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MANISA ŞEHZADELER BELEDİYE MECLISI' 

IMAR KOMİSYONU RAPORU 

KARAR NO:11 	 KARAR TARİHİ:16.12.2019 

Tmmob Mimarlar Odası  Izmir Şubesi Manisa Temsilciliği 19.11.2019 tarih ve 32 
sayı lı  yazısı, Manisa Girişimci Inşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı  Aslan Yılmaz 
15.11.2019 tarihli dilekçesi ve Tmmob Inşaat Mühendisleri Odası  Manisa Şubesi 21.11.2019 
tarih ve 45.751 sayılı  yazıları  ile imar planında emsal belirtilmemiş  parsellerde mevcut olan 

teşekkülün olusamadığını, kottan kazanılan katlar, konut kullanım alanları, balkon alanları  ve 

çatı  arası  kullanunın kısıtlandığını, mevcut teşekkülün oluşmaması  sebebiyle yenilenecek 

yapıların yenilenemediğini, riskli yapıların yenilenebilmesi ve boş  arsaların yapılaşabilmesi 

açısından Peker Mahallesi ile başlanarak zaman içerisinde tüm imar parsellerine emsal 

yazılması" talebi komisyonumuzca incelenmiş, gerekli imar planı  değişikliğinin A grubu 
Şehir Plancısına yaptırılması  3194 Sayı lı  imar Kanunu'nun 8b maddesi gereğince 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Bu hususta karar alınmak üzere raporun Meclis Başkanlığına arzına karar verildi. 
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MANİSA ŞEHZADELER BELEDIYE MECLİSİ  

IMAR KOMİSYONU RAPORU 

KARAR NO:10 	 KARAR TARİHİ• 10 12 2019 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından 26.06.2018 tarihinde "Yaşlı  Bakım Evi, 
E=1.00, Yençok=11 metre" olarak imar planı  onaylanan Tilki Süleymaniye Mahallesi, 101 
ada ile imar planında "Ticaret, E=0,50" olarak planlanan 102 ve 103 numaralı  yapı  adaları  
birleştirilerek parsel malikleri tarafından "Yaş lı  Bakım Evi, E=1.00, Yençok=11 metre, yapı  
yaklaşma mesafeleri her yönden 5 metre" olarak hazı rlatı lan imar planı  değişikliği önerisi 
komisyonumuzca incelenmiş, 442 Sayı lı  Köy Kanunu'na istinaden Tilki Süleymaniye köy 
yerleşik alanına yakın olan köy gelişme alanı  olarak imar planı  yapı lan alan köylerin sağlıklı  
bir şekilde yerleşimini ve gelişimini sağlayan imar planları  olduğundan, köylünün kırsal 
yaşam biçiminde tarım ve hayvancı lık yapabilmesine yönelik kamu yararı  içeren imar planları  
olmasından dolayı  ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26.1.maddesinde "Imar planı  
değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı  dengesini 
bozmayacak nitelikte, kamu yararı  amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır." 
denildiğinden talebin red edilmesi gerektiği 3194 Sayı lı  imar Kanununun 8.b maddesi 
gereğince komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Bu hususta karar alınmak üzere raporun Meclis Başkanlığına arzına karar verildi. 
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ŞEHZADELER BELEDIYE BAŞKANLIĞI 

PLAN BÜTÇE VE İ  MAR KARMA KOMISYONU RAPORU 

KARAR NO: 5 	 KARAR TARIHI: 24/12/2019 

Belediye Meclisimizin 02/12/2019 tarihli toplantısında tetkik ve rapora ba'ğlanmak 
üzere komisyonumuza havale edilen 130 say ı lı  kararı  incelendi. 

Yapılan görüşmede; Havzullah ETIZER isimli vatandaşın dilekçesinde "Mülkiyeti 
belediyenize ait; Bayındırlık Mahallesi 18 achı  6 parsel 71,00m2  taşınmaz üzerinde Bayındırlık 
Mahallesi Sarabat Caddesi No:121/2 adresincle kayı tlı  evim bulunmaktadı r. Evimin arsa alanı  
173,00m2  olup, 145,00m2  toplam yapı  alanı  olarak yapı  kayı t belgesi aldım. Söz konusu arsayı  
3194 sayılı  kanuna istinaden satın almak isti:orum." denilmektedir. 

3194 sayı lı  Imar Kanununa 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayı lı  Resmi Gazetede 
yayımlanan 7143 sayı lı  kanun ile eklenen geçici 16'ncı  maddenin 8'nci bendinde "Yapı  kayıt 
belgesi alınan yapı ların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş  olması  halinde, yapı  
kayı t belgesi sahipleri ile bunlann kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili 
belediyesine ödenmek kaydı yla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan 
bunlara satı lı r." denilmektedir. 

6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayı lı  Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı nı n yapı  kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ  de belirtilen 
"hazine ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapı lar" başlığı  altında; 7'inci maddesinin 
2'inci bendinde "Taşımı-la= yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük 
alanı  kaplaması  halinde yapını n bulunduğu alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması  
durumunda taşınmaz hisseli olarak satışa konu edilir." ve 4'üncü bendinde "Belediyelerin özel 
mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine iMa edilmiş  olan yapı lara Yapı  Kayıt Belgesi 

verilebilir. Böyle bir durumda, yapı  kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi 
haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç 
bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunhra satı lı r." denilmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Altyapı  ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün E.200192 sayı lı  ve imar Barışı  ve Riskli alan içerisindeki taşınmazın satışı  
konulu görüşüne göre; " ... Diğer taraftan, aynı  geçici 16'ncı  mad-nin 10'uncu fikrasında 
yer alan "yapı  kayıt belgesi, yapının yeniden yapı lmasına 
uygulamasına kadar geçerlidir ..." hükmü uyarınca, kentsel dünü üm \apı lan alanda kalan 
ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykın yapılar için alınmış  olan Yapı  ayıt telgesi söz Jqonusu 
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yapı ların yıktırı lmasına engel teşkil etmeyecek ve bu yapı lar Hazine veya Belediyeye ait 
taşınmazlar üzerinde ise Hazine ve Befetlıyeye ait taşınmazlar dönüşüm uygulaması  
çerçevesinde değerlendirileceğinden, dönüşüm uygulamasını  yürüten idare uygun görmüyor 
ise, bu taşınmazIarın doğrudan satın alınması  hakkını  sağlamayacaktır. Ancak, dönüşüm 
uygulamasını  yürüten idare taşınmazın Yapı  Kayı t Belgesini alan yapı  sahibine satı lması  
yönünde karar alıp satış  yapabilecektir. Ayrıca, kentsel dönüşüm alanında kalan bir yapı  için 
3194 sayı lı  Kanun uyarınca verilmiş  bir' idari para cezası  söz konusu ise, yapı  kentsel 
dönüşüm uygulaması  çerçevesinde yıktırı lmadan önce Yapı  Kayıt Belgesi alınmak suretiyle 
yapı  hakkındaki idari para cezasının iptalinin sağlanabileceği değerlendirilmektedir..." 
denilmektedir. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'ne 25/11/2019 tarih ve 35033 sayı lı  yazımız ile "Mülkiyeti 
belediyemize ait Bayındırlık Mahallesi 18 Ada 6 Parsel 71,00m2  alana sahip arsamız üzerinde 

, üçüncü bir şahsa ait arsa alanı  173,00m2  olup, 145,00m2  toplam yapı  alanı  bulunan mesken 
bulunmaktadır. Taşınmaz riskli alan içerisinde kalıp kalmadığı  ve imar durumunun 
tarafımıza bildirilmesi talep edilmiştir. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26/11/2019 tarih ve 35070 sayı lı  yazısında 3194 sayı lı  
imar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesi kapsamında üzerinde bulunduğu bina için 06/01/2019 
tarih ve 4852465 başvuru numarası  ile Yapı  Kayı t Belgesi alınmış  olan Bayındı rlık Mahallesi 
18 ada 6 parsel, Manisa ili, Şehzadeler ilçesi Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve 
Dilşikar Mahalleleri içerisinde bulunan yaklaşık 36,5 hektarlık alan, 6306 sayı lı  Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyan= 17.10.2016 tarihli ve 
2016/9393 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı  ile ilan edilen 13.11.2016 tarihli ve 29887 sayı lı  
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Riskli Alan" içerisinde kalmaktadır. Mülga 
Manisa Belediye Meclisinin 09/03/1989 tarih ve 19 sayı lı  kararı  ile onaylanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama Imar Planında kısmen park, kısmen de yol olarak planlanmış  alanda 
kalmaktadır." denilmektedir. 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası  Başkanlığına 11/12/2019 tarih ve 36047 sayılı  
yazımız ile "Bayındırlık Mahallesi 18 Ada 6 Parsel 71,00m2  alana sahip arsamı z üzerinde 
üçüncü bir şahsa ait 173,00m2  arsa alanında 145,00m2lik toplam yapı  alanlı  mesken mevcut 
olup yapı  kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ  gereği arsanın satın 
alınması  talep edilmektedir. Bahse konu arsa vasıflı  taşınmazın piyasa m2  rayiç bedeline 
ihtiyaç duyulmaktadır. Emsal teşkil edecek ‘bilgi ve görüşün, Belediyemize gönderilmesi" 
talep edilmiştir. 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası nın 18/12/2019 tarih ve 16992 sayı lı  yazısında 
"Bayındırlık Mahallesi 18 Ada 6 Parselde 71,00m2  alana sahip arsa vası flı  taşınmazın 
metrekare satış  bedeli asgari 700,00TL azami 750,00TL olarak tespit edilmiştir." 
denilmektedir. 

Emlak ve istimlak Müdürlüğü tarafından yapılan piyasa araştı rmasında Şehzadeler 
Ilçesinde bulunan emlakçı lardan alınan m2  rayiç değeri 700,00TL 1750,00TL arasında tespit 
edilmiştir. 
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Yapı lan değerlendirme sonucunda; ji.plı  tüm kanun, tebliğ, görüşler ve yapılan rayiç 
değer araştırmaları  göz önünde bulundutdarak mülkiyeti belediyemize ait Bayındırlık 
Mahallesi 18 Ada 6 Parsel 71,00m2'lik arsa dilekçe sahibi 18497177396 T.C. kimlik numaralı  
Havzullah ETİZER isimli vatandaşa 3194 sayı lı  imar Kanunu'nun geçici 16'ncı  maddesi, 
yapı  kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ  ve 5393 sayı lı  Belediye 
Kanununun 18'nci maddesinin (e) bendi gereği 71,00m2  x 765,00TL/m2  = 54.315,00TL 
bedel ile doğrudan satılması  uygun bulunmuştur. 

Bu hususta karar alınınak üzere raporurnuzun Meclis Başkanlığına arzına karar verildi. 
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MANİSA İLI 
ŞEHZADELER BELEDiYE BAŞKANLIĞI 

PLAN BÜTÇE VE iMAR KARMA KOMISYONU RAPORU 

KARAR NO: 4 	 KARAR TARİHİ: 24/12/2019 

Belediye Meclisimizin 02/12/2019 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak 
üzere komisyonumuza havale edilen 129 saydı  kararı  incelendi. 

Yapı lan görüşmede; Havzullah ETİZER isimli vatandaşın dilekçesinde "Mülkiyeti 
belediyenize ait; Bayındırlık Mahallesi 18 ada 5 parsel 129,00m2  taşınmaz üzerinde 
Bayındırlık Mahallesi Sarabat Caddesi No:121 adresinde kayıtlı  evim bulunmaktadır. Evimin 
arsa alanı  173,00m2  olup, 65m2  toplam yapı  alanı  olarak yapı  kayıt belgesi aldım. Söz konusu 
arsayı  3194 sayı lı  kanuna istinaden satın almak istiyorum." denilmektedir. 

3194 sayı lı  Imar Kanununa 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı  Resmi Gazetede 
yayımlanan 7143 sayı lı  kanun ile eklenen geçici 16'ncı  maddenin 8'nci bendinde "Yapı  kayıt 
belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş  olması  halinde, yapı  
kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili 
belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan 
bunlara satı lır." denilmektedir. 

6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayı lı  Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının yapı  kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ  de belirtilen 
"hazine ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapı lar" başlığı  altında; 7'inci maddesinin 
2'inci bendinde "Taşınmazın yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük 
alanı  kaplaması  halinde yapının bulunduğu' alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması  
durumunda taşınmaz hisseli olarak satışa konu edilir." ve 4'üncü bendinde "Belediyelerin özel 
mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş  olan yapı lara Yapı  Kayıt Belgesi 
verilebilir. Böyle bir durumda, yapı  kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi 
haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç 
bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır." denilmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Altyapı  ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel , 
Müdürlüğünün E.200192 sayı lı  ve imar Barışı  ve Riskli alan içerisindeki taşınnıazın satışı  
konulu görüşüne göre; " ... Diğer taraftan, aynı  geçici 16'ncı  maddenin 10'uncu fıkrasında 
yer alan "yapı  kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına vey \  kentsel dönüşüm 
uygulamasına kadar geçerlidir ..." hükmü uyarınca, kentsel dönüşüm yaPılan alanda kalan 
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yapı ların yıktırı lmasına engel teşkil etmeyşek ve bu yapı lar Hazine veya Belediyeye ait 
taşınmazIar üzerinde ise Hazine ve BelediYeye ait taşınmazlar dönüşüm uygulaması  
çerçevesinde değerlendirileceğinden, dönüşüm uygulamasını  yürüten idare uygun görmüyor 
ise, bu taşınmazların doğrudan satın alınması  hakkını  sağlamayacaktır. Ancak, dönüşüm 
uygulamasını  yürüten idare taşınmazın Yapı  Kayıt Belgesini alan yapı  sahibine satılması  
yönünde karar alıp satış  yapabilecektir. Ayrıca, kentsel dönüşüm alanında kalan bir yapı  için 
3194 sayı lı  Kanun uyarınca verilmiş  bir idari para cezası  söz konusu ise, yapı  kentsel 
dönüşüm uygulaması  çerçevesinde yıktırı lmadan önce Yapı  Kayıt Belgesi alınmak suretiyle 
yapı  hakkındaki idari para cezasının ipialinin sağlanabileceği değerlendirilmektedir..." 
denilmektedir. 

?, 
Plan ve Proje Müdürlüğü'ne 25/11/2019 tarih ve 35014 sayı lı  yazı mız ile "Mülkiyeti 

belediyemize ait Bayındırlık Mahallesi 18 Ada 5 Parsel 129,00m2  alana sahip arsamız 
üzerinde üçüncü bir şahsa ait arsa alanı  172,00m2  olup, 65,00m2  toplam yapı  alanı  bulunan 
mesken bulunmaktadır. Taşınmaz riskli alan içerisinde kalıp kalmadığı  ve imar durumumun 
tarafımıza bildirilmesi talep edilmiştir. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26/11/2019 tarih ve 35068 sayılı  yazısında 3194 sayılı  
Imar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesi kapsamında üzerinde bulunduğu bina için 06/01/2019 
tarih ve 4370558 başvuru numarası  ile Yapı  Kayıt Belgesi alınmış  olan Bayındı rlık Mahallesi 
18 ada 5 parsel, Manisa ili, Şehzadeler ilçesi Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve 

,Dilşikar Mahalleleri içerisinde bulunan yaklaşık 36,5 hektarlık alan, 6306 sayı lı  Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 17.10.2016 tarihli ve 
2016/9393 sayı lı  Bakanlar Kurulu Kararı  ile ilan edilen 13.11.2016 tarihli ve 29887 sayı lı  
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Riskli Alan" içerisinde kalmaktadı r. Mülga 
Manisa Belediye Meclisinin 09/03/1989 tarih ve 19 sayı lı  kararı  ile onaylanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama Imar Planında kısmen dere, kısmen park, kısmen de yol olarak planlanmış  
alanda kalmaktadır." denilmektedir. 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası  Başkanlığına 11/12/2019 tarih ve 36042 sayılı  
yazımız ile "Bayındı rlık Mahallesi 18 Ada 5 Parsel 129,00m2  alana sahip arsamız üzerinde 

üçüncü bir şahsa ait 173,00m2  arsa alanında 65,00m2'lik toplam yapı  alanlı  mesken mevcut 
olup yapı  kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ  gereği arsanın satın 
alınması  talep edilmektedir. Bahse konu arsa vasıflı  taşınmazın piyasa m2  rayiç bedeline 

ihtiyaç duyulmaktadır. Emsal teşkil edecek bilgi ve görüşün, Belediyemize gönderilmesi" 

talep edilmiştir. 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının 18/12/2019 tarih ve 16991 sayı lı  yazısında 

"Bayındırlık Mahallesi 18 Ada 5 Parseldc. 129,00m2  alana sahip arsa vası flı  taşınmazın 
metrekare satış  bedeli asgari 700,00TL azami 750,00TL olarak tespit edilmiştir." 

denilmektedir. 

Emlak ve İstimlül Müdürlüğü tarafindan yapılan piyasa araştffinasında Şehzadeler 
İ  çesinde bulunan emlakçı lardan alınan m2  rayiç değeri 700,00TL - 750 00İL arasında tespit 
edilmiştir. 
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Yapı lan değerlendirme sonucunda; ilgili tüm kanun, tebliğ, görüşler ve yapı lan rayiç 
değer araştırmaları  göz önünde bulunduMarak mülkiyeti belediyemize ait Bayındı rlık 
Mahallesi 18 Ada 5 Parsel 129,00m2 lik şnrsa dilekçe sahibi 18497177396 T.C. kimlik 
numaralı  Havzullah ETİZER isimli vatan4şa 3194 sayı lı  Imar Kanunu'nun geçici 16'ncı  
maddesi, yapı  kayı t belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ  ve 5393 sayılı  
Belediye Kanununun 18'nci maddesinin .(e) bendi gereği 129,00m2  x 765,00TL/m2  = 
98.685,00TL bedel ile doğrudan satı lması  uygun bulunmuştur. 

Bu hususta karar alınmak üzere raporumuzun Meclis Başkanlığına arzına karar verildi. 
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ÜYE 	 ÜYE 
Ahmet 	Dilek Engi ALTUN 

TONGUÇ 	S 

ÜYE ÜYE 
Mahmut 
GÜNAL 

MAZERETLİ  

ÜYE 

T.C. 
ŞEHZADELER BELEDIYESI MECLISI 

ILÇE EKONOMISI ESNAF SANATICARLAR, SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI VE 
HALKLA ILIŞKILER KOMISYONU İLE IMAR KARMA KOMISYONU 

NO: 01 	 17/12/2019 

BELEDIYE MECLIS BAŞKANLIĞINA 
Karma Komisyon Karan 

Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli toplantısında tetkik ve karara bağlamak üzere 
komisyonumuza 128 Nolu kararla havale edilen işgal sınırlarının belirlenmesi konusu 
görüşülmüş  olup; 
1604, 1606, 1608, 1610, 1612, 1614, 1706, 2106, 2108, 2300, 2500 Sokak ve Sanyer Caddesi 
ile Çimentepe Caddesinin genişliklerinin Plan Proje Müdürlüğü tarafından ölçülmesi ve söz 
konusu sokaklarda giriş  ve çıkışlann fotoğ'raflandınlmasına mütakip Imar ve Şehircilik 
Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğü katılımıyla konunun bir sonraki toplantıda görüşülmesi - 
üzere karara bağlanmıştır. 

imar Komisyonu 

ÜYE 	 ÜYE 

Ali DELEN 

	

	EngiALTUN Ferdi ZEYREK Nabi 1 AŞBAY İ  c  iris  

MAZERETLİ 	i 	r 

ÜYE 

ilçe Ekonomisi Esnaf-Sanatkarlar, Sivil Toplum Kuruluşları  Ve Halkla İlişkiler Komisyonu 
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ÜYE 

T.C. 
ŞEHZADELER BELEDIYESI MECLISI 

ILÇE EKONOMISI ESNAF SANATKARLAR, SIVIL TOPLUM KURULUŞLAR' VE 
HALKLA ILIŞKILER KOMISYONU ILE IMAR KARMA KOMISYONU 

NO: 01 	 25/12/2019 

BELEDIYE MECLIS BAŞKANLIĞINA 
Karma Komisyon Karan 

17/12/2019 tarihli toplantıda alınan karara istinaden toplanılarak işgal smırlannin 
belirlenmesi konusu görüşülmüş  olup alanda incelemeler yapılmasına mütakip bir sonraki 
komisyon toplantısında tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

İmar Komisyonu 

ÜYE 
Selman 

KERESTECI 
MAZERETLİ  

ç(- 
CÜY 	 ÜYE 	 ÜYE 	 ÜYE 
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İlçe Ekonomisi Esnaf-Sanatkarlar, Sivil Toplum Kuruluşları  Ve Halkla İlişkiler Komisyonu 
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Ahmet 	Dilek 	 Mahmut 
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MAZERETLİ  MAZERETLİ  
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ŞEHZADELER 
BELEDIYESI 

T.C. 
MANİ SA İLİ  

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLİĞİ  
BÜTÇE KOMİ SYON RAPORU  

KARAR NO: 17 

Belediyemiz Meclisinin 02 Aralı k 2019 tarihli toplantı sı nda tetkik ve rapora 
bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 
02.12.2019 tarih ve 35409 sayı lı  yazı s ı  okundu. 

Yapı lan görüşme sonunda; 

5393 sayı lı  Belediye Kanununun "Belediyenin yetkileri ve imtiyazIarı " başlı kl ı  15. 
Maddesinin "g" bendinde "Katı  atı kları n toplanmas ı , taşınmas ı , ayrıştı rliması , geri 
kazanı mı , ortadan kaldı rı lması  ve depolanmas ı  ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve 
yapt ı rmak" ve 2872 Sayı lı  Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri 
ve belediyeler evsel katı  atı k bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya 
işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu 
yönetimlerin yapacağı  yatı rı m, işletme, bak ı m, onarı m ve ı slah harcamaları na 
katı lmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince 
belirlenecek tarifeye göre kat ı  atı k toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alı n ı r. Bu fı kra 
uyarı nca tahsil edilen ücretler, katı  atı kla ilgili hizmetler dışında kullanı lamaz" şeklinde 
hükümler yer almakta olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafı ndan 27.10.2010 
tarih ve 27742 sayı lı  Resmi Gazete'de yayı mlanarak yürürlüğe giren "Atı ksu Altyap ı  ve 
Evsel Katı  Atı k Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve 
Esaslara ilişkin Yönetmeliği" gereğince Şehzadeler Belediyemizce yürütülen evsel katı  
atı klar için toplama ve taşıma ve şehir temizliği uygulamas ı na ait Tam Maliyet Esaslı  
Tarifelerin belirlenmesi gerektiği bildirildiğinden, 

Şehzadeler Belediyesi ilçe s ı n ı rları  içinde 2019 y ı lı ndaki süreci kapsayan evsel 
katı  atı kları n toplanmas ı  ve taşıması  hizmetleri, bu hizmetlerin yürütülmesi için oluşan 
giderlerin Tam Maliyetli Esaslar çerçevesinde hazı rlanan yazı mı z ekindeki "2020 Y ı lı  
Şehzadeler Belediyesi Evsel Katı  Atı k Tarife Raporu" komisyonumuzca incelenmiş  ve 
uygun görülmüştür. 

Bu hususta karar alı nmak üzere raporumuzun Meclis Başkanlığı 'na arzı na karar 
verildi. 26.12.2019 
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1.GİRİŞ  

1.1Evsel Katı  Atı k idaresi Hakkında Genel Bilgi: 

Şehzadeler Belediyesi 12 Kasım 2012 tarihinde TBMM' de kabul edilen 6360 Sayı lı  Kanun 

kapsamında 29 Mart 2014 tarihinde Mahalli İdare Seçimlerinden sonra kurulmuştur. Şehzadeler 

İlçesi'nin nüfiısu, Adrese Dayalı  Nüfus Kayıt Sistemine göre (TÜİK) 2018 yılı  nüfusu toplam 

171.116'dır. Yerleşim Yeri yaklaşık 515 Km2  alanda toplamda 67 adet mahalle bulunmaktadır. 

İlçemiz Merkez ilçesi olup Merkezimizde Resmi Kurumlar, Bankalar,Esnallar ve Sivil Toplum 

Kuruluşları nın yer alması  sebebiyle trafik yoğunluğu ve hareketlilik yaşanmaktadır. Tüm bu 

hususlar evsel katı  atık toplama maliyetlerinde etken unsurlardır. 

HIZMET KAPSAMI: 

Manisa Şehzadeler Belediyesi Ilçe Sınırları  içerisinde yer alan 67 Mahalle ve bu 

mahallelerdeki tüm meydan, bulvar, cadde ve sokakta bulunan çeşitli atık üreticilerinden (Konutlar, 

Kamu, Ticari ve Ticari olmayan Kuruluşlar ile sanayi kuruluşları) toplanarak ilçemiz merkezine 

221cm mesafede bulunan Uzunburun Katı  Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine nakledilmesi 

ile gerçekleşmektedir. 

TAM MALİYET HESABI: 

Atıksu Altyapı  ve Evsel Katı  Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslara Ilişkin Yönetmelik, evsel katı  atık idarelerinin tarifelerini saptarken tam 

maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını  zorunlu kı lmaktadı r. Bu raporda "tarife" terimi bir 

evsel katı  atık idaresinin, malzeme, yakıt, elektrik, sabit varlıklar ve personel kullammından doğan 

maliyetlerin yanı  sıra hizmetin sağlanması  sırasında ortaya çıkan diğer maliyetleri de kapsar. 

Kurumlar vergisi de dahil olmak üzere harçlar ve diğer zorunlu ödemeler de tarife hesaplamalarına 

eklenir. Hizmetin tam maliyet evsel katı  atık idaresinin finansman ve yatırım faaliyetleri ile ilişkili 

maliyetlerini içerebilir. Bunlar Finansman kaynakların kullanımı; gayrimenkul satın alınması  veya 

tahsisi; sabit varlıkların tedariki, rehabilitasyonu, yenilenmesi ve iyileştirilmesi veya tesisin 

genişletilmesi için tüm yı l boyunca planlanan nakit ödemeler, hizmet sağlanması  sırasında tahakkuk 

eden diğer naaliyetler evsel katı  atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşı lığında ortaya çıkan toplam 

sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üretici ıne yansıtı lmasına yönelik yöntemi ve 
ı• 

bu yöntemle hesaplanmış  ücretler listesini ifade etmekte 
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Maliyet artı  yönteminde, sağlanan hizmete alt tüm mallyetlerin belirlenmesi tarife 

hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları  

kapsamında oluşan maliyetler hesaplamr. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini 

sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle; 

Toplam Sistem Maliyeti = Evsel Katı  Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak 

tammlanabilir. 2872 Sayı lı  Çevre Kanunun il. Maddesi uyarınca evsel katı  atık hizmetlerinden 

tahsil edilen ücretler evsel katı  atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu 

Altyapı  ve Evsel Katı  Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyutacak Usul ve 

Esaslara Ilişkin Yönetmelik, evsel katı  atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam 

sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem maliyetin 

hesaplanması  için maliyet artı  yöntemi kullanı lmıştır. Evsel atık miktarının hesaplanmasında Katı  

Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan "Evsel Atık" anımı  dikkate alınmıştır. Konutlardan ve 

işyerlerinden alınan Çevre Temizlik Vergisi'nin bu Raporda yer alan Toplam Sistem Maliyetinden 

mahsup edileceği öngörülmüştür. Ayrıca maliyet unsurları  KDV dahil hesaplandığı  için evsel katı  

atık tarifesinde belirlenen tutarlarda KDV dahil tutarlardır. 
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4- 	MALİ YETLERİN HESAPLANMA YÖNTEMLERI: 

Evsel Katı  Atı k idaresi olan belediyemizin maliyet kalemleri aşağıdaki bölümlerde detaylı  
olarak ele alınacaktır. Maliyet hesaplaması nı n temelini gerçekleşen maliyetler oluşturmaktadı r. 

Bu nedenle geçmiş  yı lı n verilen i maliyet hesaplanmasında kullanı lacaktı r. Ancak yasal olarak 

dönüşü olmayan sözleşme maliyetlerinin de maliyet hesabı na eklenmesi ilke olduğundan bu tür 

maliyetler tam maliyetin oluşturulmasında dikkate al ınacakt ı r. 

4.1 Maliyet Kalemlerinin Hesaplanması: 

4.1.1 Direkt Maliyetler: 

Evsel katı  atık üretimi ile doğrudan bağlant ı lı  olan direkt maliyetlere aşağıda yer 
verilmiştir. Direkt personel maliyetleri hesaplanı rken 2019 yı lı  baz al ı nmışt ı r. Çöp toplama ve 
taşıma hizmetleri için Temizlik İş leri Müdürlüğünde fiilen çalışan personel olarak 8Memur görev 
yapmaktadır. 

Buna göre direkt personel maliyetleri aşağıda hesaplanmışt ı r. 

4.1.1.1 Personel Giderleri: 

!Tablo: (1) 

DIREKT PERSONEL GIDERLERIN& HESAPLANMASI TABLOSU 

Tam Zamanlı  Çalışan Personel 

Memur Personel 

Sözleşmeli Personel 

Diğer Direkt Personel Giderleri 

(Kıdem Tazminatı) 

TOPLAM 

Toplam Maliyet 	Paylaşım Oran ı% 

450.426,67 TL  

	

113.819,03 TL 	 18,8% 

	

41.783,45 TL 	 6,9% 

	

606.529,15 TL 	 100 <Y0 
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4.1.1.2Sözlesme Kapsamı nda Maliyetler 

Tablo: (2) 

SÖZLEŞME YE BAĞLANMLŞ  GIDERLER 

EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI SüPüRüLMESİ  VE TASIN1VIASI HiZMETİ  

DÖNEM HAKEDIŞ  BEDELİ  

OCAK 1.183.113,63 TL 

ŞUBAT 1.122.215,81 TL 

MART 1.273.297,47 TL 

NİSAN 1.058.121,22 TL 

MAYIS 1.164.726,91 TL 

HAZiRAN 1.178.412.80 TL 

TEMMUZ 1.134.427,74 TL 

AĞUSTOS 1.295.372,69 TL 

EYLÜL 1.199.354,87 TL 

EKİ  M 1.079.337,11 TL 

KASIM 1.168.838.03 TL 

ARALIK 

TOPLAM 

, 

4 

1.168.838,03 TL 

14.026.056,30 TL 

---1.  

İç. 



4.1.1.3Akaryak ı t Giderleri: 

Tablo: (3) 

ABARYAKIT GİDERLERİ  

Akaryak ı t Giderleri 983.694 TL 

4.1.1.4Bak ım Onarım Giderleri ve Diğer Giderler: 

Tablo: (4) 

BAKİM ONARİM VE DIĞER GİDERLER 

GIDER ADI TUTAR 

BAKIM ONARİM 735.261,18 TL 

DIĞER GİDERLER 
264.000,15 TL 

(Doğrudan Temin, Vize, Sigorta vb.) 

AMORTİSIVIAN 769.180,51 TL 

ÖZKAYNAK GETİRİSİ  Vol 179.020,64 TL 

he 

TOPLAM 1.947.462,48 TL 

Getirisi: 

karı  üzerinden ilgili mevzuat hükümlerine 
toplam sistem maliyetine dahil edilmelidir. 

amaçlar yerine 	evsel 	katı 	at ı k 	hizmeti 	için 
bir fon yaratmak amacı yla toplam sistem 

özkaynak Getirisi Toplam 	Maliyetin %I i 

MALIYET HESABİNDAN DÜŞÜLMESİ: 
hazı rlanan Evsel kat ı  at ı k idarelerine, atı k 

için evsel kat ı  atık tarifelerinin ve ücretlerinin 
yapı lan 	açıklamalara 	göre Tam 	maliyet 

için; 2464 sayı lı  Belediye Gelirleri Kanununun 
alı nan çevre temizlik vergisi toplam sistem 
göre Mali Hizmetler Müdürlüğünden alı nan 
gereken 	Çevre 	Temi 	- 	isi 	aşağıda 

N 
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göre 
Diğer 
kullanı lması ndan 
maliyetine 
eklenmiştir. 

üreticilerine 
saptanması  
belirlenmesinde 
Mükerres 
maliyetinden 
verilere 

4.1.1.5Kurumlar Vergisi ve Özkaynak 

K ı lavuzda yapı lan açı klamalara göre Dönem 
hesaplanan vergi ve yasal yükümlülük karşılı kları  

taraftan 	öz 	kaynakları n 	diğer kamusal 
doğan fı rsat maliyetini karşı layacak 

eklenmesi gerekmektedir. Bu Sebeple 

5- 	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 
sağladı kları  evsel katı  at ı k hizmetleri 
konusunda yol gösteren 	Kı lavuzda 

mükerrer hesaplama olmaması  
44 üncü maddesi hükmü gereğince 

ç ı kartı lması  gerekmektedir. Buna 
göre 	sistem 	maliyetinden 	düşülmesi 

s . nmışt ı r. 



rTablo:(5)  Çevre Temizlik Vergisinin Hesaplanması  

2019 Yı lı  Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuk Tutarı  2.302.236,49 TL 

Evsel Katı  Atı k Maliyetinden Mahsubu Gereken 
Tutar 

2.302.236,49 TL 

Tahakkuk 
alı nması  

vergisi 
Evsel 

Mali Hizmetler Müdürlüğü verilerinde alı nan Bilgiler Doğrultusunda Toplam ÇTV 
2.302.236,49 TLinin Evsel Kat ı  At ı k Toplam Maliyetinin hesaplanması nda dikkate 

gerekmektedir. 

6- 	TOPLAM Sİ STEMMALİYETİ  

Toplam sistem maliyeti, direkt ve dolaylı  maliyetler, finansman maliyeti, 	kurumlar 
ve özkaynak getirisi toplamı dı r. Yukarı da yer alan verilere göre Şehzadeler Belediyesi 

Kat ı  Atı k Yönetiminin Toplam Sistem Maliyeti aşağıda hesaplanmıştı r. 

Tablo:(6) Evsel Katı  Atık Maliyetinin Hesaplanması  

EVSEL KATI ATIK MALIYET HESABI 

İş  ve Hizmet Sözleşınelerinden Doğan Maliyet (Evsel Katı  Atık Toplama 
Hizmetleri Hizmet Alımı  Flakediş  Tutarı(12Aylık) 

14.026.056,30 TL 

Personel Giderleri 606.529,15 TL 

Personel Servis Giderleri 240.042,09 TL 

Şantiye Kiralama 277.300,00 TL 

Akaryakıt Gideri 983.694,46 TL 

Bakım Onarım Giderleri 735.261,18 TL 

Diğer Giderler 264.000,15 TL 

Amortisman 769.180,51 TL 

TOPLAM 17.902.063,84 TL 

Özkaynak Getirisi (1%) 179.020,64 TL 

TOPLAM MALİYET 18.081.084,48 TL 

2019 Yılı  Tahakkuk Edilen ÇTV (MaskiDahil (- -2.302.236,49 TL 

15.778.847,99 TL 

/ 

ı  

TOPLAM NET SISTEM MALIYETI 

ah 

, 
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7- ILÇEMİ ZDE ÜRETILEN EVSEL KATI ATIKMİ KTARI: 

Şehzadeler Belediyesi s ını rları  içerisinde 2019 y ı lı nda toplanan evsel katı  atı k miktarları  
Temizlik İşleri Müdürlüğü verilerine göre aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 

Tablo:(7) Üretilen Etse! Katı  Atık Miktarının Hesaplanması  

İ 	2019YILINDA TOPLANAN EVSEL KATI ATIKMİKTARI _ 
AYLAR 

MIKTAR 
(TON) 

OCAK 4.452,28 

ŞUBAT 3.984,14 

MART 4.921,29 

NISAN 4.252,59 

MAY1S 3.819.26 

HAZIRAN 4.433,75 

TEMMUZ 4.602,71 

AĞUSTOS 4.115,33 

EYLÜL 4.931,15 

EKIM 4.599,76 

KASIM 4.411,23 

ARALIK 
TOPLAM 

4.411.23 

52.934,71 

2019 yı lı nda toplanan evsel kat ı  at ı k miktarının ilgili k ı lavuzda verilen tablolarda yer alan 
Kabul değerler ve aralı klar doğrultusunda hesaplanmıştır. İ lçemizde Tarife Gruplarına göre 
dağılımı  aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre; 

ATIK ÜRETICISI 
Tablo: (8) DAĞILIM 

ATIK M İKTARI (TON) 
ORANI % 

Konut ve 
Konut Harici 

Oranlama 
Kentsel Konut 20.343.07 38,43% 

43,94 )̀/0 
Kı rsal Konut 2.916,19 5,51% 

Bürolar 343,81 0,65% 

56,06% 

100,00% 

Kamu Binalan 600,03 1,13% 

Restoran,Market 8.892,99 16,80% 

Oteller 988,83 1.87% 

Sanayi 2.491,28 4,71% 

Okullar 616,21 1,16% 

Sağlı k Kuruluşları  789,99 1.49% 

Diğer Ticarethaneler 14.906,83 28,16% 
Diğer Ticari Olmayan 
Kurulu lar 

TOPLAM ATIK M İ  KTA121 

45,46 

52.934,71 

0,09% 

100% 

at ı  At ı k Üretiminin 43,94% 'ü konutlar tarafı ndan üretil 	olup, 6,06%'sı konut 
dışı  atı 	cile tarafı ndan ür •Imektedir 
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8.ATIK Mİ KTARININ HESAPLANMASI VE TARİ FELER: 

8.1 Tarife Hesaplama ilkeleri: 

Atı ksu Altyap ı  ve Evsel Kat ı  At ı k Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak 
Usul Ve Esaslara ilişkin Yönetmelik, evsel katı  atı k idarelerinin tarifelerini saptarken tam maliyet 
ve kirleten öder ilkelerini kullanmaları n ı  zorunlu kı lmaktadı r. Bu raporda "tarife" terimi bir evsel 
katı  at ı k idaresinin, evsel katı  at ı k ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya ç ı kan toplam 
sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atı k üreticilerine yansı t ı lması na yönelik yöntemi ve 
bu yöntemle hesaplanmış  ücretler listesini ifade etmektedir. 

Maliyet art ı  yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife 
hesaplaması n ı n temelini oluşturmaktadı r. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları  
kapsamı nda oluşan maliyetler hesaplanı r. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede 
sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamı na eklenir. Bir başka 
deyişle; 

Toplam Sistem Maliyeti = Evsel Katı  Atı k Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak 
tanı mlanabilir. 

Tarife hesaplamas ı nda şu adı mlar izlenmiştir: 

Hizmetin kapsamı  tanı mlanmışt ı r. 

Tanı mlanan hizmetin sağlanması  için tam maliyeti hesaplanmışt ı r. 

Özkaynak getirisi hesaplanmışt ı r. 

Toplam sistem maliyetinin farklı  at ı k üreticilerine dağıtı mı  yapı lmışt ı r. 

Tam Maliyet belirlenmesinde mükerrer hesaplama olmaması  için; 2464 say ı lı  Belediye Gelirleri 

Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereğince alı nan çevre temizlik vergisi toplam 

sistem maliyetinden çı kartı lmışt ı r. 

Kı lavuzun 6.3 Tarife Yapı s ı  başl ı kl ı  bölümünde yapı lan "Ayrı ca tarifelerin belirlenmesinde at ı k 

üreticilerinin karşı layabilirlik düzeyleri ne de dikkat edilmelidir" şeklindeki açı klamaya uygun olarak 

Evsel Kat ı  At ı k tarife cetvelleri hazı rlanı rken konut dışı  yerler için belirlenen tarifelerin başlangı ç 

değerinin konut için belirlenen değerin alt ı nda kalmaması na dikkat edilmiştir. 

Evsel katı  atı k idaresi için gelirlerin devamlı lığı  önem teşkil ettLğinden tarifeler devamlı  bir gelir 

kaynağı  sağlayacak ve ani dalgalanmaları  önleyecek şekilde tasarlanmışt ı r. 

8- 	Faturalama için bir tarife yapı sı  ve türü seçilmiştir. 

Toplanan evsel atı k miktarları n ı n hesab ı  Evsel Kat ı  Atı k Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik 

K ı lavuz'un 71'inci sayfası nda yer alan veriler ile belediyemiz Temizlik İş leri Müdürlüğü verilerden 

yararlan ı larak yap ı lmışt ı r. 

Evsel Kat ı  At ı k Tarifelerinin Belirlen esıne Yönelik Kı lavuzda iki tür tarife tanı mlanmış  
olup bunlar değişken tarife ve sabit tar.  edır. Değişken tarife; atı k üreticisinin ürettiği atı k 

miktarına bağlı  olarak değişen ve atı k üre ı cı sı nı n dogrudantetkileyebildiği ta 	r olup genellikle 

hususi konteynerleri olan kurum, kuru uşlar, büyük ot Hdp veya uydu kentle •ibi yerlerde 

kolaylıkL ygula bilir. Belediyemiz o linde blı,tür yaprOşirı alar söz koı  - 	ol adığından bu // 

tarife turu 	ihdilmemiştir.  
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tanı nacakt ı r. 

9 

Sabit tarifeler at ı k üretimiyle doğrudan bağlant ı lı  olmayan ve at ı k üreticisinin davranış  
değ işiklikleri (kaynağında atı k azaltma ya da ay ı rma vb) ile değ işmeyen sabit ücretler olarak 
tan ı mlanmış  olup, hane halk ı  say ı s ı , binaları n büyüklüğü, ticari kuruluşun türüne dayalı  olarak 
yapı lan ücretlendirmeler biçiminde belirlenmiştir. 

Belediyemizce izlenen yöntem; sabit tarife uygulanması  yöntemi olup tarife grup ve 
derecelerinin belirlenmesinde belediyemiz bilgi sistemi verilen ile çevre temizlik vergisi 
verilerinden ve K ı lavuzdan yararlanı lmışt ı r. Kı lavuzdaki açı klamalar doğrultusunda ibadethaneler 
hesaplama dışında tutulmuştur. 

Y ı l içinde Evsel At ı k Ücreti kapsamına giren veya kapsamdan çı kan aboneler için 
mükellefiyet, bu durumları n meydana geldiği tarihi izleyen ayı n başından itibaren tesis edilecek 
veya sona erdirilecektir. 

Y ı l içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, 
kapasite, kullanı m alanı , koltuk sayı sı , personel sayı sı ndaki değ işiklikler nedeniyle farklı  
gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususları n gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay 
içinde bildirimde bulunulması  zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi 
durumunda 213 Sayı l ı  Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanı r. 

Mükellef türleri ve tarifeler aşağıda tablolarda gösterilmiştir. Konutlar ve konut dışı  
yerlere ait evsel atı k bedelleri 12 eşit takside bölünmüş  olup taksit tutarlar ı , su abonesi olan at ı k 
üreticileri tarafı ndan su faturaları  ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar MASK İ 'ye 
ödenecektir. MASK İ  tahsil ettiği bedelin tamamı n ı  Belediyemize aktaracaktı r. Su aboneliği 
bulunmayan mükellefler ödemelerini Şehzadeler Belediyesi'ne ödeyeceklerdir. 

Konut dışı  evsel katı  at ı k üreticilerinin evsel atı k bedelleri tespit edilirken; 

Konut dışı  evsel katı  atı k ücretleri su abonesi olan mükellefler taksit tutarları nı  su 
faturaları  ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar MASKİ 'ye ödeyecektir.şu aboneliği 
bulunmayan mükellefler ödemelerini Şehzadeler Belediyesi'ne ödeyeceklerdir. 

Tarifelerde bazı  gruplar için hesaplama yapı lmamıştı r. Bunun nedeni belediyemiz 
sı nı rları  içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşları n beyanları n ın 
bulunmaması d ı r. Hesaplama yap ı lmayan grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya 
kuruluşun tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması  halinde hesaplama Evsel Kat ı  At ı k 
Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kı lavuz ekinde yer alan standartlara göre ilgili olduğu gruba 
isabet eden atı k miktarı  hesaplanarak tarifelendirilecektir. Ancak hesaplama yapı lan grup 
içerisinde işyeri bulunmayan dereceler için (Üretilen At ık Miktarı  / Tarifeye Göre Hesaplanan 
Atık Miktarı ) oran ı  baz alı nmak suretiyle miktarlandı rma ve ucrefiendirme yapı lacaktı r. 

Not: 
Aşağıdaki tarifelerde sı nı fland ı rı lamayan ya da ihtilafa düşülen işletmeler ile ilgili olarak 
Belediye Emlak ve İ stimlak Müdürlüğü ekiplerince fotoğraflı  ve tutanaklı  olarak işletmede 
faaliyet tespiti yapı lacaktı r. Yap ı lacak değerlendirme sonucunda hazı rlanacak olan tespit 
belgesi ile tarifesi en uygun kategoriye göre işlem yapı lacaktı r. 
Şehit yakı nları , gazi ve engellilerin müracaatları  hali e- bir aboneliklerine muafiyet 



Tablo: (9) 	 . 

ı  

Toplam Maliyet (TL) Toplanan Atık Miktarı(Ton) 1 Ton Atık Maliyeti 

15.778.847,99 TL 52.934,71 298,08 TL 

Nüfus 1 Kişi Başı  Maliyet . 

NÜFUSA GÖRE 1 KİŞİ  BAŞINA 

DÜŞEN ATIK MIKTARİ  TON 

Genel Nüfus/Toplanan Atık 

Miktarı  

171.116 92,21 TL 0,31 T 

Tablo: 

8.2 Evsel Katı  Atı k Tarifesinin Hesaplanması : 

ı lçemizin ekonomik-sosyal yapısı na göre evsel kat ı  at ı k üreticileri 2 gruba ayr ı lmış  olup, 

konut d ışı  evsel kat ı  at ı k üreticilerinin niteliğine göre de evsel kat ı  at ı k miktar ı  hesaplanarak, 

özelliklerine 	göre 	detaylı 	bir 	tarifelendirme 	yap ı lmıştı r. 	Raporun 	yukarı daki 	bölümlerinde 

açı kland ığı 	üzere 	y ı ll ı k 	olarak 	toplanan 	evsel 	kat ı 	atı k 	miktar ı 	52.934,71ton 	olarak 

hesaplanmışt ı r. 

Buna göre tarifeye esas mükellefler aşağıdaki şekilde sı n ı fland ı rı lmışt ı r. 

8.2.1 Konutlara Ait Evsel Katı  Atı k Miktarı  Hesabı: 

(10) 

Kentsel Konutlarda Kullanı lacak Hesaplama Değerleri 

1 Ton Evsel Kat ı  At ı k Maaliyeti (TL) 298,08 TL 

1 Kişi Başı na Evsel Katı  At ı k Maaliyeti(TL) 92,21 TL 

Bakanlığı n Belirlediği Manisa İ li Kentsel Katı  At ı k Miktarı  Kg/KişiBaşı /Günlük (1c) 1,10 

Şehzadeler Belediyesi Kentsel Konut Hane Sayısı  48.175 

TUIK Verilerine Göre 2018 Yı lı  Şehzadeler ilçesi Kentsel Nüfusu 147.399 

Hane Başına Ortalama Kişi Sayısı  3,06 

Kentsel Konut Başına Evsel Katı  Atı k Üretimi (Kg/Gün) 3,37 

Yı ll ı k Konut Başına Kentsel Evsel Kat ı  Atı k Üretim Miktarı  (Kgx365 Gün) 1.228,45 

Yı ll ı k Konut Başına Kentsel Evsel Kat ı  At ı k Üretim Miktarı  (Ton) 1,23 

Kentsel Konut Başı na Evsel Kat ı  At ı k Ücreti (TL/Yı l) 366,18 TL 

Toplam Kentsel Konutlarda Kat ı  Atı k Ücreti (Kentsel Konut iyısı  x Ücret) 17.640.660,99 TL 

Toplam Kentsel Konutlarda Yı ll ı k Evsel Katı  At ı k Tonajı 	eritsel Konut Sat ı m x At ı k 

Miktarı ) 	 / 	
/I 

59.180,70 

Kentsel Konut Başı na Evsel Kat ı  At ı k Aylı k Ücreti 	 İ  10,83 Tl 

It 
TOPLAIğ.l.  TAHAIOWK EDECEK KENTSEL KONUTLARDA EVSEL KATI ATIK TUTARI 6.262.434,65 _T!) 

i —mi 

. 	10 



Kı rsal Konutlarda Kullanı lacak Hesaplama Değerleri 

1 Ton Evsel Katı  Atı k Maaliyeti (TL) 298,08 TL 

1 Kişi Başına Evsel Kat ı  Atı k Maaliyeti(TL) 92,21 TL 

Bakanlığı n Belirlediği Manisa İ li Kı rsal Kat ı  At ı k Miktarı  Kg/KişiBaşı /Günlük (1c) 0,98 

Şehzadeler Belediyesi Kı rsal Konut Hane Sayısı  10.140 

TUIK Verilerine Göre 2018 Yı lı  Şehzadeler ilçesi Kı rsal Nüfusu 23.717 

Hane Başına Ortalama Kişi Sayısı  2,34 

Kı rsal Konut Başı na Evsel Katı  At ı k Üretimi (Kg/Gün) 2,29 

Yı llı k Konut Başına Kı rsal Evsel Kat ı  At ı k Üretim Miktarı  (Kgx365 Gün) 836,64 

Yı llı k Konut Başına Kı rsal Evsel Kat ı  At ı k Üretim Miktarı  (Ton) 0,84 

Kı rsal Konut Başına Evsel Kat ı  At ı k Ücreti (TL/Yı l) 249,39 TL 

Toplam Kı rsal Konutlarda Kat ı  Atı k Ücreti (Kı rsal Konut Sayısı  x Ücret) 2.528.794,05 TL 

Toplam Kı rsal Konutlarda Yı llı k Evsel Kat ı  Atı k Tonajı  (Kırsal Konut Sayısı  x Atı k 
Miktarı ) 

8.483,57 

Kı rsal Konut Başına Kı rsal Katı  At ı k Aylı k Ücreti 7,27 TL 

TOPLAM TAHAKKUK EDECEK KIRSAL KONUTLARDA EVSEL KATI ATIK TUTARI 	 885.077,92 TL 

Tablo:(11) 

KONUTLARIN YILL1K TAHAKKUK TUTAR' 7.147.511,57 TL 

\ 

11 
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8.2.2 Okullar, Kreşler, Dershaneler, vb. Yerlere Ait Evsel Katı  Atık Miktarı  Hesabı: 

Okul, yurt, kreş, dershane evsel katı  atı k miktarı  hesabı nda Evsel Katı  Atı k Tarifelerinin 
Belirlenmesine Yönelik 	K ı lavuzun 71'inci 	sayfası ndaki verilere göre 	20 	kişilik 	bir öğrenci 
grubuna isabet eden evsel atı k miktarı  1,3 ton/yı l olarak belirlenmiş  olup, bu belirlemeden yola 

çı karak 	bir 	öğrenciye 	isabet 	eden 	y ı llı k 	evsel 	atı k 	miktarı : 	1,3/20=0,065 	ton/yı l 	olarak 

bulunmuştur. 

Okul, yurt, kreş, dershane vb. yerlerin grup derecesine göre öğrenci say ı ları  alı narak, 

birim başına belirlenen tutar ile çarpımı  sonucu grubun evsel kat ı  atı k miktarı  hesaplanmış  
olup, sonrada okul sayı ları  ile çarpı larak grubun toplam evsel katı  atı k miktarı  hesaplanmışt ır. 
Aşağıdaki tabloda 	üst ve 	alt sını r ortalamaları 	alı narak 	üretilen 	evsel 	kat ı 	at ı k 	miktarları  
hesaplanmıştı r. 

Tablo:(I 2) 

OKUL, DERSHANE,KRES,KURS v.b. TARIFELERI 

Öğrenci Sayısı  0.065 GRUP SAYISI 

TOPLAM
BEYAN ATIK 

BAKANLIK 

TOPLAM 
I MALIYET 

YILLIK 
BAKANLIK 

A YLIK 
MALIYET 
BAKANLIK 

Aylı k 
Uygulanacak 

Tarife 

751'den Büyük 48,7'dn Büyük ı  3 48.70 43.549.68 TL 3.629,14 TL 672,26 TL 

750 500 48.60 32.40 2 1 40,50 12.072,29 TL 1.006.02 TL 
670.88 TL 

499 250 32.30 16.20 3 1 24.25 7.228,47 TL 602.37 TL 
445.87 TL 

249 100 16,10 6.50 4 ı  ı  1.30 3.368.32 TL 280.69 TL 
222.25 TL 

99 50 6.40 3,20 5 1 4.80 1.430,79 TL 119.23 TL 
88,35 TL 

49 20 3,20 1.30 6 1 2,25 670.68 TL 55.89 11. 
44.17 TL 

29 O 1,30 0,00 7 1 0.65 193,75 TL 16.15 TL 31,83 TL 

OKUL, DERSHANE.KREŞ,KURS vb. TARİ  F'ELERI 

Öğrenci Sayısı  0,065 GRUP BEYAN 
SAYISI 

ATIK 
BAKANLIK 

TOPLAM BEYANA TOPLAM 
MALIYET 
YILLIK 

BAKANLIK 

GÖRE 
BAKANLIK 

Aylık 
Uygulanacak 

Tarife 

75I'den Büyük 48,7'dn Büyük 1 15 48,70 217.748,41 TL 18.145,70 TL 10.083.90 t) 

750 500 48,60 32,40 2 9 40.50 108.650.64 TL 9.054.22 TL 
6.037.92 tı  

499 250 32.30 16.20 3 10 24.25 72.284,72 TL 6.023.73 TL 
4.458,70 t> 

249 100 16.10 6,50 4 24 11.30 80.839.66 TL 6.736.64 TL 5.334,00 t 

99 50 6,40 3.20 5 29 4, 	/ 41.492,92 TL 3.457.74 TL 
2.562.15 t 

49 20 3.20 1,30 6 17 .25 11.4 	.61 TL 950,13 TL 
750,89 t 

19 O 1.30 0.00 7 10 _, 	0.65 p1,53 TL 161,46 TL 318,30 t, 

t...4S2 

TOPLAM BEYAN 	I ly 
-OPLAM 

. AKANI ..IK 534 .355.49 TL .5,42-It 44 29 29,545,84 TL 

X 	1.  
12 
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8.2.3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Evsel Katı  Atık Miktarı  Hesabı: 

Kamu 	Kurum ve Kuruluşları nın evsel katı  atı k miktarı 	hesabı nda 	Evsel 	Katı  Atı k 
Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik K ı lavuzun 71'inci sayfasındaki verilere göre 4 kişilik bir 

	

personel grubuna isabet eden evsel atı k miktarı  6,40 ton/yı l olarak belirlenmiş  olup, 	bu 
belirlemeden yola ç ı karak bir personele isabet eden y ı llı k evsel at ı k miktarı: 6,40/4=1,60 ton/yı l 
olarak bulunmuştur. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarını n grup derecesine göre personel sayı ları  ortalamalan 
alı narak, 	birim 	başına 	belirlenen 	tutar 	ile 	çarpımı 	sonucu 	grubun 	evsel 	katı 	at ı k 	miktarı  
hesaplanmış  olup, sonrada kurum sayı ları  ile çarpı larak grubun toplam evsel katı  atı k miktarı  
hesaplanmışt ır. 

Aşağıdaki tabloda 	üst 	ve 	alt 	sı nı rlamaları 	alı narak 	üretilen 	evsel 	katı 	atı k 	miktarları  
hesaplanmışt ı r. 

Tablo: (13) 

KAMU KURULUŞLAR' TARİFELER 

Personel Sayısı  1,6 GRUP 
BEYAN 
SAYISI 

TOPLAM 
ATIK 

BAKANLIK 

TOPLAM 
MALIYET  

YILL1K 
BAKAN IK 

AYLI K 
MALİ  YET 
BAKANLIK 

Aylık 
Uygulanacak 

Tarife 

501'den Büyük 295,60'dan Büyük 1 1 295.60 88.112.84 TL 7.342.74 TL 3.420,93 TL 

500 250 295,00 147.50 2 1 221.25 65.950,49 TL 5.495.87 TL 1.843,40 TL 

249 100 146.90 59.00 3 ı  ı  02.95 30.687.47 TL 2.557.29 TL 1.125.00 TL 

99 50 58,40 29,50 4 1 43,95 13.100,67 TL 1.091.72 TL 528.90 TL 

49 20 28.90 11,80 5 1 20,35 6.065.95 TL 505.50 TL 397.83 TL 

19 5 11,20 3.00 6 I 7,10 2.116.38 TL 176.36 TL 135,71 TL 

4 O 6.40 0.00 7 ı  3,20 953,86 TL 79,49 TL 55,60 TL 

KAMU KURULUŞLARİ  TAHAKKUK TUTARLAR' 

Personel Sayı sı  1,6 GRUP 
BEYAN 
SAY İSİ  

TOPLAM 
ATIK 

BAKANLIK 

TOPLAM 
MALİYET 

YİLLİK 
BAKANLIK 

BEYANA 
GÖRE 

BAKANLİK 

Aylık 
Uygulanacak 

Tarife 

50 I 'den Büyük 295.60'dan Büyük 1 I 295,60 88.112.84 TL 7.342.74 TL 3.420.93 t) 

500 250 295,00 147.50 2 O 221,25 - TL - TL 0.00 t) 

249 100 146,90 59,00 3 10 102,95 306.874,72 TL 25.572.89 TL 11.250.00 t., 

99 50 58,40 29,50 4 5 43.95 65.503,37 TL 5.458,61 TL 2.644,50 t, 

49 20 28,90 11.80 5 9 20.35 54.593.59 TL 4.549.47 TL 3.580,47 t, 

I 9 5 11,20 3.00 6 8 	• 7,10 5.237,61 TL 436,47 TL 1.085.68 t 

4 O 6.40 0,00 7 1 3.20 0,99 TL 0.08 TL 55,60 t 

TOPLAM BEYAN 34 
TOPLAM 

ATIK 
BAKANLİK 

520.323.13 	L 43. 60.26 TL 	!slıkl.r41 06 

‘. i 



8.2.4 Hastanelere Ait Evsel Atı k Miktarı  Hesabı: 

Evsel 	Kat ı 	Atı k 	Tarifelerinin 	Belirlenmesine 	Yönelik 	Kı lavuzun 	71'inci 	sayfası nda 

hastaneler ve otellerde yatak başına düşen birim at ı k miktar ı  1,28 olarak hesaplanmışt ı r. Buna 

göre gruptaki evsel atı k miktar ı  aşağıda hesaplanmıştı r. 

Tablo: (14) 

HASTANELER VE SAĞLIK KURULUŞLARİ  TA KIFELER - 
..., 

Yatak Sayısı  1,28 
.• 	. 

GRUP 
BEYAN 
SA YIS1,  

: TOPLAM 
ATIK. 	> 

BAKANIAK 

*. :±öriük-rvi ',:: 
MALIYET.; 

iSAKANIA K 

. iCVLIK 
. mALi Nt. , 

BAKANLIK 

. 	.. 
. Aylı k Uygulanacak 

Tarife 

75I'den Büyük 959,40'tan Büyük I 1 959,40 285.979,22 TL 23.831,60 TL 17.850.44 TL 

750 500 958,10 638,80 2 1 798,45 238.003,03 TL 19.833,59 TL 11.338.56 TL 

499 250 637,50 383,30 3 1 510,40 152.140,71 TL 12.678.39 TL 7.856.87 TL 

299 100 382,00 191,60 4 1 286,80 85.489,72 TL 7.124,14 TL 5.563.49 TL 

149 50 190.30 63,90 5 1 127,10 37.886,14 TL 3.157.18 TL 2.624.82 TL 

49 20 62,60 25,60 6 1 44,10 13. 145.39 TL 1.095.45 TL 623.46 TL 

19 O 24,30 0,00 7 1 12,15 3.621.69 TL 301.81 TL 241.62 TL 

. 	. 	HASTANELER VeSAĞLIK KURULUŞ  LAFtl TAHAKKUK TUTARLAR!. 

Vaak
'  
.  Sayısı  

- 

1,28 
 . 

1. ,2
-  
8 .

- 	
' 

. ''' 	'-' 	• 
v

G  R
-.: 

UP
, ' ı 

 sivisi  
 •-BEYAN 

TOPLAM 
- 	

.A 
TİC ::- .:..4

M•1A
•Tiez

ı  
BAKANLIK 

tTOPLAM-
•

Y
‘
t
4

I
; 
 ,

. 

BCNLIK 

.. 
. 	

ACtY
O

LRIE

-K ,  
I:

.7 .._4.  ..A-:  y

.

tl ı 
 
k.  	Uygul-

a 
 na

.
c ak 

Tarife 
., 

75I'den Büyük 959,40'tıln Büyük 1 O 959,40 - TL - TL 0,0015 

750 500 958,10 638,80 2 2 798.45 476.006,07 TL 39.667,17 TL 22.677.12 t, 

499 250 637,50 383,30 3 O 510.40 - TL 0.00 t) 

299 100 382,00 191,60 4 O 286,80 - TL - TL 0,00 tı  

149 50 190,30 63,90 5 I 127.10 37.886,14 TL 3.157,18 TL 2.624.82 t, 

49 20 62,60 25.60 6 2 44,10 26.290,77 TL 2.190.90 TL 1.246.92 tı  

19 O 24,30 0.00 7 40 12,15 
- 

144.867,52 TL 
_ 

12.072,29 TL 9.664.80 t) 

TOPLAM BEYAN 45 
TOPLAM 

ATIK 
BAKANLIK 

685.050,50 TL 57.087,54 TL AlkAllkşelt1.6 G 

• 

i ş  

/ 
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8.2.5 Kafe, Restoran, Lokanta. Süpermarketler Evsel Atı k Miktarı  Hesabı : 

Kafe, resforan, lokanta, kafeterya ile kullan ı m alanı 	100 m2  üzeri marketler için at ı k 
miktarı  hesabı nda Belediyemiz çevre temizlik vergisi kay ı tları  bilgi sistemi ve ruhsat biriminin 
kayı tlar ı ndan yararlan ı lmış  olup, 	gruplara göre m2  ortalamalan dikkate al ı nmışt ı r. 	K ı lavuzun 
71'inci sayfası ndaki verilere göre 1 	m2  ye düşen evsel katı  at ı k miktar ı  29,9/49=0,61 	ton/y ı l 
olacakt ı r. 

Tablo: (15) 

KAŞELER. RESTORANLAR, LOKANTALAR, MARKETLER V.B. TARIFELF,R 

Man (M2) 0,612 GRUP 
BEYAN 
S AYISI 

TOPLAM 
ATIK 

BAKANLIK 

TOPLAM 
MALIYET 

BAKANLIK 

AYLIK 
MALIYET 

BAKANLIK 

Aylı k 
Uygulanacak 

Tarife 

1001'den Büyük 611.60'dcn Büyük 1 ı  611.60 182.306.54 TL 15.192,21 TL 5.095,69 TL 

1000 750 611.00 458.30 2 ı  534.65 159.369.18 TL 13.280,77 TL 1.852,40 TL 

749 500 457.60 305.50 3 1 381.55 113.732.93 Ti.. 9.477,74 TL 1.452.97 TL 

499 250 304,90 152,80 4 1 228,85 68.215,91 TL 5.684.66 TL 882.13 TL 

249 100 152,10 61,10 5 ı  106,60 31.775,47 TL 2.647,96 TL 238,73 TL 

99 50 - 	60,50 30,60 6 1 45,55 13.577,60 TL 1.131,47 T1, 125,64 TL 

49 O 29,90 0.00 7 1 14.95 4.456.32 TL 371,36 TL 54,48 TL 

KAŞELER, RESTORANLAR, LOKAN1' MLAR. MARKETLER V.B. TAHAKKUK TUTARLAR' 

Alan (Al2) 0.612 GRUP 
BEYAN 
SAYIS1 

TOPLAM 
ATIK 

BAKANLIK 

TOPLAM 
MALIYET 

BAKANLIK 

BEl'ANA 
GÖRE 

BAKANLIK 

Aylı k 
Uygulanacak 

Tarife 

1001'den Büyük 611,60'den Büyük I O 611,60 - TL 0,00 t, 

1000 750 611.00 458.30 2 2 534.65 318.738.36 TL 26.561.53 TL 3.704,80 t 

749 500 457.60 305.50 3 7 381.55 796.130.51 TL 66.344.21 TL 10.170.79 t 

499 250 304.90 152,80 4 28 228.85 1.910.045.51 TL 159.170.46 TL 24.699.64 t, 

249 100 152.10 61,10 5 84 106,60 2.669.139,41 TL 222.428,28 TL 20.053,32 t, 

99 50 60,50 30.60 6 80 45.55 1.086.208,35 TL 90.517,36 TL 10.051.20 t 

49 O 29,90 0.00 7 209 14.95 931.370.00 TL 77.614,17 TL 11.386.32 t, 

TOPLAM 410 
TOPLAM 

BAKANLIK  
7.711.632,14 TL 642.636.01 TL IIII (100.0'7. 	Ii I: 

i 
N 
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8.2.6 Diğer Ticari Olmayan Kurumlar (Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları ) 

Dernekler ve sivil toplum kuruluşu gibi yerlerde evsel at ı k miktarı  hesabında Belediyemiz 
bilgi 	sistemindeki 	kayı tlardan 	yararlanı lmışt ı r. 	Birim 	başına 	düşen 	evsel 	katı 	at ı k 	miktarı  
k ı lavuzun 

71'incisayfadaki 	verileregöre1 	personele 	düşen 	evsel 	katı 	at ı k 	miktarı 	(6,6/10=0,66 

ton/yı l) 0,66 ton olarak hesaplanmışt ı r. 

Dernekler 	ve 	sivil 	toplum 	kuruluşlarının 	grup 	derecesine 	göre 	personel 	sayı larının 
ortalamaları  alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpı mı  sonucu grubun evsel katı  atı k 
miktarı  hesaplanmış  olup, sonrada işyeri say ı ları  ile çarpı larak grubun toplam evsel katı  atı k 
miktarı  hesaplanmışt ır. 

Tablo: (16) 

D İ  GER TİCARİ  OLMAYAN KURULUŞLAR TARİ  FELERİ  

Personel Sayısı  0.66 GRUP BEYAN 
SAYISI 

TOPLAM 
ATIK 

BAKANLİK 

TOPLAM 
MALIYET 

BAKANLIK 

A YLI K 
MA Li YET 

BAKANLIK 

Aylı k 
Uygulanacak 

Tarife 

701'den Büyük 460,6'dAn Büyük 1 ı  460,60 137.296,26 TL 11.441,35 TL 2.310,30 TL 

700 250 459.90 164,30 2 ı  312,10 93.031,18 TL 7.752,60 TL 1.565,45 TL 

249 150 163.60 98.60 3 ı  131.10 39.078.46 TL 3.256,54 TL 657.58 TL 

149 100 97,90 65.70 4 ı  81.80 24.383,05 TL 2.031,92 TL 410,30 TL 

99 50 65.00 32.90 5 ı  48.95 14.591,08 TL 1.215,92 TL 245.53 TL 

49 10 32.20 6.60 6 ı  19.40 5.782,78 TL 481,90 TL 120.38 TL 

9 O 5,94 0.00 7 1 2.97 885,30 TL 73,78 TL 2221 TL 

DİGER TICARI OLMAYAN KURULUŞLAR TAHAKKUK TUTARLARI 

Personel Sayısı  0,66 GRUP 
_ 

BEYAN 
SAYİSİ  

TOPLAM 
ATIK 

BAKANLIK 

TOPLAM 
NIALİ YET 

BAKANLİK 

BEYANA 
GÖRE 

BAKANLİK 

Aylık 
Uygulanacak 

Tarife 

70I'den Büyük 460,6'dan Büyük 1 O 460.60 - TL - TL 0,00 15 

700 250 459,90 164,30 2 O 312.10 - TL 0.00 t 

249 150 163.60 98,60 3 O 131,10 - TL - TL 0,00 t 

149 100 97.90 65.70 4 O 81,80 - TL - TL 0,00 t 

99 50 65.00 32,90 5 O 48,95 - TL - TL 0.00 t, 

49 10 32,20 6,60 6 ı  19,40 5.782,78 TL 481.90 TL 120,38 tı  

9 O 5.94 0.00 7 38 2,97 33.641.46 TL 2.803,45 TL 843.98 t 
ı  

TOPLAM BEYAN 39 
TOPLAM 

ATIK 
BA_KANLIK 

39.424.24 TL 3.28535 TL 944,36 TL 
k 

P 	

r..,  ..y.... , 
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8.2.7 Diğer Ticarethaneler (Bakkal, Berber ve Kuaförler, Kı rtasiye, Küçük 

İ malathaneler vb. isyerleri)(Grup:7) 

Yukarıdaki grupları n kapsam ı na girmeyen ticari, 	sı nat, zirai ve mesleki faaliyetlerde 
bulunanlar ile bunları n d ışı nda faaliyet gösteren yerler evsel at ı k miktar ı  hesabı nda Belediyemiz 
bilgi sistemi ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kayı tları ndan yararlan ı lmışt ı r. Birim başına 
düşen evsel katı  at ı k miktarı  k ı lavuzun 71'inci sayfası ndaki verilere göre diğer ticarethaneler 
grubu için 10 personel yı lda 13,6 ton evsel katı  atı k belirlenmiş  olup, 1 personele düşen evsel 
kat ı  at ı k miktarı  (13,6/10=1,36 ton/y ı l) da 1,36 ton olarak hesaplanmıştı r. 

Grup derecesine göre personel sayı lar ı n ı n ortalamalan al ı narak, birim başına belirlenen 
tutar ile çarpı m ı  sonucu grubun evsel katı  at ı k miktar ı  hesaplanmış  olup, sonrada işyeri sayı lar ı  
ile çarpı larak grubun toplam evsel kat ı  at ı k miktarı  hesaplanmıştı r. 

Tablo: (17) 

DIĞER TİCARETHAN ELER TARIFELERI 

Personel Sayısı  1,36 DERECE 
B  EYAN 
SAY1S1 

TOPLAM 
ATIK 

BAKANLIK 

TOPLAM 
1MALİYET 
BAKANLIK 

AYLIK 
MA LİYET 
BAKANLIK 

Aylı k 
Uygulanacak 

Tarife 

701'den Büyük 954,40'den Büyük 1 1 954.40 284.488,82 TL 23.707,40 TL 7.951,82 TL 

700 250 953.00 340,40 2 1 646.70 192.769.19 TL 16.064,10 TL 5.388,14 TL 

249 150 339.00 204.20 3 1 271,60 80.958.89 TL 6.746,57 TL 2.262.90 TL 

149 100 202,90 136.10 4 1 169.50 50.524.78 TL 4.210,40 TL 1.412.23 TL 

99 50 134.80 68.10 5 ı  101.45 30.240.35 TL 2.520.03 TL 845.26 TL 

49 10 66.70 13.60 6 1 40.15 11.967,97 TL 997.33 TL 195.36 TL 

9 O 12,24 0.00 7 1 6,12 1.824.26 TL 152.02 TL 40.50 TL 

DIĞER TİCARETHANELER TAHAKKUK TUTARLAR' 

Personel Sayı sı  1,36 GRUP 
BEYAN 
SAYIS1 

TOPLAM 
ATIK 

BAKANLIK 

TOPLAM 
MALIYET 

BAKANLIK 

BEYANA 
GÖRE 
AYL1K 

111ALİYET 
BAKANLIK 

Aylı k 
Uygulanacak 

Tarife 

701'den Büyük 954,40den Büyük I O 954.40 - TL - TL 0,00 t 

700 250 953.00 340.40 2 1 646.70 192.769.19 TL 16.064.10 TL 5.388,14 t 

249 150 339.00 204,20 3 1 271.60 80.958,89 TL 6.746,57 T1, 2.262.90 t) 

149 100 202.90 136.10 4 1 169.50 50.524.78 TL 4.210,40 TL 1.412.23 t) 

99 50 134,80 68,10 5 I l 101.45 332.643.85 TL 27.720,32 TL 9.297.81 t) 

49 10 66,70 13,60 6 105 40,15 1.256.636,34 TL 104.719,70 TL 20.512.80 t 

9 O 12.24 0.00 7 6037 6,12 11.013.043.77 TL 917.753.65 TL 244.498,50 t) 

TOPLAM BEYAN 6156 
TOPLAM 

ATIK 
BAKANLIK 

12.926.576,83 TL 1.077.214,74 TL 11.141..11 1:1 011 

8.2.8 Bürolar• 

• 

• 

I 



Büro 	(Avukatl ı k, 	Hukuk,Danışmanlık 	vb.)gibi 	yerlerde 	evsel 	atı k 	miktarı 	hesabında 

Belediyemiz bilgi sistemindeki kayı tlardan yararlanı lmıştı r. Birim başına düşen evsel kat ı  atı k 

miktarı 	k ı lavuzun 	71'inci 	sayfasındakiverileregörelpersonele 	düşen 	evsel 	katı 	at ı k 	miktarı  
(2,25/10=0,25ton/yı l) 0,25 ton olarak hesaplanrnıştı r. 

Dernekler ve 	sivil 	toplum 	kuruluşları nı n 	grup 	derecesine 	göre 	personel 	say ı ları nı n 

ortalamaları  alı narak, birim başına belirlenen tutar ile çarpı mı  sonucu grubun evsel katı  atı k 
miktarı  hesaplanmış  olup, sonrada işyeri say ı ları  ile çarpı larak grubun toplam evsel katı  atı k 

miktarı  hesaplanmıştı r. 

Tablo: (18) 

BÜRO vb. TARIFELERI 

Personel 
0,25 GRUP 

BEYAN 
SAMI Sa yısı  

ATIK 
BAKANLIK 

TOPLAM .  
TOPLAM 
MALİYET 

Yİ  LLIK 
BAKANLIK 

MALIYET 
BAKANLIK 

Aylık Uygulanacak 
Tarife 

701 den 
Büyük 

174'den 
Büyük 

1 1 I 74.00 51.866.15 TL 4.322,18 TL 1.449,72 TL 

700 250 173,70 62,10 2 1 117,90 35.143.79 Tl. 2.928,65 TL 982.31 TL 

249 150 61.80 37.20 3 1 49.50 14.755.03 TL 1.229.59 TL 412.42 TL 

149 100 37.00 24.80 4 1 30.90 9.210.71 TL 767.56 TL 257,45 TL 

99 50 24.60 12,40 5 I 18.50 5.514.50 TL 459,54 TL 154,14 TL 

49 10 12,20 2.50 6 1 7.35 2.190.90 TL 182,57 TL 76,40 TL 

9 O 2.40 0.00 7 1 1,20 357.70 TL 29.81 TL 13,50 TL 

BÜRO vb. TAHAKKUK TUTARLAR! 

Personel 
Sayısı  0,25 GRUP 

BEYAN 
SAYISI 

TOPLAM 
ATIK 

BAKANLIK 

TOPLAM 

YILLIK 
BAKANLIK 

MALİYET Aylık 
AYLIK 

MALIYET 
BAKANLIK 

Uygulanacak 
Tarife 

701 den 
Büyük 

I 74'den 
Büyük 

1 O 174.00 - TL - TL 0.00 t, 

700 250 173,70 62.10 2 O 117,90 - TL - TL 0.00 t) 

249 150 61.80 37,20 3 O 49,50 - TL - TL 0.00 t 

149 100 37.00 24.80 4 O 30.90 - TL 0.0015 

99 50 24.60 12.40 5 O 18.50 - TL - TL 0,00 tı  

49 10 12,20 2,50 6 20 7,35 43.817.95 TL 3.651,50 TL 1.528,00 ti 

9 O 2.40 0,00 7 711 
- 

1.20 254.322,99 TL 21.193.58 TL _ 9.598,50 tı  

TOPLAMTOPLAM BEYAN 731 
TOPLAM 

ATIK 
BAKANLIK 

298.140,94 TL 24.846.08 TL 1.1.126,50 TL 

I 

18 
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8.2.9 Oteller ve Yurtlar: 

Oteller ve Yurtlar gibi yerlerde evsel atı k miktar ı  hesab ı nda Belediyemiz bilgi sistemindeki 
kayı tlardan 	yararlan ı lmışt ı r. 	Birim 	başı na 	düşen 	evsel 	kat ı 	atı k 	miktarı 	k ı lavuzun71'inci 
sayfası ndaki verilere göre 	1 	Yatak 	Sayı sı na 	düşen 	evsel 	kat ı 	at ı k 	miktar ı  
(18,70/19=0,985tonıyı l)da 0,985 ton olarak hesaplanmıştı r. 

Oteller ve Yurtlar gibi yerlerde grup derecesine göre Yatak sayı ları  al ı narak, birim başına 
belirlenen tutar ile çarpı m ı  sonucu grubun evsel kat ı  atı k miktarı  hesaplanmış  olup, sonrada 

işyeri say ı ları  ile çarpı larak grubun toplam evsel katı  at ı k miktar ı  hesaplanmışt ı r. 

Tablo: (19) 

OTEL,PANSİYON, YURT V.B. TARIFELERI 

Y atak 
Sayısı  0 ,985 GRUP 

BEYAN 
SAYISI 

TOPLAM 
ATIK 

BAKANLIK 

TOPLAM 
MALİYET 

BAKANLIK 

AYLIK 
MAL1YET 

BAKANLIK 

Ayl ı k Uygulanacak 
Tarife 

500 
Bu 

den 
lik 

492,80'den 
Bnyiik 

1 1 492.80 146.894.48 TL 12.241.21 TL 4.105,88 TL 

499 300 491.80 295.70 2 I 393,75 I 17.369,52 TL 9.780.79 TL 3.280.62 TL 

299 200 294.70 197,10 3 ı  245,90 73.298.20 TL 6.108.18 TL 2.048.78 TL 

199 100 I 96,10 98,60 4 1 147,35 43.922.28 TL 3.660.19 TL 1.227,68 TL 

99 50 97.60 49.30 5 1 73.45 2 1.894.07 TL 1.824.51 TL 498.13 TL 

49 20 48,30 19.70 6 1 34.00 10.134.77 TL 844.56 TL 283.28 TL 

19 O 18,70 0.00 7 1 9,35 2.787.06 TL 232.26 TL 77,90 TL 

OTEL,PANSIYON. YURT V.B TAHAKKUK TUTARLAR' 

Yatak 
Sayısı  0.985 GRUP 

BEY AN 
SAYISI 

TOPLAM 
ATIK 

BAKANLIK 

TOPLAM 
MALIYET 

BAKANLIK 

BEYANA 
GÖRE 

BAKANLIK 

Aylı k Uygulanacak 
Tarife 

500 den 
Büyük 

492.80den 
Büyük 

1 2 492,80 293.788.95 TL 24.482,4 I TL 8.211,77 t, 

499 300 491.80 295,70 2 O 393,75 - TL - TL 0,00 t, 

299 200 294,70 197,10 3 O 245.90 - TL - TL 0,00 t) 

199 100 196.10 98,60 4 7 147,35 307.455.98 TL 25.621,33 TL 8.593.78 b 

99 50 97.60 49,30 5 8 73,45 175.152,59 TL 14.596,05 TL 3.985,04 t) 

49 20 48.30 19.70 6 8 34.00 81.078.12 TL 6.756,51 TL 2.266.23 t) 

19 O 18.70 0.00 7 O 9,35 - TL - TL 0.00 b 

TOPLAM BEYAN 25 
TOPLAM 

ATIK 
BAKANLİ K 

857.475,64 TL 71.456,30 TL t'..ı'dıgtı,S'  •ıı  

''''......„.„...„ 



8.2.10Sanayi Kuruluşları  

Sanayi Kuruluşları  evsel at ı k miktarı  hesab ı nda Belediyemiz bilgi sistemindeki kayı tlardan 

yararlanı lmıştı r. 	Birim 	başına 	düşen 	evsel 	katı 	at ı k 	miktarı  
k ı lavuzun71'incisayfası ndakiverileregöre 	1 	personele 	düşen 	evsel 	katı 	at ı k 	miktarı  
(87,60/24=3,65ton/yı l)da 3,65 ton olarak hesaplanmıştı r. 

Sanayi 	Kuruluşları 	grup 	derecesine 	göre 	personel 	say ı ları 	alınarak, 	birim 	başına 

belirlenen tutar ile çarpı mı  sonucu grubun evsel katı  at ı k miktarı  hesaplanmış  olup, sonrada 

işyeri say ı ları  ile çarpı larak grubun toplam evsel katı  atı k miktarı  hesaplanmışt ır. 

Tablo: (20) 

SANAYI KURULUŞLAR' TARIF:ELf.Rİ  

Personel Sayısı  

. 	,. 

3,65 

- 

GRUP 
BEYAN 

' SAYISI 

TOPLAM. 
ATIK 	• 

BAKANLİK 

	

, . • TOPLAM 	. 
MALIYET 	" 

:" ilittLIZANDK--  - 

,:.- -AYLIR'4; 
' "' 	'‘IALIN'ET 
-ffIAKANLIK.  

Aylık 
Uygulanacak 
v - 	'Eari.te 	" 

1000'den 
Büyük 

3653,7'den 
Büyük 

ı  ı  3.653.70 1.089.099,74 TL 90.758,31 TL 30.441.69 TL 

1000 500 3.650.00 1.825,00 2 ı  2.737.50 815.997,63 TL 67.999,80 TL 22.808.15 TL 

499 200 1.821,40 730.00 3 1 1.275,70 380.262.35 TL 31.688,53 TL 
6.249

'
70 TL 

199 100 726.40 365,00 4 1 545.70 162.662.98 TL 13.555.25 TL 
2.725,46 TL 

 

99 50 361 . 40 182.50 5 1 271.95 81.063.22 TL 6.755.27 TL 1.375,25 TL  

49 25 178.90 91,30 6 1 135,10 40.270,79 TL 3.355.90 TL 
1.375.25 TL 

24 O 87.60 0,00 7 ı  43,80 13.055,96 TL 1.088,00 TL 364.93 TL 

.. 	 " 	,SANAYI KUIP.I.LUŞI ARI 'TABAK K U B.TilyAB.Q5 R112: :':.-.-t7 	."  
._ 	.. 

. 	. 	_ 	. 
Personel Suyısı  3,65 GRUP 

- SAYISI 

TOPLAM'. 
.fiktık 	. 

BAKANLIK 

,TOPLAM 
. 	MALIYET. ...., 

BAKA NL1K"' 

7(S.:13EYANA :.  
.4,-, GOBE......... 
L.- i3A KANLA': 

tiydulanacak 
' 	Tarife 

1000'den 
Büyük 

3653,7'den 
Büyük 

1 O 3.65170 - TL - TL 0.00 t) 

1000 500 3.650,00 I 1.825,00 2 O 2.737,50 - TL - TL 0.00 t, 

499 200 1.821,40 730.00 3 3 1.275,70 1.140.787.04 TL 95.065,59 TL 18.749,10 t, 

199 100 726,40 365.00 4 ı  545,70 162.662.98 TL 13.555,25 TL 2.725.46 tı  

99 50 361,40 182,50 5 7 271,95 567.442.51 TL 47.286,88 TL 9.626.75 t 

49 25 178,90 91.30 6 2 135,10 80.541.57 TL 6.711,80 l'1, 1.487,04 t) 

24 O 87,60 0.00 7 16 43,80 208.895,39 TL 17.407,95 TL 5.838.89 tı  

	

. 	. 

1.1516“1.13EYAN. .. 	, 	. 	. . 	29 

TOPLAM  

ATIK 
BAKANLIK 

2.160.329,49 TL 

_ 

180.027,46 TL  
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9 FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME 

9.1. Faturalama ilkeleri 

Konutlar evsel katı  at ı k hizmetlerine ait ücretlendirme yapı lan hizmetin karşılığı  olarak 
rnüstakilen, düzenli aralı klarla su faturaları  üzerinden yap ı lacaktı r. Faturalamada aşağıdaki 
ilkeler dikkate al ı nacaktı r: 

Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı  ayrı  gösterilecektir, 
Fatura kat ı  atı k üreticisine/aboneye mahsus tüm gerekli bilgileri içerecektir, (isim, adres, 
at ı k üraticisi/abone numaras ı  vb.) 
Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacakt ır, 
Faturan ı n nası l ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir, 
Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi sağlayacakt ır. 

9.2. Muhasebeleştirme 

Bütçeleme ve Muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İ dareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliğine göre yürütülecektir. Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler 
sadece katı  at ı k toplanması  ve bertarafında kullanı lması  yasal zorunluluktur. Bu nedenle 
Gelecek y ı l ı n Evsel At ı k Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin örnekleri ayrı  bir 
dosyada izlenir. Tarife hazı rlama döneminde faturaland ı rma ve tahsilât sürecini yürüten birimler 
ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin kullanmış  olduğu hizmet binası na ait 
bak ı m, onarı m, elektrik, su giderleri ödemelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alı nacak, sistem 
maliyeti buna göre hesaplanacaktı r. 

VATANDAŞIN Bİ LGiLENDİ RİLMESİ  

Rapor Belediyemizin İ nternet sitesinde ve ilan panoları nda yay ı nlanacakt ı r. Raporun 
yayı nlandığı  tarihten itibaren 20 gün süreyle halk ı n ve ilgili kuruluşları n görüş  ve önerilerinin 
alı nması nı  sağlamak amacı yla internet sitesinde bir menü oluşturulacak, tarife raporunda 
belirtilen mail adresine halk ı n ve ilgili kuruluşları nı n görüşlerini iletmesi sağlanacaktı r. 

SONUÇ: 

Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 say ı lı  Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 
1/5/2003 tarihli ve 4856 sayı lı  Çevre ve Orman Bakanlığı  Teşkilat ve Görevleri Hakk ı nda 
Kanunun 9 uncu maddesine dayanı larak hazı rlanan At ı ksu Altyap ı  Ve Evsel Kat ı  Atı k Bertaraf 
Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara ilişkin Yönetmelik ve bu 
yönetmeliğin 6'ncı  maddesine göre çı karı lan Evsel Kat ı  At ı k Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik 
K ı lavuzda belirtilen ilke ve yöntemler ile 27/10/2010 tarihli ve 27742 say ı l ı  Resm? Gazete' de 
yay ı mlanan At ı ksu Altyap ı  ve Evsel Katı  Atı k Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde 
Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci .maddesine dayan ı larak evsel at ı k 
tarifelerinin oluşturulması  amacı yla hazı rlanmışt ı r. K ı lavuzda belirtilen yöntemler kullanı larak 
at ı k miktarları na isabet eden maliYetler yüklenici grubuna dağı t ı larak yüklenilen tüm maliyet 
yans ı tı lmıştı r. 

öneriler icin mail adreskkatlatik@sehzadeler.bektr 
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Tablo: (21) 

2020 YILI EVSEL KATI ATIK TOPLAMA H İZMETİ  ÜCRET TARİ FESİ  

Diğer licarethaneler 

Personel Sayısı  1,36 GRUP Aylı k Tarife 

701'den Büyük 954,40'den Büyük 1 7.951,82 TL 

700 250 953,00 340,40 2 5.388,14 TL 

249 150 339,00 204,20 3 2.262,90 TL 

149 100 202,90 136,10 4 1.412,23 TL 

99 50 134,80 68,10 5 845,26 TL 

49 10 66,70 13,60 6 195,36 TL 

9 O 12,24 0,00 7 40,50 TL 

Kamu Binaları  

Personel Sayısı  1 6 _ , GRUP Aylık Tarife 

501'den Büyük 295,60'dan Büyük ı  3.420,93 Tl 

500 250 295,00 147,50 2 1.843,40 Tl 

249 100 146,90 59,00 3 1.125,00 TL 

99 50 58,40 29,50 4 528,90 Tl 

49 20 28,90 11,80 5 397,83 TL 

19 5 11,20 3,00 6 135,71 TL 

4 O 6,40 0,00 7 55,60 TL 

OTEL PANSIYON, YURT 

Yatak Sayısı  O 985 GRUP Ayl ı k Tarife 

500'den Büyük 492,80'den Büyük 1 4.105,88 TL 

499 300 491,80 295,70 2 3.280,62 TL 

299 200 294,70 197,10 3 2.048,78 TL 

199 100 196,10 98,60 4 1.227,68 TL 

99 50 97,60 49,30 5 498,13 Tl 

49 20 48,30 19,70 6 283,28 TL 

19 O 18,70 0,00 7 77,90 TL 

Sanayi Kuruluşları  

Personel Sayısı  3 65 GRUP Aylı k Tarife 

1000'den Büyük 3653,7'den Büyük 1 30.441,69 TL 

1000 500 3.650,00 1.825,00 2 22.808,15 TL 

499 200 1.821,40 730,00 3 6.249,70 TL 

199 100 726,40 365,00 4 2.725,46 TL 

99 50 361,40 182,50 5 1.375,25 TL 

49 25 178,90 91,30 6 743,52 Tl 

24 O 87,60 0,00 7 364,93 Tl 

Tarife Ad ı  Aylı k 

Konut Kentsel 10,83 TL 

Konut Kı rsal 7,27 TL 

Bürolar 

Personel Sa 	sı  0,25 GRUP Aylı k Tarife 

701'den Büyük 174'den Büyük 1 1.449,72 TL 

700 250 173,70 62,10 2 982,31 Tl 

249 150 61,80 37,20 3 412,42 TL 

149 100 37,00 24,80 4 257,45 Tl 

99 50 24,60 12,40 5 154,14 TL 

49 10 12,02 2,50 6 76,40 TL 

9 O 2 ,40 0,00 7 13,50 TL 

) 	Yatak Sayısı  

Hastaneler 

1,28 GRUP Aylı k Tarife 

751'den Büyük 959,40'tan Büyük 1 17.850,44 Tl 

750 500 958,10 638,80 2 11.338,56 TL 

499 250 637,50 383,30 3 7.856,87 TL 

299 150 382,00 191,60 4 5.563,49 TL 

149 50 190,30 63,90 5 2.624,82 TL 

49 20 62,60 25,60 6 623,46 TL 

19 O 24,30 0,00 7 241,62 TL 

OKUL,DERSHANE,KREŞ  KURS 
I 

Ögrenci Sayısı  0,065 GRUP_ _Aylı k Tarife 

751'den Büyük 48,7'den Büyük 1 672,2611 

750 500 48,60 32,40 2 670,88 Tl 

499 250 32,30 16,20 3 445,87 TL 

249 100 16,10 6,50 4 222,25 TL 

99 50 6,40 3,20 5 88,35 TL 

49 20 3,20 1,30 6 44,17 TL 

29 O 1,30 0,00 7 31,83 TL 

Restaurant,Lokanta,Kafe, Kafeterya, Süpermarket 

l‘ln (M2) 0,612 GRUP Ayl ı k Tarife 

/ 1001'den Büyük 611,60d en Büyük 1 5.095,69 TL 

1000 750 611,00 458,30 2 1.852,40 TL 

749 500 457,60 305,50 3 1.452,97 TL 

499 250 304,90 152,80 4 882,13 TL 

249 100 152,10 61,10 5 238,73 TL 

99 50 60,50 30,60 6 125,64 TL 

49 O 29,90 0,00 7 54,48 TL 

I 
	

Diğer Tcari Olmayan Kurum Kuruluşlar 

I 	_Personel Sayısı  0,66 _GRUP Aylı k Tarife 

701'den Büyük 460,6'den Büyük 1 2.310,30 TL 

700 250 459,90 164,30 2 1.565,45 TL 

249 150 163,60 98,60 3 657,58 TL 

149 100 97,90 65,70 4 410,30 Tl 

99 50 65,00 32,90 5 245,53 TL 

49 10 32,20 6,60 6 120,38 TL 

9 O 5,94 0,00 7 22,21 TL 
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BELEDIYESI 	 T.C. 

ŞEHZADELER BELEDIYE MECLISI 
PLAN — BÜTÇE KOMISYONU 

NO: 16 	 3.4W2019 

BELEDIYE MECLISI BAŞKANLIĞINA 
Plan — Bütçe Komisyon Karan 

Belediye MeclisinUzin 02/12/2019 tarihli toplantısmda tetkik ve mazbataya bağlanmak 
üzere komisyonumuza havale edilen 127 sayılı  karan gereği yapılan görüşme neticesinde, 

2020 Yılı  Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasansınm K cetvelinde, Aylık Maktu Fazla 
Çalışma Ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş  olup, Belediyelere ilişkin bölümler 
aşağıda belirtilmiştir. 

2020 Yı lı  Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasansmm K cetvelinin, III. Fazla Çalışma 
Ücreti Başlıklı  B, 1- bendinde yer verilen düzenlemelere göre, "Belediyeler ile bunlara bağlı  
müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler Hariç), 
görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı  Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı  
olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten 
personel hariç), belediye meclisi karan ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak 
maktuen ödenir. 

"Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışmdaki diğer büyükşehirlerin 
belediye sınırları  içerisindekiler için 559 Türk Lirasını, geçemez." denilmektedir. 

Aynı  kanunun 3. Maddesinin a,b ve ç bentleri; 
Görevin yapılması  sırasında veya görevden dolayı  yaralanma ve sakatlanma 

hallerinde tedavi süresince, 
Bir yılda toplamı  30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, 

ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma 
durumlannda, ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı  sürece ve bu süre 
ile orantılı  olarak ödenir." hükmü gereğince; 

Aynı  kanunun 3. maddesinin a,b ve ç bentlerinin uygulanması  ve Belediyemiz Zabıta 
personeline ödenebilmesi öngörülen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti olan 559 Türk 
Lirasının ödenmesi komisyonumuzca uygun  görülmüştür. 

Konunun Belediye Meclisimizde görüşülerek gerekli karar alınmasına teminen 
yazımız ve eklerinin Meclisinnze havale edilmesini arz ederim. 

—14afi-Komisyon Başkanı  
A ONGUÇ 
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2 

İDARE KOMİSYON RAPORU 

12 2_0/3 

KARAR NO:8 

Belediyemiz Meclisinin 02 Kasım 2019 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak üzere 
komisyonumuza havale edilen 126 sayı lı  kararı  okundu. 

Yapılan görüşme sonucunda "MEMUR VE SÖZLEŞMELİ  PERSONEL İÇİN PERFORMANS 
DEĞERLENDIRME YÖNETMELIĞI "aşağıda yazıldığı  şekilde; 

ŞEHZADELER BELEDIYESİ  
MEMUR VE SÖZLEŞMELİ  PERSONEL İ ÇIN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETMELIĞI 

BÖLÜM 1. GENEL HÜKÜMLER 
Ii Amaç 
Bu Yönetmeliğin amacı, Şehzadeler Belediyesi'nde memur ve sözleşmeli çalışanlar ile orta ve üst düzey yönetici 
personelin iş  verimliliğini artırmak ve sürdürebilmek için performans ölçme ve değerlendirme sisteminin 
oluşturulmasını  sağlamaktır. 
1.2. Kapsam 
Performans Değerlendirme Yönetmeliği, Şelızadeler Belediyesi'nde "Memur ve Sözleşmeli Personel" olarak 
çalışanları  kapsayacak şekilde hazı rlanmıştır. 

1.3. Yasal Dayanak 
24.12.2003 tarih ve 25326 sayı lı  Resmi Gazete'de yayıınlanarak yürürlüğe giren "5018 sayı lı  Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu", 13.07.2005 tarih ve 25874 sayı lı  Resmi Gazete'de yay ımlanarak yürürlüğe giren "5393 Sayılı  
Belediye Kanunu'nun 18-a ve 38-b maddeleri" ile 5393 sayılı  Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin Üçüncü ve son 
F ı krası  gereğince hazırlanan "Tam Zamanlı  Olarak Çalıştı rilacak Sözleşmeli Personele ilişkin Hizmet Sözleşmeleri" 
ve Maliye Bakanlığı  tarafından yayınlanan İç Kontrol Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat bu yönetmeliğinin yasal 

dayanakları nı  oluşturmaktadır. 

1.4. Tanımlar 
Bu yönetmelikte geçen tanımların açı klamaları  aşağıdaki gibidir: 

Performans: Çalışanın belirli bir süre içinde gerçekleştirdiği iş  görme derecesi olarak tanımlanabilir. 

Performans değerlendirme: Çalışanın işe ait önceden saptanan standartlarla, gösterdiği performansın 

karşı laştırı lması  ve standartlara yaklaştırı lması  için gerekli faaliyetlerin sistematik bir yaklaşım içinde ele alınmasıdır. 
Daha k ı sa bir ifadeyle, çalışanın işinde sağladığı  başarı  ve gelişme yeteneğinin sistematik değerlemesidir. 

e) Çalışanlar: Şelızadeler Belediyesi bünyesinde meınur ve sözleşmeli personel olarak çalışan tüm personeli 

tan ı mlamak için kullanı lmışt ır. 
Değerlendiriciler: Performans değerlendirme forrnunu doldurmaya yetkili yönetici personeldir. Hazırlanan bu 

yönetmelikte, Memur ve Sözleşmeli personel ile Memur ve sözleşmeli personel dışındaki yönetici personelin 

değerlendiricileri Tablo 1.'deki "Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde Kullanı lacak olan Birinci (1 .) ve İkinci 

(2.) Derece Değerlendiriciler" başlığı  altında yer almaktadır. Performans Değerlendirme Formları  bu tabloda yer alan 

değerlendirici ler tarafı ndan doldurulacaktır. 
Performans Değerlendirme Formu: Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde yer alan ve personelin 

performansıni değerlendirmede kullanı lacak kriterleri kapsayan toplamı  100 tam puan olan formdur. 

Performans Değerlendirme Sonuçları  Formu: Performansı  değerlendirilen personel ve yöneticinin, performansı  
hakk ı nda kendisine bilgi verilmesini sağlamada kullanı lan formdur. 

Performans Değerlendirme Cetveli: Performans ikramiyesi almaya hak kazananların liste halinde toplu olarak 

gösterildiği forındur. 
Il) Performans Değerlendirme Dosyası : Çalışanların performans notlannın yer aldığı  dosyalardır. 
1.5. Performans Değerlendirme Dosyası  
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Performans değerlendirme dosyası, itinalı  bir şekilde doldurulur ve muhafaza edilir. Bu dosyada Performans 

Değerlendirme Forınu, alınan ödüller, disiplin cezaları  ve nedenleri, soruşturma raporlar] ile ilgili bilgi ve belgeler 
bulunur. 

Memur ve sözleşmeli personelin performans değerlendirme notları  özlük dosyalarlyla birlikte muhafaza edilir. 

Personelin yeterlilikleriıı in, yeteneklerinin ve görevlerinde başarı  durumlarının saptanmasında özlük dosyaları  ile 
birlikte performans değerlendirme dosyaları  da başlıca dayanaktır. 

1.6. Değerlendiriciler 
$ehzadeler Belediyesinde çalışan Memur ve Sözleşmeli Personel için hazı rlanmış  olan bu yönetmelikte 

değerlendirici olarak tanımlanan yöneticiler; birinci (I.) ve ikinci (2.) derece değerlendiriciler şeklinde düzenlenmiştir. 

Çalışanların performansları  hakkında birinci (I.) ve ikinci (2.) derece değerlendiriciler not vereceklerdir. Bu iki 
değerlendiricinin vermiş  olduğu puanların ortalaması  çalışanın o dönemdeki performans değerlendirme notunu 
ıı luştııracaktır. İki değerlendiricinin vermiş  olduğu puanların ortalaması  kesirli bir sayı  çı kması  halinde bu say ı  en 
yak ın tam sayı ya taınandanır. 

Birinci amir, tamamladığı  performans değerlendirme formunu ikinci anı ire gönderir. Ikinci amirin değerlendirmeye 
itirazı  yoksa görüş  bildinnek suretiyle değerlendirmeyi onaylar, uygun gördüğü eğitimler varsa ekler ve İnsan 
Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğüne gönderir. 

Performans değerlendirmesi yapı lacak personel ile değerlendiriciler, aşağıda yer alan tabloda (Tablo 1) yer aldığı  
şekilde belirlenir. 

Tablo 1. Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde Kullanı lacak olan Birinci (L) ve İkinci (2.) Derece 
Değerlendiriciler 

Ünvan! I.Derece Değerlendirici 
2.Derece Değerlendirici 

Başkan Yardımcı ları  Belediye Başkanı  

Belediye Başkanına Bağlı  Müdürler 
Belediye Başkanı  

Başkan Yardımc ı larma Bağlı  

Müdürler 

Belediye Başkan 

Yard ımcısı  

Belediye Başkanı  

Belediye Başkanına bağlı  

Müdürlüklerde Memur ve 

Sözleşmeli personel 

Müdür Belediye Başkanı  

Belediye Başkan Yardımc ısına 

bağlı  Müdiirlüklerde Memur 

ve Sözleşmeli personel 

Müdür 
Belediye Başkan 

Yardımcı sı  

BÖLÜM 2. 

PERFORMANS DEĞERLENDIRME FORMLARININ DOLDURULMASI 

2.1. Performans Değerlendirme Formlarının Dağıtı lması  
Performans değerlendirme formları, her ayın ilk haftası  olinak üzere yı lda 2 defa (altı  ayda bir) Insan Kaynakları  ve 

Eğitim Müdürlüğü tarafı ndan, değerlendirici pozisyonunda yer alan tüm birim yöneticilerine gönderilir. 

Değerlendiriciler, performans değerlendirme formlarını, yönetmelikte yer alan açıklamalara uygun olarak 

doldururlar. Birinci (L) ve/veya ikinci (2.) derece değerlediricilerin vermiş  oldukları  puanların ortalamaları  
çalışanla 	erformans değerlendirme notları n ı  oluşturur 
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ilgili formlar söz konusu ayın ilk haftası  (dagı tınıııı  yapı ldığı  aynı  hafta) bir haftalık süre içerisinde (tatil olması  

halinde tatilden sonraki ilk mesai gününde) doldurulup İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğüne geri gönderilir. 

2.2. Performans Değerlendirme Formlarının Doldurulması  için Gerekli Asgari Süre 
Haklarında performans değerlendirmesi notları  verilecek olan çalışanların, değerlendirilmelerini yapacak 

değerlendiricilerin yanında asgari 1 ay çalışmış  olmaları  esastır. 

Değerlendiricilerin hiçbirinin bulunmaması  veya performans değerlendirme notu verecek süre kadar görevde 
kalına ınaları  halinde performans değerlendirme notları  sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından doldurulur. 
Bu uygulama sonunda çalışana o ay için performans değerlendirme notu verme imkanı  bulunmazsa performans 
değerlendirme notu, düzenleme döneminde çalışanın en fazla çalıştığı  değerlendirici tarafından doldurulur. 

2.3. Performans Değerlendirme Formları nın Doldurulmasında Uygulanacak Puan Usulü ve Puanların 
Derecelendirilınesi 

Değerlendiriciler, performans değerlendirme formunu kullanarak, çalışanların mesleki, davranışsal ve bireysel tüm 
ortak özelliklerini değerlendirin Ayrıca tüm gruplar için ortak 15 ortak soru ile birlikte, 5 adet çalışanları  ve 5 adet 
şefleri ve 5 adet de yöneticileri kapsayacak şekilde toplamda 20 soru ve 100 tam puan üzerinden değerlendirme 
yapı lır. 

Yöneticiler için hazı rlanan performans değerlendirme kriterleri müdür ve üstü yöneticiler için uygulanır. 

Performans değerlendirme notu ve ortalaması  hesaplanı rken kesirler tam sayı ya tamamlan ı r. Bu suretle ortaya çıkan 
puanlar değerlendirmeye tabi tutulurlar. 59 ve daha aşağı  puanlar "Yetersiz-  olarak kabul edilirken, 60-74 arası  
puanlar "Orta", 75-89 arası  puanlar "İyi", 90-100 puan arası  "Çok iyi" şeklinde değerlendirilir. 

Performans Değerlendirme Formları  doldurulurken kullanı lacak olan derecelendirmeye ilişkin açıklamalar 
aşağıdaki gibi olacaktır. 

1=ÇOK YETERSİZ (0-34 Puan): İş  gereklerini karşı lama ve beklenen düzeyde başarı  gösterme aç ı sından açıkça 
yetersizdir. İ siıı  normal görevlerini nadiren, ara s ı ra, beklenildigi gibi yerine getirir. Ya da çok az görevi gereği gibi 
yerine getirir. 
2=YETERSİZ (35-59 Puan): İsin gereklerini yerine getirme ve beklenen performansı  gösterme aç ısından ciddi 
yetersizlikleri vardır. Normal görevlerinin bir bölümünü asgari düzeyde yerine getirir. Diğer görevlerini genellikle 
beklenildiği gibi yerine getirmez. 
3=ORTA (Derecede) YETERLİ  (60-74 Puan): İ sin normal gereklerini genellikle yerine getirin Ara sıra bazı  görevleri 
yerine getirmede zay ı flıklar olabilir. Genel olarak, beklenen düzeyde, vasat bir performans gösterir. Bu düzeyde 
performans derecesi gösterenler; performans düşüklüğüne sebeP olan kriterler de göz önünde bulundurularak, gerekli 
görülmesi veya diğer biriınlerde ihtiyaç olması  halinde diğer birimlerde görevlendirilebilirler. 
4=İ Y İ  (Derecede) YETERLİ  (75-89 Puan): İşiıı  normal gereklerini her zaman yerine getirdiği gibi, ara sıra bazı  
konularda beklenenin, ortalamanın üzerinde de başarı  gösterir. 
5=ÇOK İYİ  (Derecede) YETERLİ  (90-100 Puan): İ sin normal gereklerini her zaman karşı lamanın üzerinde genellikle, 
birçok konuda beklenenin üzerinde çok iyi performans gösterir. Performans bakımından örnek gösterilecek düzeyde 
başarı lı dır. 

Performans Değerlendirme Formları  doldurulurken, ölçekte her başarı  derecesi için verilen puan sınırları  
aşı lmayacaktı r. Örnegin performansı  "Orta" olarak değerlendirilen çalışana verilen performans değerlendirme notu 60-

74 puan arasında olmalıdır. 

2.4. Değerlendirmelerin Genel Niteliği ve Geçerli Sayı lmayacağı  Haller 
Garez veya özel maksatla çalışan hakkında gerçeğe ayk ırı  değerlendirme yaptığı  anlaşı lan değerlendiricinin 

değerlendirmesi geçersiz sayı larak çalışan hakk ında varsa diğer aınir veya amirlerinin değerlendirmesine göre, yoksa o 

performans değerlendirme döneminde son üç y ılın aritınetik ortalaması  esas alınarak buna göre işlem yapılır. Üç 

yı ldan az çalışmış  ise sırasıyla önce son iki y ı lı n ve iki yı l olmaması  durumunda ise son bir yı lın aritmetik ortalaınasına 

bak ı lır. Bir yı ldan az çalışanların ise son altı  aylık performans değerlendirme notları  dikkate alını r. Gerçeğe aykırı  
olarak memur lehine yapı ldığı  anlaşı lan değerlendirmeler de geçersiz sayı lır. 

Garez veya özel amaçla performans değerlendirme formlarını  gerçeğe aykırı  doldurdııkları  anlaşı lan 

değerlendiricilerin cezai sorumlulukları  saklıdır. 

2.5. Performans Değerlendirme Fomı larınııı  Doldurulması  
Performans Değerlendirme Formunda yer alan kriterler, çalışanı  mesleki, davranışsal ve bireysel yeterlilikleri 

aç ı sından degerlendirir. Performans Değerlendirme Formunda yer alan kriterlerin her biri 1-5 puan arasında 

pumı landırı lacaktır. Degerlendirilen çalışanın, değerlendirilen kriteri en az bulundurma durumunda alacağı  puan 1 

(Bir) iken; çok başarılı  bir çalışanın da alac - 	an en çok 5 (Beş) acaktır. Çalışan rın durumuna göre e az 1 (Bir) 

ve en çok 5 (Beş) pur verilecektir. 
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2.6. Görevden Ayrılış  Halinde Performans Değerlendirme Formlarmın Doldurulması  

Bir görevde 1 ay veya daha fazla bir süre bulunup başka göreve atananların performans değerlendirme notları  
bunların atanmalarından önceki değerlendirici konumundaki amirlerince ayrı ldıkları  tarihi takip eden 7 gün içinde 
doldurulur ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilir. 

Performans değerlendirme formlarmın doldurulma zamanı  gelmeden ve yeni değerleyici amirine performans 
değerlendirme forum doldurmak için yeterli süre kalmadan görevlerinden ayrı lan değerlendiriciler en az I ay beraber 
çalışt ı kları  memur ve sözleşmeli personelin performans değerlendirmelerinin kendilerine ait bölümü, görevlerinden 
ayrı lmadan önce doldurarak performans değerlendirme notların' saklamakla görevli İnsan Kaynakları  ve Eğitim 
Müdürlüğü'ne teslim ederler. 

BÖLÜM 3. 
PERFORMANS DEĞERLENDIRME SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI 

3.1. Performans Değerlendirme Notlarının Öğrenilmesi 
Performans değerlendirmesine tabi tutulan çalışanlar performans değerlendirme sonuçlarını , değerlendirme süreci sona 
erdikten sonra öğrenebilirler. 

3.2. Performans Değerlendirme Sonuçları  Formlarının Doldurulması  ve Çalışanlarla Paylaşı lması  
Performans Değerlendirme Sonuçları  Formu, performans değerlendirmesi sonunda yetersiz (0-59 arası  herhangi bir 

puan) olarak değerlendirildi personel hakkındaki bilgilerin yazılı  olarak kendisine aktarı lmasını  sağlayan bir formdan 
meydana gelmektedir. Bu form aracılığıyla çalışanın kendi performansını  yöneticisinden öğrenmesi sağlam. 

Perforınansı  yetersiz olan personele, performansını  geliştirmesi gerektiği konusunda bilgiler verilir. Ayrıca çalışanın 
performansını  artı rabilmesi için alması  gereken eğitimlere de yer verilerek eğitimlerden maksimum verim alınması  
sağlanabilir. 

Çalışanların Performans Değerlendirme Puanları, İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilirken; 
Performans Değerlendirme Sonuçları  Formu, çalışanın görev yaptığı  müdürlükte muhafaza edilir. Böylece çalışanın 
mevcut performansı  ve daha sonraki dönemlerdeki performansı  hakk ında da bilgilerin takip edilmesi kolaylaşmış  
olacağından, performans değerlendirme dönemlerin' beklemeden çalışanların uyarı lınaları  yapı larak çalışanın eksik 
yönlerini geliştirmesi daha kı sa sürede sağlanabilir. 

3.3. Performans Notıı  Düşük Olanların Durumu 
Performansı  yetersiz (35-59 arasında herhangi bir puan) ve çok yetersiz (0-34 arasında herhangi bir puan) olarak 

değerlendirilmiş  bulunan memur çalışanların bu durumu, İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü'nün bağlı  olduğu 

idari Başkan Yardımcı sı  tarafı ndan çalışanın kendisine tebliğ  edilir. Performansı  yetersiz (35-59 arasında herhangi bir 

puan) ve çok yetersiz (0-34 arasında herhangi bir puan) olan memur personel yazı lı  olarak uyarı lı r 6 ay üst üste (35-59 

arasında herhangi bir puan) ve çok yetersiz (0-34 arasında herhangi bir puan) alan memur personel başka bir birim 

yöneticisi emrine atan ır. 

Performansı  yetersiz (35-59 arasındaki herhangi bir puan) olarak değerlendirilen sözleşmeli personelin bu durumu 

aynı  şekilde İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü'nün bağlı  olduğu Başkan Yard ı mcı sı  tarafından kendisine tebliğ  
edilir. Sözleşıneli personelin performansının yetersiz (35-59 arası  herhangi bir puan) olarak değerlendirilmesi 

durumunda sözleşıneli personel sözlü olarak uyarılır. İkinci defa üst üste yetersiz performans gösteren sözleşmeli 

personel yazı lı  olarak uyarılır ve başka bir birim yöneticisi emrine atanır. Yeni atandığı  yerde yetersiz yada çok 

yetersiz performans gösterirse herhangi bir işleıne gerek kalmaksızın feshedilir. 

Performans değerlendirme notu çok yetersiz (0-34 puan arasında herhangi bir puan) olarak 

değerlendirildi sözleşmeli personel, yazı lı  olarak uyarı lı r ve başka bir birim yöneticisi emrine atanır. Bu bölürndeki 

değerlendirmede çok yetersiz olarak performansı  ölçülmüşse, o dönem sonunda başka herhangi bir işleme gerek 

kalmaksızın hemen feslıedilir. 

Performans değerlendirmesi sonunda Orta Derecede (60-74 arası  herhangi bir puan) performans gösteren çalışanlar 

(memur ve sözleşme!' personel), performans düşüklüğüne sebep olan kriterler de göz önünde bulundurularak, gerekli 

görülmesi veya diğer birimlerde ihtiyaç olması  halinde başka bir birim yöneticisi emrine atanabilir. 

3.4. Performans Değerlendirmesine itiraz Olması  Durumu 

a)İkinci amir birinci amirin değerlendirmesine itiraz ederse, birinci amiri itiraz noktaların] görüşmek üzere ortak 

görüşmeye çağırır. Ortak görüşmede anlaşma sağlanan itiraz noktaları  için ortak değerlendirme notu verilir ve 

aç ıklamalar bölümüne gerekli açıklama ikinci amir tarafı ndan yazı lı r ve her iki amir tarafından on lanır, son olarak 

ikiııci amir " Performans Açı klaması'.  bölümüne değerlendirilen personele ilişkin genel örüşünü yazıp 

değerlendirmesini tamamlar. 





c) Performansı  Yüksek olan % 10' luk Sayının Belirlenmesi Müdürlükte görev yapan personel sayı sı  10 ( 

ise 1 (Bir) kişiye performans ödemesi yapı lır. 
1) ve altında 
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Personelin, birinci değerlendirme amirinin doldurduğu performans değerlendirmesine itirazı  varsa, üst aınirine 

tebliğ  tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçe vererek itirazını  ve gerekçelerini yazar. İkinci değerlendirme amiri 
itirazı, değerlendirir, gerekli gördüğü durumlarda I. değerlendirme amiri ve personeli görüşmeye çağırır. İnsan 
Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü aracı lığıyla personele 15 gün içerisinde bildirir. 

Personelin, ikinci değerlendirme amirinin doldurduğu performans değerlendirmesine itirazı  olması  durumunda ise, 
tebliğ  tarihinden itibaren 7 gün içinde İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe vererek itirazıııı  ve 
gerekçelerini yazar. itiraz, Disiplin Kurulu sevk edilerek görüşülür ve karara bağlanır. Alınan kararlar ilgili üst amire 
sunulur ve değerlendirme süreci tamamlanarak personele bildirilir. Yapı lan değerlendirmelerde 657 sayı lı  Devlet 
Memurları  Kanununun değişik 134 üncü maddesine dayan ı larak 24.10.1982 tarih ve 17848 sayılı  gazetede yayınlanan 
"Disiplin Kurulları  ve Disiplin Amirleri Hakk ında Yönetmelik" kapsamında; itiraz, Belediye Başkanının veya 
görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, encümenin atanmış  üyelerinden oluşan Disiplin Kuruluna yapılır. 
Disiplin Kurulunun toplanmasıyla 30 gün içinde karar alınır. 

BÖLÜM 4 

ÇEŞITLI HÜKÜMLER 
4.1. Performans Değerlendirme Notlarının Muhafazası  

Performans Değerlendirme notları  İnsan Kaynakları  Müdürü'nün sorumluluğunda muhafaza edilir ve arşivlenir. 
Performans Değerlendirme Sonuçları  Formu ise her çalışanın görev yaptığı  müdürlük tarafından veya elektronik 
olarak güvenli bir biçimde korunur/saklanır. Buradaki amaç çalışanın mevcut dönem performans sonuçları  ile bir 
sonraki dönem performans sonuçlarının karşı laştırı larak değerlendirilmesinin daha sağlıklı  ve hı zlı  bir şekilde 
yapı lmasını  sağlamaktır. 

Memur personelin performans değerlendirme notları  sicil dosyalarlyla birlikte, sözleşmeli personelin performans 
değerlendirme notları  ise özlük dosyalarlyla birlikte muhafaza edilir. Performans Değerlendirme Forinlarının 
korunmasında/saklanınasında üstünde "GIZLI" yazısı  bulunan zarfların kullanı lması  zorunludur. 

Çalışanların performansları  ile ilgili her türlü yazışma, evrak ve belgelerin sevkinde ve performans değerlendirme 
raporlannın ınuhafazasında gizlilik esastı r. Performans değerlendirme notlarını  muhafaza etmekle görevli çalışanların; 
gizliliğe riayetleri, edindikleri bilgileri açı klamaınaları  şarttı r. •Bu esaslara uyınadıkları  tespit edilenler 657 sayılı  
Devlet Memurları  Kanunu'na göre cezalandırı lmakla beraber bir daha aynı  görevlerde çalıştırı lamazIar. 
4.2. Memuriyetleri Sona Erenlerin Performans Değerlendirme Notları  
Menıurlardan; 

657 say ı lı  Devlet Memurları  Kanunu hükümlerine göre ınemurluktan çı karı lan, 

Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı  sonradan anlaşı ldığı  veya memurlukları  sı rasında 

bunlardan birini kaybettiği için memuriyetine son verilen, 

istifa eden, 

istek, yaş  lıaddi, malullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrı lan veya vefat eden memurların performans 

notları, özlük dosyaları  ile birleştirilerek ilgili mevzuatııı  öngördüğü şekilde muhafaza edilir. 

4.3. Performans Puanı  Yüksek Olan Memurların Ödüllendirilmesi 
13.07.2005 tarih ve 25874 sayı lı  Resmi Gazetede yay ımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı  Belediye Kanunu'nun 

49. maddesinde belirtilen "...Sözleşmeli ve isçi statüsünde çalışanlar hariç belediye meınurlarına başarı  durumlarına 

göre toplam memur say ısının % 10'untı  ve Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı  
ile çarpı mı  sonucu bulunacak miktarı  geçmemek üzere hastal ı k ve yı llık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları  
sürelerle orantı lı  olarak Encümen Kararıyla yı lda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir" hükmü gereğince hazırlanan 

Performans Değerlendirme Notları m göre çalışanların kendilerine ikramiye verilebilir. Böylece bir biriınin % 10'unu 

oluşturan en başarı lı  konumdaki memur çalışanlara ikramiye olarak yı lda iki defa ödeme yapı labilir. 

Çalışanların performanslarına göre ödenecek ikramiyeler her çalışanın o dönem içerisinde görevde bulunduğu 

Müdürlükteki çalışan sayı sıyla °rant!!ı  olarak verilecektir. 

Ayrı ca çalışanların başarı lı  performaııslarından dolayı  kazand ı kları  ödemelerin yapı labilmesi için, performans 

değerlendirme sonuçlarının önceden belirlenen süre (yedi (7) gün) içerisinde Insan Kaynakları  ve Eğitim 

Müdürlüğü'ne gönderilmeleri gerekir. Aksi takdirde ödeme yapı lmaz. 
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Müdürlükte görev yapan toplam personel sayısının % 10'.Iuk diliminde virgüllü bir rakam olması  halinde virgülden 

sonra olan rakamlara bak ı lır. Genel olarak virgülden sonraki rakam O ile 4 arasında ise virgülden önceki rakama göre 
ödeme yapı lı rken; virgülden sonraki rakam 5 ile 9 arasında ise bir sonraki rakama taınamlanarak ödeme yapı lır. 

(Örnegin; müdürlükte çalışanları n sayı sı  74 ise bunun % 10'luk dilimi 7;4 olacağından 7 kişiye performans ödemesi 
yapı lı rken; müdürlükte görev yapan toplam personel sayı sı  76 olması  durumunda % 10' luk dilimi •7,6 olur ki bu 
durumda 7,6 rakamı  8'e tamamtanı r ve 8 kişiye performans ödemesi yapılır.) 

Müdürlüklerin toplam kontenjan sayı larının genel toplanrıdaki memur sayıs ı  ile uyuşınaması  halinde performansı  
başarı lı  olan % I Oluk dinine yapı lacak ödernenin hangi müdürlükte kaç çalışana denk geleceği İnsan Kaynakları  ve 
Eğitim Müdürlüğü'nün bağlı  olduğu Başkan Yardımcıs ı  tarafından belirlenir. 

Müdürlükler kendilerine açı klanan kontenjan kay ı sınca perförmans ikramiyesi almayı  hak eden personeli belirler. 
Bu belirleme; 6 aylı k performans değerlendirmesi, her üç ayda yapı lan performans değerlendirme notlannın 
performans ödemesi tarihinden önceki son 6 ayın ortalaması  alınarak lıesaplanır. Bu ortalama değer, performans 
değerlendirme cetveline işlenerek belirtilen tarihe kadar İnsan Kaynaktan ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. 

Sözleşmeli stntüde görev yapan personel, 2 sene üst üste "ÇOK İY İ" olarak değerlendirildiği takdirde Başkanlık 
Makamı  tarafından "TEŞEKKÜR " belgesi ile ödüllendirilir. 

4.4. Yürürlük Tarihi 
Hazırlanan bu "Yetkinlik Bazlı  Performans Değerlendirme Yönetmeliği", Belediye Meclisi'nin kabulü ve yayımı  ile 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
4.5. Bu Yönetmelik lıükümlerini Şehzadeler Belediye Başkanı  Ytirütür.' 

EK:1 Yönetici/Şef/Memur ve Sözleşmeli Pozisyondaki Personel için Yetkinlik Bazlı  Pe formans Değerlendirme 
Raporu Ü 





Adil İŞBAY Mehmet ARDIÇ 
Üy- 

Ali ÖZY1ŞİT 	Cem Şİ  
Baş  

Cesim ÇIÇEK 
Üye 
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Ek!. 

Yönetici/Set/Memur ve Sözle meli Pozis ondaki Personel için Yetkinlik Bazlı  Performans Değerlendirme Raporu 

Yöneticinin/Çalışan ın Adı  ve Soyad ı  Tarih. 	. /..../201.... 

Sieil No Kadro Müdürlüğü 

Görev Müdürlüğü Görevi 

Müdürlükte Göreve Başlama Tarihi 

I) Memur ve Sozleşıncli Personel için I'den 20"ye kadar olan şıklarla değerlendirme yapı lacaktır. 
ser Pozisyondaki personel içiıı  1-15 ve 2 I-25 aras ı  şıklar değerlendirecektir. 
Yönetici Pozisyonundaki personel için 1-15 ve 26-30 arası  şıklar .  değerlendirilecektir. 

DEÜERLENDİ RME KRITERLERI 

I.Amir II.Amir Her soru için 1-5 arası  puanlama yapı lacııktır.Puanların Açıklamaları  : ( I )Çok Yetersiz (2) Yetersiz (3) Orta (4) Başarı lı  (5) 
Çok 13aşarı lı  

M
es

le
k
i 

Y
e
tk

in
li
k

le
r  

1 İ; Bilgisi (Yaptığı  ise ilişkin teorik ve pratik bilgi düzeyi) 

2 Verimlilik(Görevini istenilen zamanda ve miktarda en uygun maliyetle yapabilme becerisi) 

3 İş  Kal itesnİ sini standartlara uygun olarak yapabilme becerisi) 

4 Sorumluluk(Görev soruınlıı luğuyla araç ve gereçleri doğru kullanma ve sonuçları  üstlenme) 

5 
Problem çözme ve üretkenlik(karşı laştığı  problemleri hı zlı  ve doğru biçimde çözme,likir geliştirme, araştırma 
yapma.farklı  düşünceler ortaya koyma) 

D
a
v
ra

n
ış

sa
l 

Y
e
tk

in
li
k
le

r  

6 İ nsan İ  lişkileri(Ostleri. astlan. çalışma arkadaşları  ve çevresi ile uyumlu ilişkiler ve sağlı klı  iletişim kurmak) 

7 Organizasyon Becerisi(Verilen görevi organize edebilme ve sonuçları  takip.edcbilme becerisi) 

8 
öğrenmeye yatk ın olma(hizınctiçi eğitimlerde ve görev aldığı  çalışmalarda başarı lı  bir performans 
glisterebilme becerisi) 

9 
Girişimcilik

. 
ve  yeniliklere yatk ın olma(yaptığı  işlerle ilgili olarak güncel olayları  takip edebilme, yönetime 

islerin işleyışi ile ilgili yeni öneriler sunma becerisi) 

10 Tak ı m Çalışması(Tak ı m üyeleri ile işbirliği ve dayanışma içinde çalışma, bilgiyi paylaşma) 

B
ir
e

y s
el
 

Y
e
tk

in
li
k

le
r  

Il 
Vatandaş  ve çalışan odaklı lık(Görevini diğer birim çalışanlarını n ve vatandaşları n arzu ve beklentileri 
doğrultusunda yerine getirebilmc becerisi) 	. 

12 Karar alma(Kendisini ilgilendiren konularda karar alabilme. insiyati r kullanabilme ) 

13 Programlı  ÇIalışma(kendisine verilen çalışmaları  önem ve aciliyetine göre sıraya koyarak biı irebilme becerisi) 

14 işe 13ağlı lık(yaptığı  işi benimseyerek yapabilme becerisi, işe ve kuruma bağlı lık derecesi) 

15 
Esneklik(Yöneticisinin bilgi ve izni doğrultusunda kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirebilme 
becerisi 

Ç
a
l ı
şa

n
la

r  
iç

in
  e

k
 

K
ri

te
r l

e
  

16 Temsil Yeteneği(Dış  görünüş, tav ır ve davranışları  ile temsil yeteneği) 

17 İ letişim 13ecerisi(Yazı lı  ve sözlü iletişim ile birlikte beden dilini kullanabilme becerisi) 

18 
Çalışma Masası  ve Mckanı n Temiz ve Tel-tipli Tutmak( İşlerini yaparken çevresini düzenli ve temiz tutma 

becerisi 

19 Kullandığı  Araç ve Geren' Koruma ve Tasarruf Yapabilme Becerisi 

20 
Kendisine Verilen Görevlerin Yerine Getirebilme Becerisi(Kendisine verilen görevle ilgili beklentileri 
karşı layabilme becerisi) 

Ş
ef

ie
r  

iç
in

  e
k
 

K
ri

te
rl

e
r  

21 Temsil Yeteneği(Dış  görünüş, tav ır ve davranış ları  ile temsil yeteneği) 

22 İ letişim 13ecerisi(Yazı lı  ve sözlü iletişim ile birlikle beden dilini kullanabilme becerisi) 

23 Kendisine güveni ve iş  hakimiyeti 

24 Çalışma arkadaşlarına mesleki yeterliliklerini arttı nnalan için bilgi aktarı mı  

25 Mevzuat takibi 

Y
ö
n
e
ti

c
i
 

Y
e
te

rl
il
iğ
i 

26 Zamanında doğru ve kesin karar verme kabiliyeti 

27 Planlama. organizasyon ve koordinasyon kabiliyeti 

28 Temsil ve Müzakere kabiliyeti 

29 Maiyetindekileri değerlendirme ve yetiştirmedeki başarı sı  

30 İş  hakimiyet'. kendisine güven 

TOPLAM NOT 

NOT ORTALAMALARI TOPLAMI 

Dört (4) madde olarak Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bu hususta karar alınmak üzere 
raporumuzun Meclis Başkanlığına arzına karar verildi. 





T.0 
MANISA İLİ  

ŞEHZADELERE BELEDIYE BAŞKANLIĞI 

İDARE KOMNYON RAPORU 

KARAR NO:7 
	 As 12-(204.3 

Belediyemiz Meclisinin 02 Kasım 2019 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak üzere 
komisyonumuza havale edilen 125 sayılı  kararı  okundu. 

Yapı lan görüşme sonucunda "DİSİPLİN AMIRLERI YÖNETMELIĞI" aşağıda yazı ldığı  
şekilde; 

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
DISIPLIN AMIRLERI YÖNETMELIĞI 

Amaç 

MADDE 1- Bu Yönetmelik, 14.07.1965 tarihli 657 sayı lı  Devlet Memurları  
Kanununun 134. maddesi uyarınca 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayı lı  Bakanlar 
Kurulu Kararı  ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları  ve Disiplin Amirleri 
Hakkı nda Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince; 

Şehzadeler Belediyesi'nde görevli mernurları n disiplin amirlerini 
belirlemek amacı yla hazı rlanmış tı r. 

Kapsam 
MADDE 2- Bu Yönetmelik, 

Şehzadeler Belediyesi'nde görevli memurlar hakk ı nda uygulanı r 

Disiplin Amirleri 
MADDE 3- Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir. 

Memurların Disiplin İşleri 
MADDE 4- Memurları n disiplin iş  ve işlemlerinde Disiplin Kurulları  ve Disiplin 
Amirleri Hakkı nda Yönetmelik hükümleri uygulanı r. 

Yürürlük 
MADDE 5- Bu Yönetmelik, 

Şehzadeler Belediye Meclisi kararı  ile kabulü ve yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 6- Bu Yönetmeliği, ehzadel r Belediye Başkanı  yürü ii/ 
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T.0 
MANISA İLI 

ŞEHZADELERE BELEDIYE BAŞKANLIĞI 

EK-1 

BELEDIYE DISIPLIN AMIRLERI 

ÜNVANI DISIPLIN AMIRI 
BİR ÜST DISIPLIN 

 
AMİRİ  

BAŞKAN YARDIMCISI BELEDIYE BAŞKANI 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BELEDIYE BAŞKANI 

TEFTİŞ  KURULU MÜDÜRÜ BELEDIYE BAŞKAN] 

BIRIM MÜDÜRLERI BELEDIYE BAŞKANI 

AVUKAT BELEDIYE BAŞKAN İ  

SIVIL SAVUNMA UZMANI BELEDIYE BAŞKAN! KAYMAKAM 

MÜFETTIŞ  TEFTİŞ  KURULU MÜDÜRÜ BELEDIYE BAŞKAN! 

MÜFETTIŞ  YARDIMCISI TEFTİŞ  KURULU MÜDÜRÜ BELEDIYE BAŞKANI 

UZMAN 
MALİ  HIZMETLER UZMANI MAL İ  
HIZMETLER UZMAN YARDIMCISI 

BIRIM MÜDÜRÜ BELEDIYE BAŞKANI 

BIRIM AMIRLERI BIRIM MÜDÜRÜ BELEDIYE BAŞKANI 

ŞEF BIRIM MÜDÜRÜ BELEDIYE BAŞKAN' 

DIĞER MEMURLAR BIRIM MÜDÜRÜ BELEDIYE BAŞKANI 

Altı  (6) madde olarak Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bu hususta karar alınmak üzere 
raporumuzun Meclis Başkanlığına arzına karar verildi. 
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ŞEHZADELERE BELEDIYE BAŞKANLİĞİ  

İDARE KOMİSYON RAPORU 

KARAR NO:7 

Belediyemiz Meclisinin 02 Kasım 2019 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak üzere 
komisyonumuza havale edilen 125 sayı lı  kararı  okundu. 

Yapı lan görüşme sonucunda "SÖZLEŞMELİ  PERSONEL DİSİPLİN YÖNETMELIĞI" 
aşağıda yazı ldığı  şekilde; 

ŞEHZADELER 13ELEDİVE BAŞKANLIĞI 
SÖZLEŞMELİ  PERSONEL DİSİPLİN YÖNETMELIĞI 

BİRİNCİ  BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı ; Şehzadeler Belediyesi •  sözleşmeli personeline verilecek disiplin 
cezalarının usul ve esaslarıııı  belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - Bu Yönerge, 5393 Sayı lı  Kanunun 49. maddesi uyarınca çalışan Şehzadeler Belediyesi 
sözleşmeli personelini kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 - Bu Yönerge, 14.07.1965 tarih ve "657 sayı lı  Devlet Memurları  Kanunu" 03.07.2005 tarih 
ve "5393 Sayı lı  Belediye Kanunu", 17,09.1982 tarih ve "Disiplin Kurulları  ve Disiplin Amirleri 

Hakkı nda Yönetmelik", 06.06.1978 tarih ve "7/15754 Sayı lı  Bakanlar Kurulu Kararı" ile İçişleri 

Bakanlığı  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 31.10.2005 tarih ve "11493 sayı lı  genelgesi" ne 

dayanı  larak hazı rlanmıştı r. 

Tanımlar 

Madde 4 - Bu Yönergenin uygulanmasında; 

Belediye Başkanlığı : Şehzadeler Belediye Başkanlığı 'nı, 

Disiplin Amiri: Bu yönergede sayı lan disiplin cezalarını  vermeye yetkili ekli cetvelde belirtilen 

unvanları , 

Şehzadeler Belediyesi Disiplin Kurulu: Şehzdeler Belediyesi'nde Şehzadeler Belediye'si Memur 
Disiplin 	rulu'nu, 
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d) Disiplin Cezaları: Sözleşmeli personele mevzuata uygun olarak; 

Uyarma Cezası : Şehzadeler Belediyesi sözleşmeli personeline görevinde ve davranış larında daha 
dikkatli ve özenli hareket etmesi gerektiginin yazı  ile bildirilmesini, 

Kınama Cezası: Şehzadeler Belediyesi sözleşmeli personeline, görevinde ve davranışlarında kusurlu 
olduğunun kendisine yazı  ile bildirilmesini, 

Aylı ktan Kesme Cezası : Şehzadeler Belediyesi sözleşmeli personelinin brüt aylığından 1/30 - 1/8 
arası nda kesinti yapı lması nı , 

Işe Son Verme Cezası : Şehzadeler Belediyesi Sözleşmeli personelinin, bir daha Şehzadeler 
Belediyesi'nde herhangi bir göreve atanmamak üzere ilişiğinin kesilmesini, 

Sözleşmeli Personel: Şehzadeler Belediyesi'nin, 5393 sayı lı  Belediye Kanunu'nun 49. maddesine 
dayanarak istihdam ettiği personelini, 

6-Yönetici: Şehzadeler Belediyesi'nin şef ve üstü her türlü idari ve teknik işi yürüten personelini ifade 
eder. 

Madde 5- Disiplin Cezası  Vermeye Yetkili Amir ve KurullarUyanna, kınama ve aylı ktan kesme 
cezaları  ekli cetvelde unvanları  belirtilen disiplin amirleri tarafindan verilir. Işe son verme cezası , 
birim amirinin teklifi. Şehzadeler Belediyesi Memur Disiplin Kurulu kararı  ve atamaya yetkili amirin 
onayı  ile hüküm ifade eder. 

Madde 6- Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri İle Bunların Yetki, Görev ve Sorumlulukları  

Disiplin ve Üst Disiplin Amirlerinin: 

Unvanları  : 

DISIPLIN AMIRLERI CETVELI 

Disiplin Amirleri aşağıda belirtildiği gibidir. 

Disiplin Amirleri Çizelgesi 

Başkana Bağlı  Birimler 1.Disiplin Amiri 2.Disiplin Amiri 

Sözleşmeli Personel Müdür Başkan 

Başkan Yardımcısı  Bağlı  Birimler 1.Disiplin Amiri 2.Disiplin Amiri 

Sözleşmeli Personel Müdür Başkan Yardımcısı  

Belediye Başkanı  aynı  zamanda, Belediyede çalışan bütün özleşmeli personelin en üst disiplin 
amiridir. 

Görevleri: 
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1. Disiplin amirleri, disiplin cezalarını  gerektiren Bil ve hareketlerle ilgili soruşturma dosyasını  
süresi içerisinde tamamlamakla, 

işe son verme cezasını  gerektiren hallerde, tamamlanğn soruşturma dosyalarını  en geç 15 gün 
içerisinde İ nsan Kaynakları  Müdürlüğü'ne göndermekle, 

Verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı  ilgililer tarafından süresi içinde yapılan itirazlara ait 
dilekçeleri ve cezaya ait soruşturma dosyaları nı , en geç 15 gün içerisinde varsa üst disiplin amirinin 
onayına sunmakla, yoksa yetkili disiplin kuruluna intikal ettirmekle, 

Bu yönerge uyarı nca verilip kesinleşen disiplin cezalarına ait onay ası llarını, savunma yazı larını  ve 
tebellüğ  belgelerini işlenilmesi amacı yla İnsan Kaynakları 	Müdürlüğü'ne intikal ettirmekle 
yükümlüdür. 

c- Sorumlulukları : 

Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri, disiplin işlerinde kendilerine kanunlarla verilen yetkileri, kamu 
hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; sözleşmeli personelin yasal olarak tanınan 
haklarını  göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış  içinde kullannıak ile 
sorumludur. 

Bu genel sorumluluğun dışında Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri ayrıca; 
Sözleşmeli Personelin uyarma, kınama ve ayl ı ktan kesme ile işe son verme cezalarından biri ile 

cezalandı rı lması  gereken hallerde, sözleşmeli personelin disipline aykırı  davranışlarını  öğrendikleri 
tarihten itibaren belli süreler içinde soruşturmasını  başlatarak, gerekli cezayı  uygulayıp, disiplin cezası  
verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını  önlemek; 

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları nı  vermeye yetkili 1. Disiplin Amirleri, soruşturma 
dosyasının tamamlandığı  tarihi izleyen 15 gün içinde bizzat gerekli cezayı  vermek; 

Üst Disiplin Amirleri, uyarma ve kınama cezaları na karşı  itirazları , cezalara ilişkin karar ve eklerin 
kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorundadır. 

İKİNCİBÖLÜM 

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ  

Madde-7 Disiplin Cezalarını n Çeşitleri 

SehzadelerBelediyesi hizmetlerinin yürütülnıesinde, 5393 Sayı lı  Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat ile 
belirtilen görevleri yerine getirmeyerek yasaklanan eylem ve davranışlarda bulunan sözleşmeli 

personele, ihlalin niteliği ve sonucun ağırlık derece 'ne göre aşağıda sayılan disiplin cezaları  
uygulanı r: 
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Kınama, 

Aylı ktan kesme, 

işe son verme. 

Cezayı  gerektiren eylem ve davranış ların nitelikleri ve özellikleri göz önünde tutularak bu eylem ve 
davranışlar için gerektiğinde bir derece ağır veya hafif ceza verilebilir. 	• 

Madde-8 Uyarma Cezası  

Şehzadeler Belediyesi sözleşme!' personeline görevinde ve davranışlarında daha dikkatli ve özenli 
hareket etmesi gerektiğinin yazı  ile bildirilmesidir. 

Uyarma cezasını  gerektiren fil ve haller şunlardı r: 

Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapı lmasında, görev mahallinde kurumca belirlenen 
usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, 
kullanı lması  ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak; 

Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrı lmak, görev mahallini terk etmek; 

Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek; 

Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak; 

Görev vakarı na yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak; 

t) Görevine veya iş  sahiplerine karşı  kayı tsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak; 

Belirlenen kı lı k ve kıyafet hükümlerine aykı rı  davranmak; 

Görevin işbirliği içinde yapı lması  ilkesine aykı rı  davranışlarda bulunmak; 

Amirlerinin uyarı larma rağmen görevi ile ilgisi olmayan işler yapmak; 

Kurumca istenilen veya mevzuat çerçevesinde vĞrilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında 
vermemek Veya yapmamak. 

Madde-9 Kınama Cezası  

ŞehzadelerBelediyesi sözleşmeli personeline, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı  ile 

bildirilmesidir. 

Kı nama cezası nı  gerektiren fil ve haller şunlardı r: 

a) Verilen emir ve görevlerin tanı  ve zamanı nda apı lma luda, görev malı .linde kurumca belirl 

, 
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usul ve esasları n yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması , 
kullanı lması  ve bakımı ndan kusurlu davranmak; 

Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini 
belirlenen sürede kurumuna bildirmemek; 

Görev sı rasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak; 

Hizmet dışında sözleşmeli personelin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda 
bulunmak; 

Kuruma ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı  özel işlerinde kullanmak; 

t) Kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı  kaybetmek; 

Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı  davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı  yazmak işaret, 
resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapnıak; 

Verilen emirlere itiraz etmek; 

Kurumun huzur, süktin ve çalışma düzenini bozmak; 

Kurum içerisinde siyasi söylem ve beyanlarda bulunmak; 

Kası t olmaksızın resmi evrak veya emaneti kaybetmek; 

1) Ödeme gücünün üzerinde borçlanmak, maiyetinden,- iş  arkadaşlarından borç almak veya bu kişileri 
kefil göstermek, borçlarını  kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına sebebiyet 
vermek; 

ın) izinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın bir gün göreve gelmemek; 

n) Kuruma ait resmi belgeleri ilgili amirin izni ve bilgisi olmaksızın görev yeri dışarısına çıkartmak. 

Madde-10 Ayl ı ktan Kesme 

Sözleşme!' personelin brüt aylıgı ndan (1/30 - 1/8 oranları  arasında) kesinti yapı lmasıdı r. 

Aylı ktan kesme cezasını  gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

Kasıtlı  olarak; verilen emir ve görevleri tanı  ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumca 
belirlenen usul ve esasları  yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçler' korumamak, 
bakımını  yapmamak, hor kullanmak; 

izinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak iki gün göreve gelmemek; 

Amirleri ve iş  arkadaşları  hakkında küçültücü ve yalan haberler yaymak veya dedikodu yapmak; 

Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere ya an ve yşjıjış  beyanda b 	mak; 
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e) Görev yeri sı nı rları  içerisinde her hangi bir yerin toplantı , tören Ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak 
kullan ı lması na yardımcı  olmak; 

t) Toplu müracaat veya şikayette bulunmak; 

Yasaklanmış  her türlü yayı nı  görev ınahallinde bulundurmak; 

Mevzuata uygun olarak verilen emirleri kasten yerine getirmemek; 

Görevlerini aksatmamak koşuluyla, üyesi olduğu kültürel, mesleki ve sosyal yardımla ilgili dernek 
ve vakı tlarla, yapı  ve tüketim kooperatitlerinde ücretsiz olarak alınan görevler ile kanun ve diğer 
mevzuat gereğince resmi göreve ilişkin olarak verilen işler hariç olmak üzere, doğrudan doğruya veya 
dolaylı  olarak ticaretle uğraşmak, çalışma saatleri dışında da olsa gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir 
işinde ücretli veya ücretsiz olarak çalışmak; 

Kurumdaki sıfat ve görevleri dolayısıyla, kuruma ait olmasa bile edindiği bilgi ve sırları, kişisel 
yararı  için kullanmak, bu bilgileri ilgililerin veya üçüncü kişilerin yararına ya da zararına kullanmak, 
ya da kanunen yetkili kı lınanlardan başkası  ya da başkalarına açıklamak; 

Görevi kötüye kullanarak çıkar sağlamak, nezaket kurallarımn gerektirdiği hediyeler hariç, iş  
ilişkisinde bulunduğu kimselerden doğrudan doğruya veya aracı  eliyle hediye kabul etmek veya borç 
para istemek, kurumdaki görevi ile ilişkilendirilebilecek şekilde, kurum içindeki veya dışındaki 
herhangi bir kaynaktan ya da astları ndan maddi veya maddi olmayan bir çıkar sağlamak; 

1) Kuruma ait bilgi ve belgeleri ilgili amirinin izni ve bilgisi olmaksızın kurum dışına çıkartmak veya 
amirin izni ve bilgisi olmasına rağmen görev yeri dışına çıkartarak kurum aleyhine kullanı lmasına 
neden olmak; 

Başkanlıkça yetki verilmedikçe, kurum hakkında ve kurumdaki kendi görevleri ile ilgili olarak 
basına, haber ajanslarına, radyo veya televizyon kurumlarına, kurum dışındaki kişi, kurum ya da 
kuruluşlara bilgi ve demeç vermek veya açıklamada bulunmak; 

Yetkilerini görevlerinin sını rları  dışında kullanmak, yetkilerini aşarak kurumu bağlayıcı  girişim, 
açıklama, taahhüt veya vaatte bulunmak; 

iş  arkadaşları  ve amirlerine söz veya hareketle sataşnıak; 

ö) Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlerini tamamlamadan görevinden ayrı lmak, 

Kurum çalışanları na veya hizmet görenlere küfretmek, küçük düşürücü hareketlerde bulunmak veya 
sözler sarf etmek, anı lan şahısları  alerien tehdit etmek, kötü muamelede bulunmak, 

r) izinli bulunduğu sürede kurumca çeşitli nedenlerle görevine derhal dönmesi kendisine duyuruldu'ğu 
halde, kabul edilebilir özrü bulunmaksızı n göreve başlamamak. 

Madde-il İşe Son Verme Cezası  
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ö) Kuruma git resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini kendisi veya başkası  yararına özel menfaat 
sağlamak için kullanmak veya kullandı rmak, 

p) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptınmlara çevrilmiş  cezalar hariç olmak 
üzere, affa uğramış  veya e(telenmiş  olsa bile Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit 
veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandı rıcı lık, sahtecilik, inancı  kötüye 
kullanma, dolanlı  iflas suçları  ile istimal ve istihlak kaçakçı lığı  dışında kalan kaçakçı lık suçları , resmi 
ihale ve alı m satımlara fesat kanştı rma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı  işlenen suçlar 
ile Devlet sı rları nı  açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı  
suçlar, Devletin güvenliğine karşı  suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı  suçlar, milli 
savunmaya karşı  suçlar, Devlet sı rları na karşı  suçlar ve casusluk, yabancı  devletlerle olan ilişkilere 
karşı  suçlar, kamu güvenine karşı  suçlar, bilişim alanı nda suçlar ve vergi kaçakçı lığı  suçlarından veya 
bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmak, 

r) işe girişte istenilen belgelerde tahrifat yaptığı  veya işe girmesini engelleyici nitelikteki bir konuda 
yanı ltıcı  ve gerçeğe aykı rı  beyanda bulunduğu sonradan anlaşı lmak, 

Madde-12 Tekerrür 
Disiplin cezası  verilmesine sebep olmuş  bir fil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine 
ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanı r. Aynı  derecede cezayı  gerektiren fakat 
ayrı  fil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza 
verilir. 

Madde-I3 Bir derece hafif cezanın uygulanması  

Bir sözleşme döneminden (en fazla bir yı llık dönem) fazla çalışmış  olmak kaydı yla, daha önce 
herhangi bir disiplin cezası  olmayan sözleşmeli personel için, verilecek cezalarda bir derece hafif olanı  
uygulanabilir. 

Madde-14 Benzer Fiillerde Disiplin Cezalarını n Uygulanması  

Yukarıda sayı lan ve disiplin cezası  verilmesini gerektiren fil ve hallere nitelik ve ağırlı kları  itibariyle 

benzer eylemlerde bulunanlara da aynı  neviden disiplin cezaları  verilir. 

Madde-15 Diğer Disiplin ihlallerinde Uygulanacak Ceza 

Bu Yönergenin 8. 9. 10. ve 11. maddelerinde sayı lmış  olan eylem ve davranışlar dışında kalan disiplin 

ihlallerinde, ihlalin niteliğine ve sonucun ağı rlı k derecesine göre bu cezalardan biri uygulanabilir. 

Madde-16 Fiilin Cezai Sorumluluğu 

Yukarıda yazı l ı  disiplin kovuşturmasını n yapı lmış  olması ; filin genel hükümler kapsamına girnıesi 

halinde, sanı k hakkında ayrı ca ceza kovuşturması  açı lmasına engel teşkil etmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİSİPLİN AMIRLERI, YETKİLİ  KU • ULLA ve UYGULA A 
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Madde-17 Disiplin Cezası  Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar 

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları  1. Disiplin Amirleri tarafından; işe son verme cezası, 
Birinci Disiplin Amirlerinin bu yöndeki talebi doğrultusunda Disiplin Kurulunun kararı  ve atmaya 
yetkili amirin onayı  ile hukuksal sonuç doğurur. 

Madde-18 Zaman Aşııııı  

Bu yönergenin 8.9.10. ve 11. maddelerinde sayı lan fiil ve halleri işleyenler hakk ı nda, bu fil ve hallerin 
iş lendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; 

Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarında bir ay (30 gün) içinde disiplin soruşturmasına, 

işe son verme cezasında üç ay (90 gün) içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı  takdirde, 
disiplin cezası  verme yetkisi zamanaşımma uğrar. 

Disiplin cezası nı  gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren en geç altı  ay (180 gün) içinde, 
disiplin cezası  verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

Madde-19 Karar Süresi 

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylı ktan kesme cezalarını  soruşturmanın tamamlandığı  günden 
itibaren 15 gün içinde vermek zorundadı rlar. 

Işe Son verme cezası  için disiplin amirleri tarafından yaptırı lan soruşturmaya ait dosya kararını  
bildirmek üzere Kurumun Disiplin Kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin Kurulu, soruşturmayı  
tamamladığı  tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre tevdi edilen dosyayı  karara 
bağlar. 

Madde-20 Disiplin Kurulunun Karar Usulü, Sözleşmeli Personelin Hakkı  

Disiplin Kurulu kendilerine intikal eden dosyaları n incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, 

ilgilinin özlük dosyasını  ve her nevi evrakı  inceleıneye, bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi 

dinlemeye veya e, malıallen keşif yapmaya veya yaptı rmaya yetkilidirler. 

Hakkında işe son verme cezası  istenen sözleşmeli personel, özlük dosyası  hariç, soruşturma evrakını  
incelemeye, tanı k dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazı lı  olarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. 

Madde-21 Savunma Hakk ı  

Sözleşmeli personel hakkında savunması  alınmadan disiplin cezası  verilemez. 

Soruşturmayı  yapanın veya yetkili disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre 

içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını  yapmayan sözleşmeli personel, savunma hakkından 

vazgeçmiş 	 sayı lır. 
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Aynı  olaydan dolayı  sözleşmeli personel hakkında 
olması , disiplin kovuşturması nı  geciktiremez. 

Sözleşmeli personelin ceza kanununa göre mahkum 
cezasının uygulanmasına engel olamaz. 

Madde-23 Uygulama 

ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış  

olması  veya olmaması  halleri, ayrı ca disiplin 

Disiplin cezaları  verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanı r. 
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş  tarihini takip eden aybaşında uygulanı r. 
Verilen disiplin cezaları  sı ralı  disiplin amirine bildirilir. 

Sözleşmeli personele bu yönergenin 8.9.10. maddelerinde belirtilen fı illerden ötürü verilecek uyarma, 
kınama ve aylı ktan kesme cezalarında; yönerge gereğince 1.Disiplin Amiri tarafı ndan sözleşmeli 
personelin savunması, bu yönergede belirtilen savunma esasına uygun olarak alınır, (savunması nı  
yapmayan sözleşmeli personel, savunma hakkından vazgeçmiş  sayı lır) savunma, haklı  ve kabul 
edilebilir görülmüyorsa fiiline uyan disiplin cezası  verildikten sonra sözleşmeli personele tebliğ  
edilerek tamamlanan evraklar (ası lları) sieillerine işlenmek üzere İnsan Kaynakları  Müdürlüğüne 
gönderi lir. 

Sözleşmeli Personelin eylemi bu yönergede belirtilen işe son verme cezasını  gerektiriyorsa, bu ceza 
Şehzadeler Belediyesi Memur Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu yönerge gereğince 
disiplin amiri tarafından sözleşmeli personelin savunması , yine bu yönergede belirtilen savunma 
esasına uygun olarak alınır, (savunmasını  yapmayan sözleşmeli personel, savunma hakkından 
vazgeçmiş  sayı lı r.) Savunma, haklı  ve kabul edilebilir görülmüyor ise gerekçeleriyle birlikte 
ineelenmek ve karar verilmek üzere soruşturma dosyası  havaleli olarak Şehzadeler Belediyesi Memur 
Disiplin Kurultuü intikal ettirilmek üzere İnsan Kaynakları  Müdürlüğüne gönderilecektir. Disiplin 
Kurulu, kendisine intikal eden işe son verme cezasına ilişkin soruşturma dosyasını  tamamladığı  
tarihten itibaren 30 gün içinde karara bağlar. Disiplin Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda muhakkik 
görevlendirme yetkisine haizdir. 

Madde-24 Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi 
Disiplin cezaları  sözleşmeli personelin özlük dosyasına işlenir. Işe son verme cezasından başka bir 
disiplin cezasına çarptı rı lmış  olan sözleşmeli personel, uyarma ve kınama cezaları nın 
uygulanması ndan beş  yı l, aylıktan kesme cezası nın uygulanmasından on yıl sonra atamaya yetkili 
amire başvurarak, verilmiş  olan cezaları nın sicil dosyasından silinmeSini isteyebilir. 
Bu istek üzerine atamaya yetkili amir, sözleşmeli personelin bu süre içerisindeki tutum ve 
davranışları nı  da değerlendirerek; disiplin cezası nın sicilden silinmesine ya da isteğin reddine karar 

verebilir. 
Sözleşmeli personelin, yukarıda yazı lan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı  kılacak 

nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. 

Madde-25 itiraz 

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma Ve kınama cezalarına kar r itiraz, Varsa ekli cetvelde 
göstej1çq bir üst disiplin amirine yapı labilir. 

( 
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Aylı ktan kesme ve işten çı karma cezalarına karşı  sözleşmeli personel yasal usul ve esaslar 
çerçevesinde yargı  yoluna başvurulabilir. 

Madde-26• Itiraz Süresi ve Yapı lacak işlem 

Disiplin amiri ve Şehzadeler Belediyesi Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin cezalanna karşı  
yapı lacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. 

Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları  kesinleşir. 

Itiraz halinde, itiraz mercileri kararı  gözden geçirerek, verilen cezayı  aynen kabul edebilecekleri gibi 
cezayı  hafitletebilir veya tamamen kaldı rabilirler. 

itiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine yargı  yoluna 
başvurulamaz. 

Itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde 
kararlarını  vermek zorundadı rlar. 

Kaldı rı lan cezalar ilgilinin özlük dosyasından silinir. 

Madde-27 Cezaları n tebliği 

Bu yönergenin 8.9.10. maddelerinde sayı lan fiillerden ötürü verilecek uyarma, kınama ve aylıktan 
kesme cezaları ; yetkili disiplin amiri tarafından verildikten sonra sözleşmeli personele yazı lı  olarak 
tebliğ  olunur. Tamamlanan evraklar (ası lları ), özlük dosyasına işlenmek üzere İnsan Kaynakları  
Müdürlüğü'ne gönderilir. Sözleşmeli Personelin bu yönergenin I 1. maddesinde sayı lan fiillerden ötürü 
Disiplin Kurultinca verilen işe son verme cezası, İnsan Kaynakları  Müdürlüğünce sözleşmeli personele 
yazı lı  olarak tebliğ  olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER 

Madde-28 Yürürlük 
Bu Yönerge Şehzadeler Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Madde-29 Yürütme 
Bu Yönerge hükümlerini Şehzadeler Belediye Başkanlığı  yürütür. 

Yirmidokuz (29) madde olarak Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bu hususta karar alınmak üzere 
raporumuzun Meclis Başkanlığına arzına karar verildi. 
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PLAN BÜTÇE - IDARI KARMA KOMISYON RAPORU 

KARAR NO: 4 	 KARAR TARIHI: 24/12/2019 

Belediye Meclisimizin 02/12/2019 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak 
üzere komisyonumuza havale edilen 122 sayılı  kararı  incelendi. 

Yapılan görüşme sonunda; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Emlak ve istimlük 
Dairesi Başkanlığı  Emlak Şube Müdürlüğü'nün 22/10/2019 tarih ve 105217 sayılı  yazısı. 

Ilgi sayılı  yazıda "Manisa İli, Şehzadeler Ilçesi, 1. Anafartalar Mahallesi 869 Ada, 2 
Parselde kayıtlı  838,00m2'lik taşınmazın Zemin Kat (İş  Yerleri hariç), 1. Kat, 2. Kat, 3. Kat, 
4. Kat ve 5. Katları  Şehzadeler Belediyesi Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 3 sayı lı  kararına 
istinaden, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere .5393 sayılı  Belediye Kanununun 
75'nci maddesinin (d) bendine istinaden 31/12/2019 tarihine kadar bedelsiz olarak Manisa 
Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiştir. MülkiYeti belediyenize ait olan, Manisa İli, 
Şehzadeler Ilçesi, 1. Anafartalar Mahallesi 869 Ada, 2 Parselde kayıtlı  838,00m2'lik 
taşınmazın Zemin Kat (İş  Yerleri hariç), 1. Kat, 2. Kat, 3. Kat, 4. Kat ve 5. Katların tahsis 
süresi sonunda yeniden Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı  Belediye 
Kanununun 75'nci maddesinin (d) bendine istinaden 10 (On) yıl süre ile bedelsiz olarak 
Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi" talebi komisyonumuzca incelenmiş; 

5393 sayı lı  Belediye Kanunu'nun 75'nci maddesinin (d) bendinde "Kendilerine ait 
taşınmazlan, asil görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak 
mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş  yılı  
geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı  kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu 
taşmmazlann, tahsis amacı  dışında kullanılması  hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis 
süresi sonunda, aynı  esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına 
belediyeler, bağlı  kuruluşları  ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşinmazlar, 
kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz." denilmektedir. 

Bahse konu talep edilen Manisa İli, Şehzadeler ilçesi, 1. Anafartalar Mahallesi 869 
Ada, 2 Parselde kayıtlı  838,00m2'lik taşınmazın Zemin Kat (İş  Yerleri hariç), 2. Kat, 3. Kat, 
4. Kat ve 5. Katlann ekli 6 Adet Icrokide belirtilen taralı  alanlar Belediye Hizmetlerinde 
kullanılmak üzere protokol imzalandığı  tarihten itibaren 1 (bir) yıl bedelsiz olarak Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi uygun bulunmuştur. 

Bu hususta karar alınmak üzere raporumuzun Meclis Başkanlığına arzına karar verildi. 
EKI: 6 Adet Kroki 





MEVCUT 1. KAT PL.ANI 



Mevcut 2. KAT PLANI 



• 
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PLAN BÜTCE - IDARI KARMA KOMİSYON RAPORU 

KARAR NO: 3 
	

KARAR TARİHİ: 24/12/2019 

Belediye Meclisimizin 02/12/2019 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak 
üzere komisyonumuza havale edilen 121 sayılı  kararı  incelendi. 

Yapılan görüşme sonunda; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Emlak ve istimlak 
Dairesi Bakanlığı  Emlak Şube Müdürlüğü'nün 04/10/2019 tarih ve 98300 sayılı  yazısı. 

Ilgi sayılı  yazıda özetle Manisa İli, Şehzadeler Ilçesi, Yarhasanlar Mahallesi, 825 Ada, 
77 Parselde kayıtlı, E Blok Zemin Kat 5 nolu Bağımsız bölüm, A Blok Zemin Kat 44 nolu 
Bağımsız bölüm, A Blok Zemin Kat 45 nolu Bağımsız Bölüm ve D Blok 1. Kat 23 nolu 
Bağımsız bölümlerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar 
bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. Tahsis süresi sonunda yeniden Belediyemiz hizmetlerinde 
kullanılmak üzere 5393 sayılı  Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendine istinaden 10 
(On) yıl süre ile bedelsiz olarak Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi talebi 
komisyonumuzca incelenmiş; 

5393 sayılı  Belediye Kanunu'nun 75'nei maddesinin (d) bendinde "Kendilerine ait 
taşınmazlan, asli görev ve hizmetlerinde kullamlmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak 
mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş  yı lı  
geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazIar aynı  kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu 
taşınmazlann, tahsis amacı  dışında kullanılması  hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis 
süresi sonunda, aynı  esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına 
belediyeler," bağlı  kuruluşlan ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, 
kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanı lamaz." denilmektedir. 

Yapılan değerlendirme neticesinde; mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Manisa İli, 
Şehzadeler Ilçesi, Yarhasanlar Mahallesi, 825 Ada, 77 Parselde kayıtlı, E Blok Zemin Kat 5 
nolu Bağımsız bölüm, A Blok Zemin Kat 44 nolu Bağımsız bölüm, A Blok Zemin Kat 45 
nolu Bağımsız Bölüm ve D Blok 1. Kat 23 nolu Bağımsız bölümlerin belediye hizmetlerinde 
kullanılmak üzere protokol imzalandığı  tarihten itibaren 1 (bir) yıl bedelsiz olarak tahsis 
edilmesi uygun bulunmuştur. 

Bu hususta karar alınmak üzere raporumuzun Meclis Başkanlığına arzına karar verildi. 
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