;
T.c.

İYİDERE BELEDİYE BAşKANLIĞı
MECLİS KARARI

l(ararın Tarihi
0610|n02|

Karır No
11

Kararın
Konusu

II Sayılı Cetvel Boş Memur Kadıo Değişikliği.

Belediye Meclisini
Teşkil Eden Üyeler

Belediy€ Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAvALcI, Hasın KoLct
zeynep ERsoY, Eınin RAKlCIı Ali BALCI, Aydemir TAtlAKÇI, Özgür KAVALCI,
Şenol BALcı

MEcLiSE

Norm kadıo ilke ve standanlaııııa daiı yönetmelik hukümleri uyarınca GİH sınıfinda boş bulunan 9950
unvan kodlu l adet 4.dereceli Zabıta Memuru kadrosunun iptali ve yerine GlH sınıfinda 9950 unvan kodlu t adeı 5.
dereceli Zabıta Memuru kadrosunun ihdası hususunun meclisimizce görtlşulmesi ve karar alınmasını rica ederim.

saff€t METE (Belediy€ Başk8nt)

ARAR

Belediye Meclisimiziı 061011202l tarihinde, Çarşamba gttnti, saat l3:30'da yapılan toplantısınd4 toplanh
gündeminin l l ' inci maddesi gereğince gğrüşülmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye kanununun l8. Maddesinin (L) fıkrasında "Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve
bağlı kuruluşlarının kadrolarırıın ihdas, iptal ve değiştirilınesine karar vermek" hükm{l bulunmaktadır,. Alııi kanunun
49. Maddesinde "Norm kadro ilke ye standartları Çeıre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı
tarafından müşteIeken beliılenir. Belediyenin ve bağlı kuıuluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlaI
çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir" hükmü bulunmakıadır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Müalli İdare Birlikteri Norm Kadro İlke Ve Standartlarıııa Dair
Yönetmelik Htlkümleri uyaıınca "Boş memuI kadİolarında suııf, unvan ve derece değişikliği ile boş memuı
kadrolarına iptali ve dolu kadıo değişikliği meclis kararı ile yapılır." Boş kadro değişikliğinde Yönetmeliğin ekinde
yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Müalli İdaıe Birlikleri Kadro Cewellerinden (II) sayılı cetvel
eksiksiz doldurularak meclise sunulur." denilmektedir.

_ Belediyemizin Ek-l: Belediye ve Bağlü Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinin (D)
grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Tasnif Cetvelinin D-5 (l0.000-14.999) gnıbunda yer aldığı anlaşıldığından, Norm
kadro itke ve standartlarına dair yönetmelik hükümleri uyarınca GiH sınıfında boş bulunan 9950 unvan kodlu l adeı
4.deıeceli Zabıla Memuru kadıosunun iptali ve yerine GİH sınıfında 9950 unvan kodlu l adet 5. dereceli Zabıta
Memuru kaüosunun üdası kanuni ve idari yönden sakınca olmadığından yapılan oylama neticesinde lyidere İlçe
Beledİye Mec|isinin, oCAK Ayı Meclis Toplanılsının 06 ocAK 202l Çarşamba günü §sıt 13.30'de yapılan
toplantrnün ı !. cündem maddesi oybiıliği ile karallaştınlmıştır.

MECLiS BAŞKANI KATiP (Üy€) KATiP (Üye)

Saffet METE Hasan KoLcU Aydemi ARAKÇı

J

Belediye B nl

öNERİ ;

a


