
T.C.
TUNCELI BELEDiYES|

MECL|S KARARI

Karar No 2017t't5 Dairesi =EN i$LERi MUDURLUGU
Karar Tarihi 0742-2017 Birimi

Evrak No Konusu TUNCELI KISMI I9MESUYU KANALIZASYON
yAGMURSUYU |NSAATI Is ARTI$I

Gelis Tarihi Mec.Hav.Tarih
Mevcut
0veler Osman KAYMAK, Sinan cUL, Metin DUyMAZ, Biitent yEgiLGOz,

Namevcut
Uyeler

KARAR

igigleri Bakanlpr' mn l8l0ll20l7 tarihti OLUR' u ile, 5393 sayrh Belediye
Kanunu' nun 4512 ve 46. maddeleri kapsamrnda yaprlan Betediye Bagkan vekilli$
gtirevf endirmesi ve aynr yasamn 4512 ve 31. maddesi gerefince; Belediye Meclisi,
Meclis ve Belediye Bagkan v. Tunceli valisi osman KAYMAK' rn bajkanhErnda
Belediye Enciimen memur iiyeleri, yazr igleri Miidiir v. Sinan GUL. ltai nizm'etter
Miidilr v. Metin DUYMAZ ve Fen igleri Miidiir v. Biilent yE$iLGoz' iin iqtiraki ile
toplandr.

GUNDEMiN sEKiziNci MADDESiNDE BULUNAN : Tunceli Krsmi
Igmesuyu-Kanalizasyon-Yafmursuyu ingaatr i9 artrgr konusunun gdri\iiLlmesine gegildi.

Meclisimiz tarafindan konu ile ilgili olarak yaprlan de[erlendirme sinucunda:
Ekonomik dmrtnti doldurmug, gok eskimig, tamir ve bakrmr miimkrin olmayan,
cumhuriyet Mahallesinde 2 adet ve yeni Mahalle'de 1 adet su deposunun iptal edilerek,
yerlerine yeni su depolannrn yaprlmasr, aynca hrzla btyiiyen Atatiirk Mahallisi ve kentsel
dtiniigiimiin yogunluk kazandrfi cumhuriyet Mahallesinde ihtiyag duyulan igme suyu
gebeke hatla'mn, ingaat igleri tamamlanmak iizere olan .,Tunceli ti".i ig-"ruyu-
Kanalizasyon-Yapmursuyu 

.in$aatr" iginde i9 artrgrna gidilmek suretiyle igin tapsani,na
ddhil edilerek yaptr masr ihtiyacr hasrl olmustur.

Bu nedenle. Ekonomik dmriinii doldurmug. gok eskimig, tamir ve bakrmr miimktin
olmayan, cumhuriyet Mahallesinde 2 adet ve yeni Mahalle,de I adet su deposun'n ipial
edilerek, yerlerine yeni su depolarmm yap masr, aynca hrzla biiyiiyen etafiirt vtatrattesi
ve kentsel ddniiqiirniin yolunluk kazandrlr cumhuriyet Mahallesi; nde ihtiyag auy"r*
igme suyu gebeke hatlarrnrn, ingaat igleri tamamlanmak iizere olan ,,Tunceri Krsmi
Iqmesuyu-Kanalizasyon-Yalmursuyu inqaatl" iginde iq artrgrna gidirmek suretiyle igin
kap-samrna ddhil edilerek yaprrnrmasr igin Tunceli ktr.l i9i.,".uy"-6;i;;ft-
Yagmwsuyu Ingaatr iginde ilgili mevzuat hiikiimleri gergevesinde N )o lytizae yirmiy
oramnda ig artrgrnrn yaprlmasr gerekmektedir.

, Bl.\up_rrlda- olmak Lizere, Tunceli Ktsmi igmesuyu_Kanalizasyon-ya[mursuyu
Ingaat iginde..|/q.20 ye kadar i$ artr$ma gidilmesi durumunda, Belediyemizin-it *t Srnueklenen iqlerin , finansmanrm.. \Tgi q, kaynaklanyla veya borglanarak kargrlamasr
gerekmektedir. S6zlepme bedeli 8.388.555,00- TL. otaugunoan, yo 20 iq arttgt, x r g iDv
ve yaklag* %o 15 fiyat rarkr d]ftcatg ahnarak, 2.261.72i,00- TL. tuta'nda ihtiyag duyuran
ek mali kaynalrn temin edilebilmesi igin Belediyemizce, iller Bankasr veya diger turum ve
kuruluglardan borglanmaya gidilmesine,

d b.( p-



Belediyemiz adrna yaprlacak olan borglanma ig ve iglemlerini yiiriitmesi, gerekli
sdzlegmeleri yapmasr konusunda Belediye Bagkan Vekili, Tunceli Valisi Osman
KAYMAK' rn yetkilendirilmesi oylamaya sunuldu, Oybirligi ile kabul edilerek, gereli igin
karardan bir dmelinin Fen lgleri Miidtlrltigii' ne ve bir iirnelinin de Mali Hizmetler
Miidiirliilii' ne gdnderilmesine karar verildi.

Yazr Iqleri Mtdiir V.



Karar No 2017114 Dairesi =EN I$LERI MUDURLUGU
Karar Tarihi 07 .02-2017 t'nml
Evrak No Konusu YETKILENDIRME
Gelig Tarihi Mec.Hav.Tarih

Mevcut
Uyeler Osman KAYMAK, Sinan GUL, Metin DUyMAz, Baitent yEgiLG0Z,

Namevcut
Uyeler

T.C.
TUNCELi BELEDIYESi

MECL|S KARART

KARAR

Igiqleri Bakanhff nn l8/ol/2017 tarihli oL{JR' u ile, 5393 sayrh Belediye Kanunu, nun
45/2 ve 46. maddeleri kapsamrnda yaprlan Belediye Bagkan vekillili giirevlendirmesi ve aynr
yasanrn 4512 ve 31. maddesi gerefince; Betediye Meclisi, Meclis ve Belediye Bagkan V. Tunceli
valisi osman KAYMAK' rn bagkanhlrnda Belediye Enciimen .'"o,u. iiy"l..i, yazr isleri
Miidiir v. Sinan.Gul, Mari HizmedeiMridiir v. Iiletin DTJyMAZ 

"" nun Er"ii Mu;il.- v.
Biilent YE$ILGOZ' iin iftiraki ite toplandr.

GUNDEMIN yf,DiNci MADbEsiNDE BULLNAN: Belediye Baqkan Vekili Tunceli
valisi osman KAYMAK' rn yetkirendirilmesi konusunun g<ir gtihnesine gegildi.

Meclisimiz tarafindan konu ire itg i orarak yaprran delerrendirme sonucunda;
Belediyemizin kentin igme ve ku anma suyu ihtiyacrni kargrlamak amacryra, osi GenelMiidiirltifu' niin 28.rr.20i6 tarih..ve_ 7g8779 sayih yazisr ile yazr ekinde sunuian protokoltin,

Bu talep kapsamrnda, Meclis ve Belediye Bagkan vekiri Vali yardrmcrsr olgun 6NER
tarafindan_ imzalanan protokol kapsamrnda yir alan hususrarm kabul edilmesi, M"eclisimizin03.0l20l7tarih ve2017/2 say karan ile karira ballanmrqtrr.
An^cak Igipleri Bakanhlr' nn 18/0r/2017 tarihli oiuR' u e, 5393 sayrrr Belediye Kanunu' nun
45/2 

.ve 
4.6. maddeleri geregince 17 .rr.2016 tarihri Bakanhk oluru ile Berediye n"g[un v"tiriolarak gdrevlendirilen Tunceli vali- yardrmcrsr olgun ONER, in gorevleniirme ilu. ift"redilerek, Tunceli Berediye Bagkanr- Mehmet Ali BULiun yerine, TuncJIi Belediye su$k* v.?iliolarak runceli Valisi osman KAYMAK' rn gdrevlendirilmesi nedeniyle Meclisimizin 

'03.0r.2017
tarih ue 2017./2 

;ayrh. kararrnrn gtincellenmesi ihtiyacr hasrl olmugur.

^ .Bu. 
nedenle, Belediyemizin lentin igme_ve Jtu-llanma suyu ihtiyaclnr karqrlamak amacryla, DSiGenel Miidiirliilii' nun 28.11.2016.tarih ve 788779 sayrh yizrsr 

"iind" 
.uoui- protokotiii ilectisve Belediye Bagkan Vekili Tunceri Valisi osman KAyMiK tarafrndan 

"yg"" ;d.inrn;;i-iuri;d.imzalanmast ve protokoliin kabul edildiline dair Meclis Kararr alrnarak 
-gonJerilmesi 

talebineistinaden, Meclis. ve Berediye Baqkan Vekiri runceri Valisr osman KAyMAK tarafrndan
rmzaranan prorokor kapsamrnda yer alan hususlann kabur edilmesi oylamaya sunuldu, oybirlili irekabul edilerek, gereli igin karardln bir 0rne[inin Fen igleri Miidiirrulu' ne ue uir omegin;"J"-rrr"ri
Hizmetler Miidiirliilii' ne gOnderilmesine kaiar verildi.

Yg:ltl y" Belediye Bagkan vekili vali yardrmirsr btgun orrien tarafindan uyguri gortt."si
halinde imzalanmasl ve protokoliin kabul edildiline dair freclis Kararr ahnarak gdnderilmesi talep
edilmittir.

ffi
Yaz Igleri Mi.idik V.

MetinDUYMAZ Biilent



T.C,
TUNCELi BELED|YESi

MECLiS KARARI

Karar No 2017t13 Dairesi IllIALI HIZMETLER MUDURLUGU
Karar Tarihi 06-02-2017 Birimi
Evrak No Konusu SPOR KULUPLERINE MADDI YARDIM YAPILMASI
GeliS Tarihi Mec.Hav.Tarih

Mevcut
Uyeler

Osman KAYMAK, Sinan GUL, Metin DUYMAZ, Butent YES|LGOZ,

Namevcut
Uyeler

KARAR

igigleri Bakanhfr' nrn 18/01/2017 tarihli OLUR' u ile, 5393 sayrh Belediye
Kanunu' nun 4512 ve 46. maddeleri kapsamtnda yapllan Belediye Baqkan Vekilligi
fevlendirmesi ve aynr yasanrn 45/2 ve 31. maddesi geregince; Belediye Meclisi,
IVreclis ve Belediye Bagkan V. Tunceli Valisi Osman KAYMAK' rn baskanhErnda
Belediye Enciimen memur iiyeleri, Yazr i5leri -lliidiir V. sinan Gtj|-, nnati Hizrn-etter
Miidiir V. Metin DUYMAZ ve Fen igteri Miidiir v. Biitenr yE$iLGOZ' iin igtiraki ite
toplandr.

GUNDEMiN ALTINCI MADDESiNDE BULUNAN: Belediyemiz tarafindan
Spor Kuliiplerine maddi yardrm yaprlmasr konusunun gciriigiilmesine gegildi.

Meclisimiz tarafindan konu ile ilgili olarak yaprlan delerlendirme sonucundal
ilimizde spor, dola ve dapcrhk sporlan gibi adlarla iaaiiyet yiiriitmekte olan amatdr spor
kuliiplerine; Ilimiz genelinde cizellikle genglelin kritii ahgkanhklardan uzaklagtrrrlmasr, atrl
duruma diigmemeleri ve safhkh bir yagam siirdiirerek sosyal hayata katrhm diizeylerinin
arttlnlmasrna katkrda bulunabilecek faaliyetlerin desteklenmesi amacr ile eerekli olan
somut hukuki altyapr ve uygulama siireglerine uygun olarak maddi yardrmd-a bulunmak
iizere 100.000-TL. (yiizbin TL.) nin kullamlmasr igin Belediyemiz il.nci.imeni, ne yetki
verilmesi oylamaya sunuldu; oy birlili ile kabul edilerek, geregi igin karardan bir orneginin
Ylali H.izmetler lvli.idiirliigii' ne, karardan bir <irnefinin Ki.iltiii ve Sosyal igler Miiduriiigri'
. :derilmesine karar verildi.

Yazr Igleri M0diir V.

Metin D



T.C.
TUNCELi BELED|YESi

MECL|S KARARI

Karar No 2017t12 Dairesi YAZI I$LERI VE KARARLAR MUDURLUGU
Karar Tarihi 0642-20't7 Birimi

Evrak No Konusu GUNEYDOGU ANADOLU BELEDIYELER
BIRLIGINE UYE oLMA

Gelis Tarihi Mec.Hav.Tarih
Mevcut
Uveler Osman KAYMAK, Sinan cUL, Metin DUYMAZ, BUtent yEglLGoZ,

Namevcut
Uyeler

KARAR

- igigferi Bakanhfr' nn 18/01/2017 tarihli OLUR' u ile, 5393 sayrh Belediye
Kanunu' nun 45/2 ve 46. maddeleri kapsamrnda yaprlan Belediye Baqkan vekilligi
giirevlendirmesi ve aynl yasamn 4512 ve 31, maddesi gerefince; Belediye Meclisi,
Meclis ve Belediye Baqkan v. Tunceli valisi osman KAYMAK' rn bajkanhErnda
Belediye Enciimen memur iiyeleri, yazr igleri Miidiir v. sinan GiiL. Mali Hizi-etler
Miidiir v. Merin DUYMAZ ve Fen igleri Miidiir V. Biitent yE$iLGOz' iin iqtiraki ile
toplandr.

_cuNDEMiN nngixci MADDESiNDE BULUNAN: Belediyemizin Grineydogm
Anadolu Belediyeler Birlili' ne tiye olmasr konusunun g6rtigiilmesine gegildi.

Meclisimiz tarafindan konu ile ilgili olarak yap an delerleidirme sonucund.;
Belediye Meclisinin23.ll.2016 tarih ve 104 sayrh karan ile bu gtine kadar birlik tarafindan
Belediyemize kahcr bir proje sunulmadrgr, tiyelilimizin iud""" birlik iiyesi olan
belediyelere ayni ve nakdi yardrmla'n yaprlmasr ile srmrh oldugu, bununda eerediyemize
liiYiif bil yuk getirdigi gerekgesi ile Belediyemizin iiyesi buluniugu Giineydogu A"uaoru
Belediyeler Birlili' nden ayrrlmasrna karar verilmistir.
Belediyemizin sahip oldulu mevcut ve ek olarak sallanabilecek imkanlarla, Ilimiz
genelinde ihtiyag duyulan hizrnetlerin ytiriitulerek gagdag bir kent olma yotunau tirtu
ilerlemesini sallamak iizere, Giineydogu Anadolu neiediyeter Birligi' nin ,ugtuyutit"..!i;
Belediyemizin segilmiq ve atanmr; personel ve gdrevlilerinin elitiimesi, ilriivie auy"tL
ilgili.mevzuat konulannda gdriig almak, birlik iiyeleri arasrnda yaprlan' ya.dr-lagma .,oe

igbirligi' teknik ve idari bilgi ve deneyim aeg4imi ve iyi uygulamu o-"kre.ind"n
yararlanmak ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun olarak beleaiyecifin g"tig-"sine t ut*,
saplayacak her turlii faaliyet 

_ve 
girigimden yararlanabilmek igin 

-oeteaiyemizin 
tekrar

.G.g:l*gl ldoll Belediyeler Birlifi' ne tiye olarak katrlmasr oylamaya .unotdq oybirlili ile kabul edilerek, gereli igin karardan bir dmesinin yazr igleri iratiaii.rugu; ,r"
gdnderilmesine karar verildi.

Yazr igleri Miidiir V.

4iidiir V.



T.C.
TUNCELi BELEDIYESi

MECL|S KARARI

KARAR

Meclisimiz tarafindan t<-o1y_lle rteili olarak yaprlan deferlendirme sonucundal
Beledivemiz Meclisinin 2:.rr..2106 tarih ve il isayrh kiran ile ihaleye g,r.*r.nlrnukarar verilen Atatiirk ve cumhuriyet Mahalleleri 'Minibiis 

Hatlan 
"gtizerlahlarrnm

belirlenmesi igin Beledivemiz, il Emniyet Mridiirlugii ve Karayollan ao ,"-"ij.B. $.fiLiile..olugurulacak komisyon t"."lig" konu ile itiru oLrat-traztrlarracak.;;;;;,
6ni.inde tutularak delerlendirilmesi igin ertelenmiqtir."

igigleri Bakanrrfr' nrn rgr0rt20l7 tarihti oLUR' u e, 5393 say r Berediye

f::l',1. 1St] 
vy aS. maddeleri.kapsamrnda yaprtan Belediye Bagkan Vetiitigi

,"_r^I"_1yi.I?g-,lDirNcolr.AonBsiNlEBULUNAN:Atanirkvecumhuriyet
X*:1tf:t;111l-b.;1-91* grizergahlannrn belirlenmesi 4in oruetu-iuo i.".iryl"lipj*
konusunun g6riigi.ilmesine gegildi.

Metin DU

gdrevlendirmesi ve aynr yasanrn 45/2 ve 31. madaesi gere[ince; Beteorye Mecrisi,Meclis ve Betediye Bagkan v. Tunceri varisi osman xewtn' rn bait<anEmda
Belediye Enciimen memur iiyeleri, yazr igleri Miidiir V. Sinan GUL, Maii H;;;;;.Miidiir v' Metin DUyMAZveFeniqreri Mridiir v. niilent vngiiA-oiil iffi;kilh
toplandr.

- 
Bu gahgmayr yiirttmek iizere olugtururan iomisyon tarafindan hazrrlanan Minibiis

illT,.Rl31_T 
t:rinde komisyon u." iubrtu VriOti.ttiiu, nce gah$ma yaprlmasrna devamedilerek ihtiyag duyulan eklentilerin yanllarak yenijen dtizinlro."ri'u" B;l;t;,taSfmdan yaptr'lmrg olan ulagrm Masirr pram' nu uyg* dtizenleme yuprt-urrnu Jmut

llt-t,:_:* t:!i*-hayata gesirilmesi igin.gelecek -eciis toptant,srnda gdri.iqiilmek iizereertelenmesi oylamaya sunuldu; oy uiiligi-ile kabur edilerek, gereli igin karardan birimepinin Zabffindrirliigii' ne g6nderilmesine karar veriiJ,.

Karar No 2017t11 Dairesi ZABITA MUDURLUGU
Karar Tarihi 0642-2017 Birimi

Evrak No Konusu

ATATURK vE cUMHUR|YET MAHAIIERT-
t'IiNiBUs HATLARI GUZERGAHLARI
relintetemsi iqiN KoMlsyoN RAPoRUN
3ORUSULMEsI

Gelis Tarihi Mec.Hav.Tarih
Mevcut
Uyeler Osman KAYMAK, Sinan cUL, Metin DUYMAZ, Butent yEglLG6Z,

Namevcut
Uyeler

Yazr Igleri Miidiir V.

Biilent YEgiLq
Fen iglerj

Mali.Hiz iidiir V.



Karar No 2017 t10 Dairesi ffi
Karar Tarihi 0342-2017 Birimi

Evrak No Konusu
T PKALA Y'O'NETMEL|G| KONUSUNUN
GORUSULMESi

Gelis Tarihi Mec,Hav.Ta h

Mevcut
Uveler

Osman KAYMAK, Sinan GUL, Metin DUYMAZ, Bulent YESiLGOZ,

Namevcut
Uveler

T.C.
TUNCELi BELEDIYESI

MECL|S KARARI

KARAR
igigleri Bakanhfr' nrn l8l01^l20l7 tarihli OLUR' u ile, 5393 sayrh Belediye

Kanunu' un 4512 ve 46. maddeleri kapsamlnda yaprlan Belediye Baqkan Vekillili
giirevlendirmesi ve aynr yasanrn 4512 ve 31. maddesi gerefince; Belediye Meclisi'
'{eclis ve Belediye Bagkan V. Tunceli Valisi Osman KAYMAK' In bagkanhErnda
Belediye Enciimen memur iiyeleri, Yazr igleri Miidiir V. Sinan GUL, Mali Hizmetler
Miidiir V. Metin DUYMAZ ve Fen igleri Miidiir V. Biilent YE$iLGOZ' iin igtiraki ile
toplandr,

GUNDEMiN UCUNCU MADDESiNDE BULUNAN: T PIaKa YdnetmeliEi
konusunun gdriigiilmesine gegildi.

Meclisimiz tarafindan konu ile ilgili olarak yaprlan delerlendirme sonucundal
Konu ile ilgili olarak ilimizin sosyo ekonomik yaprsr gdz 6ni.inde bulundurularak, T Plaka
mensubu ticari taksi igleten esnallann il merkezi ve gewe yerlegim alanlanna ydnelik
olarak yuriitti.ikleri personel taSrma faaliyetlerinde, araglanna arag takip sistemi ve giivenlik
butonu takmalarmr sallayacak yiinetmelik di.izenlemesinin yaprlabiimesi igin s6z konusu
esnafin kargrlamakta zorlanacalr ek yiik olugmasrna neden olmayacak, varsa yaganan
sorunlann gdztlmesine ydnelik uygulama olanaklan getiren, diger illerdeki uygulama
dmekleride incelenerek, hukuk teknigine uygun yeterli ara$tlrma yaprlarak hazrrlanacak
rapor qeklindeki kapsayrcr, somut verilere dayah yazh metinler iizerinde delerlendirme
yaprlmasr gereli hasrl olmaktadr.

Bu nedenle, Ilimizin colrafi yaprsr ile iklim gartlarr nedeniyle afrr krg mevsiminden
kaynaklanan 9r!, kaya diigmesi ve heyelan gibi srkhkla yaganan afet ve acil durumlar ile
ilimiz genelinde yaganan gtivenlik sorunlarmdan olumsuz olarak etkilenen vatandaglara
ulagrm ve iletigimde ek imkanlar sunan, stirekli geligerek giinliik hayata aktarrlan teknolojik
imkanlardan yararlanrlmasrm sallayacak bir dtizenlemenin yaprlarak uygulamaya
gegilmesi amaclna ydnelik olarak yaprlacak hazrrhk gahgmalan neticesinde konunun
gdrii$iilerek karara ba[lanmasr iqin gelecek meclis toplantrsrnda gdriigiilmek iizere
ertelenmesi oylamaya sunuldu; oy birli[i ile kabul edilerek, gereli igin karardan bir
iimepinin Zabrta Mi.idiirliigii' ne gdnderilmesine karar verildi.

MetinDUYMAZ
Mali Hizmstler Miidift V.

Yazr iqleri Miidtir V.



T.C.
TUNCELI BELEDIYESi

MECL|S KARARI

son yaprlan resmi niifus saytmrna gdre belediye ntifusu;

10.001' den 50.000 e kadar olanlar igin 262 Tiirk Lirasr' ru geqemez'" hiikmti gerefince,

Jelediyemizde fiili olarak zabia ve itfaiye hizmetlerinde gah$an personele 2017 ytlt igin

aykk 250-TL. (iki yiiz elli) fazla gahgma iicret ddenmesi oylamaya sunuldu; oy birlili ile
kabul edilerek, gereli igin karardan bir omelinin Mali Hizmetler Miidilrliigti' ne ve bilgi
igin bir 6meginin Zabrta Miidtirliigii' ne ve bir drnegininde itfaiye Mudiirlii$.i' ne

sdnderilmesine karar verildi.

KARAR

igiqleri Bakanlfr' nrn L8l0lt20l7 tarihli OLUR' u ile, 5393 sayrh Belediye

Kanunu' nun 45/2 ve 46. maddeleri kapsamrnda yap an Belediye Bagkan vekilli$
^revlendirmesi ve aynr yasanrn 4512 ve 31. maddesi gerefince; Belediye Meclisi'

Meclis ve Belediye Bagkan v. Tunceli valisi osman KAYMAK,' rn bagkanhlrnda

Belediye Enciimen memur iiyeleri, Yazr igteri Miittiir V. Sinan GtlL-., Mali Hizmetler

Miidii; V. Metin DUYMAZieFenisleri Miidiir V. Biilent YE$|LGOZ' iin igtiraki ile
toplandL

ctfNDEMiN ifiNCi MADDESiNDE BULUNAN: Zabtta ve irfaiye personelinin

fazla gahgma ticretlerinin belirienmesi konusunun gdriigiilmesine gegildi.

Meclisimiz tarafindan konu ile ilgili olarak yaprlan deferlendirme sonucundal

Merkezi Ydnetim Biitge Kanunu' nun K cetvelinin III-(B) maddesinin ayl* maktu fazla

galgma iicreti baghkh maddesinin 1 inci fikasrrun; "Belediyeler ile bunlara ba[h miistakil

biitgeli kamu tiizel kigililini haiz kuruluglarda, gdrevlerinin niteligi geregi 657 saytlt

kanunda belirtilen gah$ma siire ve saatlerine ba[h olmaksrzrn zabfa ve itfaiye
hizmetlerinde fiilen gahqan personele belediye meclisi kararr ile tespit edilen tutar, fazla

gahgma iicreti olarak maktuen 6denir. Ancak bunlara ddenecek aylk fazla qahgma iicreti en

OcRErLERlNiN BELIRLENMESI

Osman KAYMAK, Sinan GUL, Metin DUYMAZ, Bailent YES|LGOZ'

Yazr iqleri Mtidiir V.

Metin DUYMAZ
Mali Hillletler MiidiiLr



T.C.
TUNCELI BELED|YESi

MECL|S KARARI

Osman KAYitAK, Sinan GUL, Metin DUYMAZ, Biilent YEgiLGOZ'

KARAR

igiEferi Bakanhfr' nrn lSt}lDLlT tarihli OLUR' u ile, 53g3 say r Belediye

Kanunu'' nun 45/2 ve 46. maddeleri kapsamrnda yaprlan Belediye Bagkan YgkilliEi
gQrevlendirmesi ve aynr yasamn 45D ie 3l' maddesi gerefince; - 

Belediye Meclisi'

1c[s ve Belediye Baqkan V. Tunceli Valisi Osman KAYMAK' rn baqkanhpmda

Belediye Enctmen memur iiyeleri, Yazr igleri Miigiir V' Sinan GU!' Mali Hizmetler

Miidiir V. Metin DUYMA Z'""f "iilleri 
Miidiir V. Biilent YE$iLGflZ' iin igtiraki ile

toplandr.

ciiNDEMiN BiRiNCi MADDESiNDE BULUNAN: Maliye Bakanh[r tarafindan

2OI7 jfiigin belirlenecek sdzlegmeli memur iicret diizeylerine gdre, Belediyemizde galgan

,tirt"i."tl'-"'n*lar igin uyguianacak iicretlerin _belirlenmesi 
igin ocak ayr toplantrsrnda

ertelenen Sdzleqmeli -"lnuil*r, maaglanmn belirlenmesi konusunun gdriigiilmesine

gegildi.
Meclisimiz tarafindan konu ile ilgili olarak yapl|an deferlendirme sonucunda;

53g3sayllrBelediyeKanunu,nun4guncumaddesinin,..Bufikrauy.rrrnca
sdzlegmeli olarak istihdam-edileceklere ddenecek net iicret, s6z konusu kadro unvant igin

birinci derecenin birinci kademesi esas ahnmak suetiyle 657 sayrh Devlet Memwlan

d;; na giire tespit edilecek her tiirlii ddemeler toplamrnm net tutanrun yitzde 25

fazlasrm gegriemek iizere belediye meclisi karanyla belirlenir." hiikmii geregince,

g"f"Aiy.i-ti"O. ga1'makta olup s6zlegmeleri yenilenen sdzleqmeli personelin 
_ 

aylrk

,icretl#nde herhangi bir degiqiklik yaprlmadan, hdlihazrrda uygulanan. ii9r9t 
- 
skalasrnn

uygulanmasr; Ek Odeme oiunl*tmn . 
Biitge ve Mali Kontrol Genel MiidiiLrlii[iiniin

O'S."O f .ZO\Z tarih ve 325 sayrfi Mahalli idareler Personelinin ticret tavanlan genelgesinin 2

sayrh cetvelinin ek iideme oranlan ve tutarlan cetveline uygun olarak personelin himtet

yril-.u gtire denk gelen iicretin 6denmesi ve Belediyemizin diler memur personelinin

ayhklanni ek olarak aldrklan sosyal denge tazminatrrun aym gekilde uygulanarak

slzlegmeli personele ddenmesi oylamaya sunuldu; oy birlili ile kabul edilerek, geregi igin

karardan bii ornepinin Mali Hizmetler Miidtirliifii' ne g6nderilmesine karar verildi.
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Yazr iqleri Mudiir V.


