MECLİS KARAR ÖZETİ
Çayeli Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarihinde yapmış olduğu 2022 toplantı dönemi Eylül
ayı birinci birleşimi, birinci oturumuna ait karar özetleridir.
Çayeli Belediye Meclisi 2022 toplantı dönemi Eylül ayı birinci birleşimi , birinci oturumunu
yapmak üzere 06.09.2022 Salı günü saat 10’de belediye meclis toplantı salonunda Belediye
başkanı İsmail Hakkı Çiftçi başkanlığında üyelerden Genç Sami Çomoğlu, Demir Taşçı,
Muammer Gümüşler, Yusuf Ziya Saroğlu, Yaşar Sarıibrahim, Mehmet Fevzi Dayı, Mehmet
Ragıp Çataklı, İdris Abanoz, Melek Yıldırım, Adnan Girit, Fatih Gümüş, Hasan Avcılar, Yusuf
Ziya Şerifoğlu, Engin Levend ve Zeynep İşçen iştiraki ile toplandı.
Meclis kâtipleri Melek Yıldırım ve Mehmet Fevzi Dayı yerlerini aldılar.
KARAR 1- Belediye meclis başkanlığına sunulan ve havalesi yapılan Mali Hizmetler
Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne ait talepler okunarak;
1-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri Biriminde cenaze hizmetlerinin
aksamadan yürütülmesi amacıyla D.M.O’dan 1 adet camlıvan hizmet aracı alımı ile ilgili
talebin meclis gündemine alınarak gündemin on yedinci sırasında görüşülmesine oy birliği ile
karar verildi.
2-Belediyemizin tam hisseye sahip olduğu Çaykent Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi
Ticaret Limited Şirketinin sermayesinin artırılması ile ilgili talebin meclis gündemine alınarak
gündemin on sekizinci sırasında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2- Gündemin birinci sırasında yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait 19.07.2022 tarih
ve 6582 sayı ile ekinde yer alan 19.07.2022 tarih ve 6578 sayılı olur yazısı ile İller Bankası
A.Ş.’nın talebi ile Kanalizasyon İnşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den ek kredi kullanılması
görüşüldü.
Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin %50’sinin Merkezi Yönetim
Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan %50’si
ise İller Bankası A.Ş. den 29.04.2015 tarih ve 20313 sayılı, 30.05.2016 tarih ve 24310 sayılı,
10.11.2021 tarih ve 103742 Genel Müdürlük Makam Olurları ile tahsis edilen toplam
3.289.550.- (üçmilyonikiyüzseksendokuzbinbeşyüzelli) TL’lik krediden karşılanmasına karar
verilmiştir. Söz konusu işin ek maliyetinin %50’si SUKAP ödeneğinden karşılanmak üzere
%50’si İller Bankası A.Ş.den 600.000.-(altıyüzbin) TL ek kredi kullanılmasına, krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret ve
ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller
Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan
kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve
%100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin
karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç,
gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde
İller Bankası A.Ş adına ipotek ve rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize
kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile
ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetinde her türlü gayrimenkulü İller
Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası
A..Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası
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A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek
her türlü değişiklik çerçevesinde. Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP
kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den temin
edilecek kredi için. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d) bendinde belirlenen
toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki
koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye
Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3-Gündemin ikinci sırasında yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait 31.08.2022 tarih ve
7072 sayı ile ekinde yer alan 30.08.2022 tarih ve 7067 sayılı olur yazısı ile İller Bankası
A.Ş.’nin talebi ile İçmesuyu Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi Kesin Projesi İşi için İller
Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması görüşüldü.
İçmesuyu Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi Kesin Projesi İşinin İller Bankası A.Ş
tarafından yaptırılması için İller Bankası A.Ş.’ye yetki verilmesi ve bu işte kullanılmak üzere
İller Bankası A.Ş.’den 800.000.-(sekizyüzbin)-TL kredi kullanılmasına, krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs.
ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller
Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan
kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve
%100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin
karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç,
gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep
tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek ve rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce
Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya
ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetinde her türlü
gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir ,hak ve
alacaklarını İller Bankası A..Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemizin her türlü ticari
işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda
meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.
Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü
işlemi yapmaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin yetkilendirilmesine oy birliği ile
karar verildi.
KARAR 4- Gündemin üçüncü sırasında yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait 10.08.2022
tarih ve 6851 sayı ile ekinde yer alan 09.08.2022 tarih ve 6844 sayılı olur yazısı ile cadde ve
sokak düzenleme işi için İller Bankasından kredi kullanılması görüşüldü.
İlçemiz Eskipazar Mahallesi Sinan Özen Sokak, Ahmet Hamdi İshakoğlu Bulvarı ve Ahmet
Keçeli Sokakta yapılacak olan çevre kirliliğinin giderilmesi kapsamında sokak ve cadde
düzenlemesi yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den 2.000.000,00TL-(iki milyon lira).-TL kredi
kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi,
resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz
gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal
paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın
tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu
gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis,
inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep
edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin
edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü
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sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye,
Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye,
Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye,
Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası
A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,
5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla
krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin
yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
KARAR 5-Gündemin dördüncü sırasında yer alan Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu
fazla çalışma ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 25.08.2022 tarih
7008 sayılı yazı görüşülüp müzakere edildi.
Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personelinin maktu fazla çalışma ücretinin;
07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022 yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ eki (K) cetvelinin
“Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti kısmında yer alan
belediyemiz grubuna (nüfusu 10.001 ile 50.000 ‘e kadar olanlar için) uygun olarak 625.TL(altıyüzyirmibeşlira.) olarak belirlenmesine, belirlenen bu fazla çalışma ücretinin
01.08.2022 tarihinden itibaren Merkezi Bütçe Kanunu esaslarına göre ödenmesine oy birliği ile
karar verildi.
KARAR 6- Gündemin beşinci sırasında yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğünce çöp konteynırı ve sıfır atık ekipmanları alımı ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğüne ait 31.08.2022 tarih 7084 sayılı yazı görüşülüp müzakere edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğünce belediyemize şartlı hibe
yardımı olarak verilen 420.000,00.-TL’si paranın kabul edilmesine, şartlı hibe olarak verilen bu
para ile çöp konteyneri ve sıfır atık ekipmanları alınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7-Gündemin altıncı sırasında yer alan norm kadro ihdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğüne ait 31.08.2022 tarih 7093 sayılı yazı ile ve ekinde yer alan 30.08.2022
tarih 7068 sayılı olur yazısı ile ekleri görüşülüp müzakere edildi.
İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi ile meclise gelen, 22.02.2007 tarih 26442
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği gereğince belediyemizin yer aldığı D10 gurubuna göre
memur kadrolarında daha önce tahsisi yapılmayan 8595 Unvan Kodlu Teknik Hizmetler
Sınıfında 7’nci derece 1 (bir) adet Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesine oy çokluğu ile karar
verildi
.
KARAR 8- Gündemin yedinci sırasında yer alan sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin
tespiti ile ilgili olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 31.08.2022 tarih 7094 yazısı
görüşülüp müzakere edildi.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre bir adet Ekonomist ’in 2022
yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam ettirilmesine,
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’üncü maddesine göre belediyemizde tam zamanlı
olarak 2022 yılında çalıştırılacak olan Ekonomist ’in 2022 yılı için aylık net ücretlerinin;
Unvanı
Ekonomist

Sınıfı Derece Adet Meclisçe Verilen Aylık Ücret
T.H. 7
1
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü’nün 2022 Yılı ocak ayı genelgesinde
belirlenen tam zamanlı çalışacak sözleşmeli
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personellerin kendi kadro karşılığında gösterilen
net ücretinin 5.700,00-TL (Beş Bin Yedi Yüz Türk
Lirası)
Şeklinde belirlenerek, ücretlerinin ödenmesine, çalıştırılacak sözleşmeli personele yılı
içerisinde devlet memurlarına yapılacak zamların ilave edilerek ücretlerinin buna göre
ödenmesine, kararın ilgili birimlere tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR 9- Gündemde sekizinci sırasında yer alan imar komisyonunda görüşülüp meclise
gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait 04.07.2022 tarih ve 6486 sayılı yazı okunarak talep
görüşülüp müzakere edildi.
İlçemiz Şairler ve Yalı Mahallelerinde yoğun yerleşim alanlarının bulunduğu ancak imar
planı sahası dışında kalan alanlarda planlı ve kontrollü yapılaşmayı sağlamak amacı ile mahalle
yerleşik alanı sınırının belirlenmesi ile ilgili talebin önümüzdeki meclis toplantısında
görülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 10- Gündemin dokuzuncu sırasında yer alan Çayeli- Kanlıdere yolcu taşıma
ücretlerine zam talebi ile ilgili Ulaştırma ve Trafik Komisyon raporu ve Zabıta Müdürlüğüne
ait 29.06.2022 tarih 6393 sayılı yazı görüşülüp müzakere edildi.
Çayeli- Kanlıdere minibüs ücret tarifelerine 09.05.2022 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile
zam yapılmış olup, ücret zammının yapıldığı tarihte motorin fiyatlarının 22,25TL olduğu ancak
komisyon toplantı tarihi 19.07.2022 itibariyle 25,69TL olduğu tespit edilmiştir.
Bu nedenle Ulaştırma ve Trafik Komisyonunun raporu kabul edilerek motorin fiyatlarındaki
artış miktarının zam yapmak için yeterli olmaması nedeniyle 09.05.2022 tarih ve 38 sayılı
meclis kararı ile belirlenen aşağıdaki fiyatların aynı şekilde uygulanmasına;
Hattın Adı
Yolcu Tanımı
Ücreti
Çayeli-Kanlıdere
Sivil
5,00.-TL
Öğrenci
4.00.-TL
İndi-Bindi
4,50.-TL
Yaka
6,00.-TL
oy birliği ile karar verildi.
KARAR 11- Gündemin onuncu sırasında yer alan Çayeli- Rize minibüsleri güzergâh değişiklik
talebi ile ilgili Ulaştırma ve Trafik Komisyon raporu ve Zabıta Müdürlüğüne ait 05.07.2022
tarih 6510 sayılı yazı görüşülüp müzakere edildi.
Çayeli- Rize hattında yolcu taşımacılığı yapan S.S. 15 Nolu Çayeli Minibüsçüler
Kooperatifinin güzergahlarını Çayeli Kanlıdere Plajına kadar uzatma talepleri Ulaştırma ve
Trafik Komisyonunca değerlendirilmiş olup, güzergâh belirleme yetkisinin Rize İl Trafik
Komisyonunun yetkisi dahilinde olduğundan dolayı oy birliği ile ret edilmiştir.
KARAR 12-Gündemin on birinci sırasında yer alan Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp
meclise gelen Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 29.06.2022 tarih ve 6416 sayılı ek tarifeler
yazısı görüşülüp müzakere edildi.
Aşağıda belirlenen ücret kalemlerinin 27/12/2012 tarih ve 28510 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü
Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik” ve 2464 Sayılı
Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereği 2022 yılı ücret tarifelerine eklenmesine;
GEÇİŞ HAKKI ÜCRETLERİ (KDV. HARİÇ)
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SIR
A
1

GEÇİŞ HAKKINA KONU YERLERİN NİTELİĞİ

BİRİM

Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı yıllık
taşınmazlar (Metrekaresi, taşınmazın emlak vergisine (TL/m²)
esas asgari metrekare birim değerinin yüzde 2’si)

ÜCRET
%2

yıllık
2,50
(TL/m)
3
Yukarıdakilerin dışında kalan yerler
yıllık
0,50
(TL/m)
4
Yer üstü saha dolabı yeri
yıllık
1.000,00
(TL/Adet)
27 Aralık 2012 Perşembe 28510 sayılı Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle tespit edilen
ücrettir. Madde:9-(3) Her yıl ÜFE oranında artırılır 6. Maddedeki hususlarda ilgili
yönetmelik hükümleri geçerlidir. Geçiş hakkı ücretlerinin beş yıllık kısmının peşin ödenmesi
halinde yüzde on, on yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi oranında indirim
uygulanır.
Oy birliği ile karar verildi.
2

İlçe belediye tasarrufunda kalan güzergahlar

KARAR 13- Gündemde on ikinci yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 29.08.2022
tarih ve 7043 sayı ile 2022/57 sayılı meclis kararına itiraz yazısı ve ekindeki dilekçeler
görüşülüp müzakere edildi.
Belediye meclisinin 05.07.2022 tarih 57 sayılı kararı ile kabul edilen Büyüktaşhane
Mahallesi 49 ada 6 parsel, 51 ada 2 parsel ve 1379 ada 20 parsellerde kayıtlı taşınmazları
kapsayan alanda hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi amacı ile imar
komisyonuna havale edilmesine, komisyonun hazırlayacağı rapora göre imar planı
değişikliğine yapılan itirazların 09.09.2022 Cuma günü saat 10:00’da yapılacak olan Eylül
2022 ayı meclis toplantısı ikinci birleşiminde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 14- Gündemde on üçüncü yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 29.08.2022
tarih ve 7044 sayı ile 2022/58 sayılı meclis kararına itiraz yazısı ve ekindeki dilekçeler
görüşülüp müzakere edildi.
Belediye meclisinin 05.07.2022 tarih 58 sayılı kararı ile kabul edilen Yaka Mahallesi 1469
ada 1 ve 2 parseller ile 165 ada 9,11 ve 17 parsellerde kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda
hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi amacı ile imar komisyonuna
havale edilmesine, komisyonun hazırlayacağı rapora göre imar planı değişikliğine yapılan
itirazların 09.09.2022 Cuma günü saat 10:00’da yapılacak olan Eylül 2022 ayı meclis toplantısı
ikinci birleşiminde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 15- Gündemde on dördüncü yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 29.08.2022
tarih ve 7045 sayı ile 2022/63 sayılı meclis kararına itiraz yazısı ve ekindeki dilekçeler
görüşülüp müzakere edildi.
Belediye meclisinin 05.07.2022 tarih 63 sayılı kararı ile kabul edilen Yenipazar ve Eskipazar
Mahalleleri içerisinde Şairler Deresinden eski Askerlik Şubesine kadar ) Mart Caddesi alt
kısmını kapsayan alanda hazırlanan imar plan çalışmasına yapılan itirazların görüşülmesi
amacı ile imar komisyonuna havale edilmesine, komisyonun hazırlayacağı rapora göre imar
planı değişikliğine yapılan itirazların 09.09.2022 Cuma günü saat 10:00’da yapılacak olan Eylül
2022 ayı meclis toplantısı ikinci birleşiminde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
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KARAR 16- Gündemin eklenerek görüşülmesine karar verilen Zabıta Müdürlüğüne ait
06.09.2022 tarih ve 7166 sayılı yazı ile araç alımı talebi görüşüldü.
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri Biriminde cenaze nakil aracı
yetersizliğinden dolayı 1 adet Camlıvan hizmet aracının kendi öz kaynaklarımız ile DMO
(Devlet Malzeme Ofisi) üzerinden veya ihale yolu ile 237 sayılı Taşıt Kanunu 10’uncu maddesi
gereğince satın alınmasına, 2022 yılı mali yılı bütçesi ekinde bulunan T-1 (2022 yılında
edinilecek araçlar) cetveline eklenmesine, araç alımı için Belediye Başkanı İsmail Hakkı
Çiftçi’nin yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 17- Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen Mali Hizmetler Müdürlüğüne
ait 06.09.2022 tarih ve 7168 sayılı yazı ile belediyemizin tam hisseye sahip olduğu Çaykent
Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketinin sermaye artırımı talebi
görüşülerek müzakere edildi.
Belediyemizin tam hisseye sahip olduğu Çaykent Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi
Ticaret Limited Şirketinin 750.000,00TL (yedi yüz elli bin lira) olan sermayesinin
750.000.00TL(yedi yüz elli bin lira) daha artırılarak 1.500.000,00TL’ ye (bi milyon beş yüz
bin lira) artırılmasına ve artırılan miktarın belediye bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile
karar verildi.

İMZA
İsmail Hakkı ÇİFTÇİ
Başkan

İMZA
Melek YILDIRIM
Kâtip

İMZA
Mehmet Fevzi DAYI
Kâtip

