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Belediye Meclisimizin 2022 Yrh Haziran Ayr Ola$an Meclis Toplantrsr LBirlegim l.Oturumu
03 .06.2022 Cuma giini.i saat 17.00 de Belediye ve Meclis Bagkanr Ahmet Necati OZeag Bagkanhgrnda;

Belediye Meclis Uyeleri Hakan CUlfBfN, Mustafa iCOef.i, Fatma DEMiRBAKAN KURT,
Ersin UZ, Ahmet KARABACAK, Ozan KONYA, Mestan OZfaN. Erkan ARSLAN ve Cemil DiLER'in
i gtirakiyle baglamrgtrr.

Yaprlan yoklamada go[unlufun bulundu[u Belediye ve Meclis Bagkanr Ahmet Necati OZgn$
tarafindan beyanla;

Belediye Meclis Uyerniz Mustafa HORZUM'un toplantr gtin ve saatinde gehir drgrnda olmasr
nedeniyle 03.06.2022 Cuma gi.inti saat 17.00 de yaprlacak olan Haziran ayr Olalan Meclis Toplantrsrna
katrlamayacaklanndan mazeretli saytlmasr hususundaki talep dilekgeleri; Belediye Meclisinin 2022 yilt
Haziran ayr toplantrsrnrn 03.06.2022 tarihli l.birleqiminde mevcudun oybirlili ile karar verilmigtir.

Belediye Meclis Uyemiz Engin GULTEKN'in toplantr gtin ve saatinde qehir drqrnda olmasr
nedeniyle 03.06.2022 Cuma giinii saat 17.00 de yaprlacak olanHaziran ayr Ola[an Meclis Toplantrsrna
katrlamayacaklarrndan mazeretli saytlmasr hususundaki talep dilekgeleri; Belediye Meclisinin 2022 yrh
Haziran ayr toplantrsrnrn 03.06.2022tarihli l.birleqiminde mevcudun oybirli[i ile karar verilmigtir.

Belediye Meclis Uyemiz Nazrm AYYAVUZ'In toplantr gtin ve saatinde gehir drgrnda olmasr
nedeniyle 03.06.2022 Cuma gtinii saat 17.00 de yaprlacak olan Haziran ayr Olafan Meclis Toplantrsrna
katrlamayacaklarrndan mazeretli sayrlmasr hususundaki talep dilekgeleri; Belediye Meclisinin 2022 ytlr
Haziran ayr toplantrsrnrn 03.06.2022tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirli[i ile karar verilmiqtir.

Belediye Meclis Uyemiz Tuncer DEMIR'in toplantr gtin ve saatinde gehir drgrnda olmasr nedeniyle
03.06.2022 Cuma giinii saat 17.00 de yaprlacak olan Haziran ayt Ola[an Meclis Toplanttstna
katrlamayacaklanndan mazeretli sayrlmasr hususundaki talep dilekgeleri; Belediye Meclisinin 2022 yrlr
Haziran ayr toplantrsrnrn 03.06.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirli[i ile karar verilmigtir.

Belediye Meclis Uyemiz Hasan TELiM'in toplantr gtin ve saatinde gehir drgrnda olmasr nedeniyle
03.06.2022 Cuma gi.inii saat 17.00 de yaprlacak olan Haziran ayl Olapan Meclis Toplantrsrna
katrlamayacaklarrndan mazeretli saytlmasr hususundaki talep dilekgeleri; Belediye Meclisinin 2022 yit
Haziran ayr toplantrsrnrn 03.06.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirli[i ile karar verilmiqtir.

Belediye Meclis Uyemiz Ali BALLI'nrn toplantr gtin ve saatinde qehir drgrnda olmasr nedeniyle
03.06.2022 Cuma gi.inti saat 17.00 de yaprlacak olan Haziran ayt Olalan Meclis Toplantrsrna
katrfamayacaklarrndan mazeretli sayrlmasr hususundaki talep dilekgeleri; Belediye Meclisinin 2022 yir
Haziran ayr toplanttsrnrn 03.06.2022tarihli l.birleqiminde mevcudun oybirlifi ile karar verilmigtir.

2022YfiHaziran ayr Ola[an Meclis Toplantrsrnrn l. Birlegim l Oturumuna ait gtindemimiz 2 (iki)
maddeden olugmakta olup, giindem iiyelere okunmug, 2 (iki) maddelik giindem Belediye Meclisinin 2022
yrlr Haziran ayr toplantrsrnrn 03.06.2022tarihli l,birlegiminde mevcudun oybirli[i ile karar verilmiqtir.

GUndemde gortigtilmesini istedikleri bir konu ol olmadrlr Meclis Uyelerine sorulmug,
bu I unmad r[r gorti lmi.iqti.ir.
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maddi hata bulunmast durumunda, hata meclis karan ile dtzeltilerek bagkanhk divanmca imzalanp,'hijkmti
geregince;

Grup Bagkanhklanna gcinderilen ve Meclis giindemine gegilmeden okunan 06 Mayrs 2022 Cuma
giinti saat 17.00'de yaprlan Mayrs Ayr Ola[an Meclis Toplantrsr l. Birlegim 1. Oturumuna ait tutanak ozeti
ife meclis kararlannda maddi hataya rastlanrlmamrgtrr. Aynca Bir onceki ayrn Meclis Kararlan tiyelere
da[rtrlmrqtrr,

l.(2022143) Saraykiiy Belediye Meclisi 5393 Sayrtr Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereli
03.06.2022 tarihinde saat: 17.00'de Belediye Meclis Satonunda toplandr.

Belediye Bagka.nr tarafindan yaprlan yoklama neticesinde iiyelerden Meclis Uyesi Mustafa
HORZUM, Engin GULTEKIN, Nazrm AYYAVUZ, Tuncer DEMiR, Hasan TELiM ve Ati BALLI'nrn
haricinde tamamrnrn toplantrya katrldrfr gtiriildii. Uye go[unlu[u sa$andr[rndan dolayr toplantrya devam
edildi.

2022 ytlt Mayrs ayma ait altnan kararlar 5393 sayrh Belediye Kanununun 22 nci maddesi gere[ince
meclis iiyelerine dafrtrldr.

1. birlegim l. oturumuna ait giindemin 1. maddesini teqkil eden,

Belediyemiz Mali Hizmetler Miidiirlii$iniin 30.05.2022 tarihveE-34964774-105.02-5528 sayrh
yaztsrndal " Sabit ve Mobil Haberlegme Altyaprsr veya $ebekelerinde Kullanrlan Her Tiirlti Kablo ve
Benzeri Gerecin Tagtnmazlardan Gegirilmesine iligt<in Yonetmelik'in 9. maddesi gere[ince aynr
ydnetmeligin EK-1'de yer alan Gegig Hakkr Ucret Tarifesi Ust Smrrlan Tablosunda belirtilen yerlerde,
gegig hakkrnr kullanacak igletmecilerden talep edilen ticretlerin iist srnrrlannr gdsteren fiyat tarifesine gore
belediyemiz tasarufunda velveya sorumlulu[unda olan yerler igin uygulanacak gegig hakkr i.icretinin
belirlenmesi hususunun belediye meclisine havalesini olurlannrza arz ederim." Denilmektedir.

Belediye Meclisince yaprlan giiriigmeler sonucundal

Sabit ve Mobil Haberlegme Altyaprsr veya $ebekelerinde Kullanrlan Her Ttirli.i Kablo ve Benzeri
Gerecin Tagrnmazlardan Gegirilmesine iligkin Yonetmelik'in 9. maddesi gere[ince;

Belediyemiz tasarrufunda velveya sorumlululunda olan yerler igin uygulanacak Gegig Hakkr Ucret
Tarifesinin belirlenmesi hususuyla ilgili olarak, Ge9i9 Hakkr Ucret Tarifesi Ust Srnrrlarr Tablosunun (Ek-1)
3. maddesinde gegen Biiyiikgehir belediyeleri stnrrlan igerisinde kalan ve ilge belediyelerinin tasarrufunda
ve/veya sorumlulu[unda olan yerlerde 0cret iist srnrnnln (yrlhk) metresi 0,70.-TL olarak belirlenmigtir.

Agrklamalar ktsmtnda yazan; Her ti.irl0 kablo ve benzeri gerecin gegirildi[i yerin genigligi, 40 cm'ye
kadar (40 cm dahil) olan gegig haklannda bu tarifede belirtilen gegig hakkr 0cretleri (1 numarah bent harig)
uygulanrr. Genigligin 40 cm'den fazla oldufu gegig haklannda gegig hakkr iicretleri; genigligin arftrgr
oranda, bu tarifede belirtilen ticretler arttnlarak tespit edilir. Gegiq hakkr iicretlerinin beg ytlhk krsmrnrn
pegin odenmesi halinde yi.izde on, on yrllrk krsmrnrn pegin cidenmesi halinde yizde yirmi oranrnda indirim
uygulanrr.

Yaprlan goriigmeler sonucunda sabit ve mobil haberlegme altyaplst veya gebekelerinde kullantlan her
ti.irlti kablo ve benzeri gerecin tagtnmazlardan gegirilmesinde her gegiqin metresinin 0,70 TL tavandan
ticretlendirilmesine, tabloda agtklamalar krsmmda yazan hususlann aynen kabuliine, Belediye Meclisinin
2022yfiHaziran ayr toplantrsrnrn 03.06.2022tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirli[i ile karar verildi.

2. (2022/44) Sarayktiy Belediye Meclisinin 5393 Sayilr Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 03
Haziran 2022 Cuma giinii saat 17.000de yaptr[r n ayr ola[an toplantr birleqim 1.
oturumuna ait giindemin 2. maddesini teqkil eden;

Meclis top_lantr gtin ve saatinin tespiti h
sonucunda;, :

ediye Meclisimizce yaprlan kik ve mi.izakere



Belediye Meclisi Qahqma Ydnetmeli[inin 6. maddesi ve 5393 Sayrh Belediye Kanununun 20.

maddesi hiikmii gerepince;

2022TEMMUZ Ayr toplantrmrzrn0l.07.2022Cuma giinii saat 17.00 de Belediye Meclis Salonunda
yaprlmasrna;

Belediye Meclisinin 2022ylJtHaziran ayr toplantrsrnrn 03.06.2022tarihli l.birlegiminde mevcudun

oybirlifi ile karar verildi.

Giindemde bagkaca giiriigiiliip kararlagtrnlacak madde bulunmadrprndan, 03.06.2022 Cuma
giinii saat 17.00'de yaprlan 2022 Yrh Haziran ayr Olafan Meclis Toplantr diinemi l.Birlegim
l.Oturumuna son verilmigtir. 03.06.2022

Fatma DE KI]RT
Diva

Necati


