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05.11.2020 tarihli ve Kira Artış Oranı Tespiti konulu Meclis Plan Bütçe Komisyon Raporunun
incelenerek meclisimizde görüşülmesi ve 202| yı[ı Belediyemiz taşınmazlarında kiracı olarak
bulunanların, kiralayaıak kullandıkları yerler ile ilgili kira artlş oranının belirlenerek karar alınmasını rica
ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 02/12/2020 tarihinde, Çarşamba giinü, saat 13:30'da yapılan
toplantısında, toplantı gündeminin 1' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

cLİs KATİp (Üye) KaTİP (Üye)
Aydemir TARAKÇI

b

karann Tarihi
0aDn020

Karar No
60

Kararrn
Konusu

Kira Artış Oranlan ve Kira Bedelinin Belirlenmesi.

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

Üyeler

Boiediye Başkanı saffet METE, Hü§eyin METE, Tevİik Ali KAVALCI, Hasan KoLCU,
zeynep ERsoY, Emin RAKıCl, Ali BALcı, Ayd€mir TARAKÇt. Özgür KAvALc!, Şenol BALCI

tME Hasan KOLCU

öııni :

2021 Yılı belediyemiz mülklerinde kiracı olarak bulunanların kiralayarak kullandıkları
yerler ile ilgili kira artış orarunın belirlenmesi konusu ile ilgili olarak 05.1|.2020 tarihli ve Kira
Artış Oranı Tespiti konulu Meclis Plan Bütçe Komisyon Raporu da incelenerek ilçemizde emlakçı
bulunmaması nedeniyle sağlıklı veri elde edilemediğinden, uygulanan emsal kira artlşlan ve
giinün ekonomik şartlan da dikkate ahnarak yıllık kira artışlan ile kiralanan yerin m2 büyiitlüğü
de göz öniinde bulundurularak her biri için yapılan alrı ayrı değerlendirme sonucunda 2021 yılı
kiıa bedelinin TÜİK tarafindan bir önceki yılm aynı ayına göre Kasım ayında açıklanan %14,03
TÜFE oranında arttınlmasna, oranrn arthnlması neticesinde bulunacak rakamrnda, virgülden
sorıraki krsmının bir Tiiık Lirasına tamamlanmasına yapılan oylama neticesinde İyidere İlçe
Belediye Meclisinin, ARALIK Ayı Meclis Toplantrsının 02 ARALIK 2020 Çarşamba günü
saat 13.30'de yapılan toplantrnın 1. Gündem maddesi Oybirliği ile kararlaştınlmıştır.
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Ticari Taksi Hususi Süresi ve Ücretinin Belirlenmesi ile İyidere Belediye Meclisinin
05.06.2008 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan ve halen yürifulfüte bulunan (T) Plakalı Ticari
Taksi İşletme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde değişen koşullar sebebiyle değişiklik yapilması
hususunun meclisimizde görüşülmesi ve karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

l. 5393 sayıh Belediye Kanununun l5'inci Madde (p) fıkası ve ayni kanunun l8'inci
maddesinin (f) fıkrası gereği; faaliyette bulunan ticari taksi süibinin aracını hususiye
alma başıurusu yapması durumunda başıurusunun belediye enctimenince uygun
görülmesi halinde 2000,00.-(ikibinttirklirası)Tl hususiye alma ücretinin peşin olarak
alınmasına, stire dolmadan hususiye dönme başıurusu yapabilmesine, hususi siiresinden
önce tekrar ticari faaliyete başlama kararı alırsa herhangi bir geri ödeme yapılmamasına,

2. Ticari araçların hususiye dönüştürülmesi süresinin tam yıl (l2 Ay ve Katları) olarak ve en fazla
3 (üç) yıl olarak belirlenmesine, 1 yıldan fazla siireli hususiye alma başvurularında her bir yılın
2000,00.-(ikibintiirklirası)Tl ile çarpımı ile ücretlendirilmesine ve bu ücretin peşin olarak
alınmasına, siire dolmadan hususiye dönme başvurusu yapabilmesine, hususi siiresinden
önce tekar ticari faaliyete başlama karan alırsa herhangi bir geri ödeme yapılmamasına,
belirlenen Ticari Plaka hususiye alma ücretin 2023 yılının Aralık Ayı sonuna kadar herhangi bir
artırım yapılmamasına ve 2023 yılı BeIediye Gelir Ücret Tarifesi ile birlikte belirlenmesine,

3. 65 Yaş üzeri, ve araç değişikliği talebi nedeniyle yapılan hususiye alma başvurularında en fazla
60 gün hususiye alma süresi tanınmasına ve bu sebeple yapılan işlemlerden Hususiye alma
ücretinin talep edilmemesine,

4. Ticari Taksi ruhsat, vize, devir, hususi süre sonrası faaliyete başlama gibi işlemlerin tiimünde
araçlar için l0 yaş model şartr aranmasına, aracınr sıfır araç ile yenilemek isteyen işleticilere ilave
l yı[ daha faaliyet süresi tanınmasına,

kararın Tarihi
02lnn020

Karar No
6l

Kararın
Konusu

Ticari Taksi Hususi süresi ve Ücretinin Belirlenmesi ile
Ticari Taksi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması

BeIediye Meclisini
Teşki| Eden

üyeler

Belediye Başkını Sıffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hı§an KOLCU,
Zeyıcp ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, Ozgür KAVALCI, Şenol BALCI

KARAR :

Belediyemiz sınrrları içerisinde faaliyet yürüten Belediye Meclisimizin 02/|212020
tarihinde, Çarşamba günü, saat 13:30'da yapılan toplantısında, toplantı gtindeminin 2' inci
maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;
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5. Ticaıi Taksi Plakası sahibi her işletmeci muhakkak ilçemizde faaliyet gösteren bir taksi durağının
üyesi olmak durumunda olduğundan(aracını hususiye dönüştiirenier dahil), durak üy;liği
bulunmayan işletmecilere yazılı uyarı yapılmasına müteakip gerektiğinde plakasının iptal
edilmesine,

6. İIçemizde bulunan her taksi durağının yaz ayları için 2l:00-06:00 aıası, kış aylan için 19:00-
06:00 arası durakta Nöbetçi taksi bulundurmasına ve bir sonraki ay nobet listesinin vaktinde
Zabıta Amirliğine durak başkanlığınca teslim edilmesine,

7. FaaliYette bulunan ticari taksi araç içlerine özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyecek, kamusal fayda
sağlayacak görüntiı açısı ile ön ve arka olmak üzere iki adet kamera takılmasına ve bu
kameraların yolcu taşımacılığı yaptlğı esnada açık, çalışır vaziyette bulunmasına, kamera
kayıtlannın en 

^z 
l ay kayıt saklama kapasitesinde olmasına,

8. Ticari taksi iŞleticisi ve varsa şo{iirü için resimli tanıtıcı kimlik kartının kullanılmasına ve sevir
esnasında elbise üzerinde takılı olmasın4

9. Aktif o]arak faaliyet yürüten her araçta belediye meclisince belirlenecek o|an bir zamanda..Araç
Takip Sistemi" ne geçmesine,

l0.65 YaŞ .sınırl veya ölüm nedeniyle, kanuni mirasçılarına yapılacak devir işlemlerinde .'Devir
Temlik Ücreti aIınmamasına, onun haricinde eş ve çocuklarİahil devir durumunda,,Devir Temlik
Ücreti"alınmasına,

ll. AraÇlarda Yolcu taŞrma esnasında taksimetre açılmasının zorunlu tutulmasına ve uygulamanın
denetlenmesine,

12. Bu maddelere uymayanlar hakkında tufulacak tespit tutanağı ile birlikte belediye encümenince
cezalandırılmasına:
Alınan kararlar gereğince İyidere Belediye Meclisinin 05.06.2008 tarih ve 45 sayılı karan ile

onaYlanan, 24/5/1984 tarihli ve 30l l Kanun numaralı,l /6/l984 tarih ve l84l8 sayıtı Resmi Gazetete,
de YaYımlanarak yürürlüğe giren "Resmi Gazete 'de Yayımlanacak Olan Yön;tmelikler Hakkında
kanun" hükmüne ve usulüne göre ilarııyla yürürlüğe konulan İyidere Belediyesi (T) Plakalı Ticari
Taksi İşletme Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması gerektiren hususların bulunması
nedeni le anılan etmel n il iIi maddelerinin

(f)Bu yönetmeIik },llnrl0ğe giİmeden önce mollesep hak olan
ol8rak mevcut olan CD plal(8 araçlard4 sisteme ilk o|arak geçilme§i
Eamasında nüsaı diızenlenirken model yEl aramaz ancak 20ll
yt|lnda sonm model yaşt ı2 yaş ve d6ha fada olan aİaçlaİı yıIhk
ruhsat ve vize lemi

Madde 5

(OBu yöneunclik toİürlüğ€ 8irrn€den önce mOkl.scp hak olaı
olarak mevcul olan (T) plaka araçlardr, §isteme ilk olarak geçikne§i
a§amas|nda ruh§8ı düzenleniİken model yaşı aİ8maz aacak 2oll
yılında sonm model yaşl l0 yaş ve daha fara oIan arğçları yılhk

Madde 5

ruhsat ve vize i ar.

(c) l 2 yaş ve 0zerinde y§ı olsn a.açlaİın vize işlemi yapılmaz ve bu
araçlaİ f.sjiyenen mcn €dilirler,

Madde 6

(c) ı0 yaş v. ü2lrinde yaşl olan a.açıonn vize işlemi yapılmaz v. bu
araçlaİ faajiyettcn m.n edilirle..

Madde 6

(e) Devir temIik 0creıl€İi tamamı p€şin olafak ödenir. Peşin olaİak
aldenmesi durumunda herhan8i bir indlrim yapllmar. Devir Temlik
Ucreıi 2500 TL.dir. Bu fular Meclis karaIlyla degiştirebitir,

Ruhsaİ Harçlan ve Deviİ Ücrc(leri
Medd€ ?:

ü..eıl.ri v€ Husü§iyc Alfıa Usul v€ Esas v. ücİcıi
Madd€ 7:

(.) D€vİ lemlik 0crğlcri tsmaİo p.şin olsİsk odeıir. Peşir oıaı!İ td.nmcsi
duİuİnunda herha.ı8i bir iİdnim yapılmaz. Deür Tenlik Üc.€ti 2500 Tl,.dir.
Bu tuıa, Me.|i§ kaİanyla değişıir.bilir V.ras.t yoluyla inti}a] v. 65 yaş üzlri
nen niyl. k .uıi mi'"şılirına d.vir edcc.u€.d.n hğhaagi bir ocr€r alıomaz_
l0 Yaş Şaİ! anıu.. Bu şahıslara 90 giın sü. t nüf,
G) Faaliy.tl. buluna! ticaİi ıaİsi sahıbinin ara.mr hususiy. ııma başvuru§ü
yapnası duumunda bArvurusıııuİ b.l.iıy. .ıcİD.nioct uygu gon mesi
haliİde 2000.00.-(!İibint0rklir.§ı)Tl hususiyc almı 0crcıinin p.şiİ olaİak
alııır. soİe doımadan h$u§iy€ dönmc bırtlfu§u yapıbiliı hıı§usi süf.sind€İİ
öac€ t kııİ ıicafi faaliy€ıe b§lanı İaran İllİsa b.rhrngi bi, 8cri .denc
yap maz.
(h) Ti.aİi araçlann h[§$iy€ dö!ü§lüroım.si süİcsi ıam yıt (l2 Ay it
Kallan) olarak ve in fazla 3 (0ç) }1l olaıa* b.l.diy€ €ı.ofi.niDc, b.lirl.nn. i
Fldaİ frr. siır.li hu§usiyğ alma b§!,ıı.ula!ııü hcr bir ylü 2000,00._
(ikibiİtİlklin§DTl il. çjrpünt ilc ocral.ndiİi]mesi yapılrİ vc bu ocret pcşio
olarrk a]ınır, plaka sahibi .rnftnd.n husılsi srfc§iDdcn önc, ı.İrJ ii@i
faaliyete barlama karan başMıİusu yapıhrss h.rtıangi bir 8.ri ad.mc
yıpülmız.
(i) B€kniy. o.|ir Ücreı Taİif€si il. bİlike her yl b.l.diy. mcclisiDc.
bdnbnir.

Rut§al Haİçlan, D.ür

Y65)0 ]edeğişikl ıği yapılan
rana 60 8un

yapılan t-Hırsusiyc lalep
helukarda 0y!l yaş

TalsıTica.l(k) faali gıb,
1aİaşlem]erin 0 sıfır ile,aş şaflı

Ao\

ESKi YENl



Madde 8|

(d) ..,.(Ekleme yaplImtştır)
Madde 8|

(d) Ticari Taksi Plalosı sahibi heİ işlefuıeci müakkak ilçemizde
faaliyeı göstercn bir t8ksi durağrnın üye§i olmak
duruınundadı(amcını hu§usiye dönoştlırenleİ drhil). Duİak 0yeIiği
bulunmayan T Plaka sahiplerinin işleİn€ ruhsatı ipt l edilir.
(e) Ilçemizd€ bulunrıı heİ taksi durağınün y.z ayl8n için 2l:oo-
06:00 afası, k!ş ayl6İı için 19:00-06:00 ala§ı durakta Nöbeıçi taİsi
bulundu.mak ve biİ sonraki öy nöbct li§tesinin vaktiİd. znbııa
Amirliğine durak başkanlığüıca teslim edi|rnesi ger€kmekteiiİ.
(f) Ticari taksi işleticisi veya şoİör0 0zerind€ .esmi bulunan tınıııcı
kimıik kanlnl boynund. veya klyafetinin üst kısmında rah8tl*la
gör0lebilecek bir y€İine takmak zorundadtr.
(g) Tiçaİi taksi işleticileri yaz syl.İmda 0§t beyaz veya lacivert
gömlek, alt siyah vğya liciven kİcihen kumaş veya keten panto|on;
kış ayIaİmda ost b€y6z veya l8çivc( göml.h oz.rilte koyı İenk
hırka veya kazak, alt siyah vey8 laciven kumaş pantolon gömlek
giymek v€ kavat talğnak zorundadr. Dini s8İal hariç s8kal
blrakmak yasaktlr,

Madde 9:
(i) Ruhsat sahiplerinin, işletme .uhsaın oş ve çocuklarına deviİ
etmesi halinde "Devir Temlik" ucreti allnmaz ve model yaşl
aranmaz ancak yılhk vizclerd€ l0 yoş şaltı üanıf.

Madde :9
(i) Rüs6t süjplerinin işletme ,uhsatlafl!ı eş ve çocuklaİtİa deviı
etmeleri duİumunda "Deviİ Temlik Üçrcti" slınır. D€vir T€mlik
ücrcti yalnızca 65 yaş sınm vcya ölüm nedeniyl€, k8nuıi
mirasçtlaİma yapılacak devir işleırılerinde altnrnrz Ançsk l0 yaş
arat model saff araalr.

Madd€ 9:

0) Ruhs8t süibinin ölum0 halinde mahkem€d.n alınacak ve.as€t
iI8mında yazllı varislerin, ruhsat süibini. ölum tafihind€n itibaİen
90 8ün §Ore içind€ muvafaka! ettikıerini gösıe.en mllİacaatlafı
iızerino varis veya v8rislerin üaIik tescil blıİolarında. dıızenıenmiş
motorlu araç tescil bel8esinde b€linilen mi.asçtlanı biri veya tumlı
adlna işletrne .uhsatı tanzim edilir. Va.risler dilerlerse hakl8rın| 3
ü.ıcu kişilçfe sat§ v.ya deviİ edebilirler. En geç 6 ay içerisinde
b0tün varislerin muvaf8kati almamaz ise varislerin ttçüncü kişilare
devı, tcmlik haklo kaybolur. İşletmc ruhsatının vsrislerden bİi veya
diğe.leri adına t8nzim cdilme§i halinde devi, temlik ocreti
alınma2,model yaşı aranmaz,8ncak yıllık vizelerde 20 yaş şanı
aranı.. Va,isl€İ isterlerse şoför çalıştırabilirleİ. Bu duİumda
kendile.inde sürüçO bel8esi v€ tic8ri taşıt kullanım b€l8esi şartı
aranmaz. 3 lınco kişileİe yapılan dcvirlefde devi. ıcınlik 0cr.tinin
tamaml 6lınür v€ araçlsıfda model ya5l aranüİ (7 ya§)olaİak üanır.

Madde :9

0) Rüsaı §ahibinin ölomü halind€ mahkemeden alıİaçak vçraset
ilamında yazılt va.islerin, rııhsat sahibinin ölum taİihinden itiboİcn
90 gıh süre içinde muvafakd anikleri.i gösteren mlıracaatlsn
ozerine varis veya larisIerin tİafik te§cil b0rolanndan dtızen|anmiş
moıoİlu araç tesciI belgesinde belirtilen mirasçllann biri veya tümü
adına işletıne .uhsatı tanzim edilir. Varislef dilerlefse haklannt 3
iıncü kişilğre sat§ veya devi. ed€bilirıe., En geç 6 ay iç.risinde
b0t0n varisl€rin muvafakati aİlnam8z is€ varislerin 0çünc0 kişil€r€
devir ıcmlik hakk kayboluı. İşlctme ıufuatrnın vari§leİden biri vey8
diğerleri adtn. tanzim edilm€si ha]inde deviİ temlik ocİ€ti
attnmar,l0 yaş şaİlı aİanlı ancak yılllk vizeleİde l0 yaş şaİt aİ8nlr.
vaİisltf isterl€r§e şoför çaltştlfabiliİleİ. Bu dunımda kendilcİindo
§tlrüc0 b€lgesi ve ticaİi t§üt kullanlm belgesi şsn! aİa.maz. 3 orıcü
kişi|ere yapılan devirlerde devir temlik ocrEtinin tımaİıü almır vc
aİaçlaİda model ya§t rİanıİ (l0 yas)ol8İak aİanlr.

Madde:l3
(f) Eklenmiştir

Madde: l3
(f) F8aliyette bulütıan ticti tsk§i araç içleriDc özcl hsyatın dzliligini
ihlal glmeyecek, kamusa.l fayda §8ğlar?caİ göılınt0 açı§t ile ön ve
ark8 olmak oz€f€ iki adet karncfs takılmssına vc bü kameraların
yolcu t§ım8cılığt yapttğı esnada açıh çal»lr v6ziy€tte bulunm&sına,
kameaa kayıtlaİ|ntn en az l ay kay( sak]aına kapasitesinde olması
geİekm€ktedir.

5393 sayılı Kanunun l8'inci maddesinin (m) fıkası gereğince }ukarüda açıklandığı şekilde
değiştirilerek onanmasına; İyidere İlçe Belediye Meclisinin, ARALIK Ayı Meclis Toplantısının 02
ARALIK 2020 Ça§amba günü §aat 13.30' de yapılan toplantının 2. Gündem maddesi Oy çokluğu
ile kararlaştırılmıştır.

cLiS KaTiP (Üye)
Hasan KOLCU

KATiP (Üye)
Aydeınir TARAKÇI
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İyidere Belediye Başkanlığımıza verilen l2.09.20l9 tarihli ve 27 kayıt no.lu dilekçe gereği Şehit
Ögretmen Hasan GÜNEŞ' in isminin yaşatılması maksadıyla adının ilçemizde yer alan bir alana verilmesi
talebi ve MekAnsal Adres Kayıt Sisteminde İlçemiz Fıçıtaşı mah. 2. Küme Evleri olarak adtandırılan
alanda bulunan isimsiz 3 adet cadde ve sokağa isim verilmesi ile Fıçıtaşı mahallesi başlangıç noktası Y
değeri 6|3204,76 X değeri 454|698,52, Bitiş Noktası Y değeri 613966"79 X değeri 4541822,47 o|an
alanın Kıbrıs Cazisi Suat KARDAŞLAR caddesi olarak isminin değiştirilmesi konusunun görüşülerek
karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARA R

Belediye Meclisimizin 02l12/2020 tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan toplantısınd4 toplantı
gündeminin 3' ünci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

İlçemiz Fıçıtaşı mahallesi 2. Küme evleri mevkiinde bulunan Başlangıç Noktası Y Değeri 6129|6,77 X
değeri 454l356,00 olan, Bitiş Noktası Y Değeri 6133|9,42 X Değeri 454|334,22 olan gitzergüa Şehit
Oğretmen Hasan GIJNEŞ Caddesi isminin verilmesine; Başlangıç Noktası Y değeri 613l76,38 X değeri
454|452,38 Bitiş noktası Y değeri 6|3120,47 X değeri 454|542,97 olan yol giizergahına Hacı Eakkr
METE Sokak isminin verilmesine; Başlangıç Noktası Y değeri 6l3205,90 X değeri 454l420,86, Bitiş
Noktası Y değeri 613220,74 X değeri 4541245,22 olan yo| güzergahına Meşe Sokık isminin verilmesine;
ilçemiz Fıçıtaşı mahallesi başlangıç noktası Y değeri 6|3204,76 X değeri 4541698,52; Bitiş noktası Y
değeri 613966,79 X değeri 454|822,47 olan güzergahın isminin Krbrıs Gazisi Suıt KARDAŞLAR
Caddesi olarak değiştirilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun l8' inci maddesinin (n) fıkası ve ayni
kanunun 8l'inci maddesine göre; İyidere İlçe Belediye Meclisinin, ARALIK Ayı Meclis Toplantısının 02
ARALIK 2020 Çarşamba gilnti saat 13.30' de yapılan toplantının 3. Gündem rnaddesi Oybirliği ile
kararlaştırılm ı ştır.

MECLİS BAŞKANI KATiP djve)
Saffet ME Hasan KOLCU

Murat AKYÜZ
Kıymakam

KATiP (Üye)
AydemirTARAKÇI

l(ararın Tarihi
02l1212020

Karar No
62

Kararrn
Konusu

Bazı Cadde ve Sokak İsimlerinae negişitlil,, Vaplın.us.

BeIediye Meclisini
Teşkil Eden

üyeter

BelGdiye BaşkınI SaİTet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAvALcl, Hi§ın KoLcU,
z€ynep ERsoY, Emin RAKlct, Ali BALcI, Aydemir TARAKÇl, Özgür KAVALCI, Şenol BALcI

Beledive B
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İyidere(Rize) İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi kapsamında İlave İş
Yapımı konusunun meclis gündemine ilave edilerek gündeme madde eklenmesi hususunun meclisimizde
görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Belediye Meclisimizin 02.11.2020 tarihinde, Çarşamba giinü saat 13:30'da yapılan
ioplantısınd4 Belediye Meclis Toplantısı gi.indemine İyidere(Rize) İçmesuyu, Kanalizasyon ve
Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi kapsamında İlave İş Yapımı hususunun ilave edilerek göriişülmek iizeıe
belirlenmesine, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin "Göri§meler ve Yönetim Başl*h"
1 1'inci maddesinin S'inci fıkrasının 2'inci ci.imlesi "Gündem sırasında değişiHik yapılmasına
başkın veya üyeler tarafından yapılan tekliJler üzerine gündeme madde ilave edilmesine
meclisce karar verilir" hi.ikmi.ine göre yapılan oylama neticesinde İyidere İlçe Belediye Meclisinin,
ARALIK Ayı Meclis Toplantısının 02 ARALIK 2020 Çarşamba günü saat 13.30' de yapılan I. Oturum
toplaıtısında Oybirliği ile kararlaştınlmıştır.

MEc ŞKANI KATIP (Uye)
Saffet TE Hasan KOLCU

KATIP (Uye)
Aydemir TARAKÇI

\

I(ararın Tarihi
02l|212020

Karar No
63

Kararın
Konusu

Meclis Toplantı Gündemine Madde İlavesi Yapılmak
Suretiyle Meclis Toplantı Gündeminin Belirlenmesi

BcIediye Meclisini
Teşkil Eden

Üyeler

Belediye Başkanl saffet METE, Hüs€yin METE, Tevfik Ali KAVALcI, Hışan KoLcU,
zeynep ERsoY, Emin RAKıCI, Ali BALcI, Aydcmir TARAKÇI, Özgür KAVALCI, Ş€nol BALCı

ONERI :

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR :

A
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Karas Yapı İnş. A.Ş.+ ÖZ-SU İnş. Proje ve Etiit Hizm. San. Ve Tic. Şti. İş ortakhğı yükleminde
bulunan İyidere(Rize) İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım işi kapsamında İlave İş

Yapımı konusunun meclisimizce görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 0211212020 tarihinde, Çarşamba giinü, saat 13:30'da yapılan
toplarıtısrnda, topIantı gtindeminin 4'ünci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

1. 4 numaralı Paket Atıksu Terfi Merkezi ve 10/R numaralı Terfi Merkezleri yerlerinde,
paket terfilerin konulabilmesi için betonarme istinat duvaılannın yapılması,

2. Şehir merkezinde bulunan 8 numaralı atıksu Paket Terfi Merkezinin iptal edilerek, şehir
merkezindeki kanalizasyon pıojesinin revize edilmesi ve toplanan kanalizasyon hatlarının
2139 numaralı bacada bulunan karayolu hizmet menfezi olarak kullanrlan bakstaıı
geçirilerek derin deniz deşarj tesisine kadar getirilmesi,

3. Hazar Mahallesindeki Yağınur Suyu projesinde, 15 numaralı Deşarj noktasındaki mevcut
menfezin Çaykur Paketleme Fabrikası inşaatı dolayısıyla kapandığından dolayı bu
caddedeki yağmur sulu hatlannın revize edilmesi ve yeni durumd4 ayni caddede çok
faz|a ali yapı tesisi olmasrndan dolayı baksların yapılmasınm zorluğu ve ayni zamanda
işletme zorluklarından dolayı 70x70 ve 1000x1000 baksların yerine karşılanan çapta
körüğe boru ile pğelendirilmesi,

4. İçmesulıı kesin projesinde, mevcut 100 tonluk deponun yerine yapılması planlanan
300 m" liik DY2 deposunun hacmi sabit kalmak koşulu ile mevcut yerine hazne
kısmrrun eni küçültülüp boyu uzatılarak projedeki yerine yapılması;

İyidere İlçe Belediye Meclisinin, ARALIK Ayı Meclis Toplantısrnm 02 ARALIK 2020

Çarşamba giinü saat 13.30' de yapılan toplantınrn 4. Gündem maddesi Oybirliği ile
karaılaştrnlmıştır.

KATiP (Üye)
Hasan KOLCU

kırann Tarihi
02lnn020

Karar No
64

Kararın
Konusu

İyidere(Rize) İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu
hşaaıı Yapım İşi kapsamında i|ave iş Yapımı.

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

üyeler

Belediye Bışkan! saffet METE, Hü§eyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Ha§an KoLcU,
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, Özgür KAVALCI, Şenol BALCI

rye 2]
Ayd TARAKÇI

KATİP @ye)


