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MECLIS KARARI

KATiP (Üye)nrr:cı,is BAşKANI
saffet METE

Be|ediye Başkanı

KATİP @ye)

öxrni

MEcLİSE

.ilÇemiz slnırları iÇerisinde ikamet. eden ve belediyemiz hizmetlerinden yararlanan engelli
vatandaŞlarımızın su wifesi M3 fiyatlaıında indim yapılması hususu meclisimizde gorüşülerek kaıar
alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KA RAR

IlÇemiz sınırları iÇerisinde ikame! eden engelli vatanlılarımızın belediyemizin su tarifesi
üzerinden M3 tiyatlarında indirim yapılması hususu meclisimizde gOrüşülerekİ

. _5378 SaYılı engellilerin 
.temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin

ederek ve.doğuŞtan süip oldukları onura saygıyı ğtiçlendirerek toİıumsal nayuta jlge. bireylerle
eŞit koŞullarda tam ve etkin katılımlarının suğlan-au ve engellilili önleyici İedbirĞrin aıınması
iÇin gerekli dİizenlemelerin yapılmasını hususundaki kanun engellİ=lerimiİe bir çok kolaylıktar vekatkılar sağlamıştır. iyidere. Belediyesi olarak engellileimizin devamıi yan,nüa oırp,
sıkıntılarını gidermekte elimizden ne geliyor ise yapmaya gayret göstermekteyiz.

itçemizde ikamet eden ve hjz=meilerimiro* yurJunu, vatandaşlarımızın engelli veya
birinci derecede bakmakla yükümlü olduklan aile bireyleri için AiIe ve Sosyal 

-Foıi,lı.uıu,

Bakanlığı tarafindan kendilerine verilmiş Engelli Kartların ın en az %40 engelli durumuna göre
!1l,e_{vimiz^ıiU:k. :Yyll9u.n ku|lanmaları durumunda %50 (elli) oranında İıdirim yapılmasınaı
lYidere IlÇe Belediye Meclisinin. EYLÜL Ayı Meclis Toplantısının tİzıty türızlzo çarşal, ua giinıi
saat l3,30' de yapılan toplanının { cündem maddesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

kararın Tarihi
02l09/2020

Karar No
46

Kararın
Konusu

atandaşlarımıza Yönelik Su Tarifesi M3
atların da İndirim u

Engelli V
Fi lanması

L] eler

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

Belediye Başkan| §affet NtETE
Zeynep ERSo}, Emin RAKICI

k Ali K{V-{LCI, Hısan KoLcU,
TAR{KÇı, Özgüİ KAVALcl, Şenol BALcl

Hüseyin METE, Tevfi
, Ali BALCI, Aydemir

Hasan KOLCU Aydenıir TARAKÇt
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Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Atıl ve Metruk
görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Binaların durumları meclisimizde

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KA RAR

MECLiS BAŞKANl

3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde; Genel güvenlik ve asayiş bakımından
tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir İısmı ,eya tamamrnın yıkılacak
derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapılann sahipüerinin
adrese daYalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göİe bunun izalİsi için
belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. yapı sahibiie bu şekilde tebligat
YaPılamaması hAlinde bu durum tebligat yapan idarenİn intemet sayfasınaa 3o ğtın süre ile ilan
edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak tızere tehlikeli yup,y, u.-rır, ve keyfiyet
muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikameİ amacıyla oturanlara da
ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligatı veYa ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde
YaPı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmu.us, halind", tehlikenin giderilmesi
veYa Yıkım iŞleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı o% 20 fazlası ile yapı sahibiİden tahsil
edilir.

Alakalının lakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden
karŞılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını gerekiyorsa rnuılk".. k-u1nu
lüzum kalmaksızın zabia marifetiyle derhal tahliye ettirilir." İenlıdiginden yuturİaa .uaa"
hükmüne aynen uyularak atıl ve metruk binaların en kısa. zamanda !ıkılmasına; iyidere ilçe
Belediye Meclisinin, f,YLÜL Ayı Meclis Toplantısının 02!EYLUL/2020 Çarşamba günü saat 13J0'
de yapılan toplantının t Gün<lem maddesi oyulrligl ile kararlaştırılınışıır.

Saffeı MfTE
KATİP (Üye)

Hasan KOLCU
I(ATiP (Uye)

Aydemir TARAKÇI

kararın Tarihi
02l09l2020

Karar No
17

Kararın
Konusu

Atııl ve Metruk Binaların Durumunun Görüşülmesi

ü ler

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

Belediye Başkanl saffet METE, Hü§eyin ME
Zeynep ERso}', Emin RAKlCI, Ali BALCl.

TE, Tevfik Ali KAvALcl, Hasan KoLCU,
Aydemir TARAKÇI, Özgür KAVALCI, şenol BALCt

ediye B kı A
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Belediyemizin Birimlerince Yürütülecek İş ve İşIemlerde
Aranması hususunu meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica eder

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

MECLİS BAŞKANI }<aTİP @ye)
t METE Hasan KOLCU

iye Başkanı

. .. Bilindiği üzere BelediYemiz Hizmetlerinin aksamadan sağlıklı ve etkin bir şekilde yerine
getirilmesi için gelirlerimizin. zamanında toplanması gerekmeftedir. ıeıeaiyemız İa-i iş ,.Işlemlerini denetleyen içişleri Bakanlığı BaşkontöröĞrü tarafindan bu durum açça ifade
edilmiş ve gelirlerin zamanında tahsil edilmesi için gerekli terkinlerde bulunulmuştur.' '

.. . !9lediYe olarak gelirlerimizin zamanında tahsil edilmesi için başkanhk makamı tarafindanilgili birimlere gerekli talimatı vermiştir.

_ D'ğ* taraftan belediYemjz.birimlerince vatandaşlarımızın yürütecekleri iş ve işlemlerden"Borcu Yoktur" Belgesinin tahakkuk tahsilat servisİnden istenmesine; iyiaere İıç'" 
-n"ı"aiy"

Meclisinin. EYLÜL Ayı Meclis Toplantısının o2LYLijLl2}zo Çarşamba günü saat 13.30'de yapılan
toplantının J. Cündem maddesi Oybirliği ile kararlaştırı lm ıştır.

"Borcu Yoktur" Yazısının
lm.

KaTİP @ye)
Aydemir TARAKÇI

kararın Tarihi
02l0912020

Karar No
48

Kararın
Konusu

Belediyemiz Birimlerince Yürütülecek
"Borcu Yoktur" Yazısının Aranması Hususunun

ş \e şlemIerde

Uoru eSl..

ü ler

Belediye Meclisini
Teşkil Eden

Belediye Başkanl saffet M
z€ynep ERso'l', Eınin RA

Hü n \lETE, ETE evfikT K{ ALc Ha nl,
K C Al r T KRA rydem çl l]loI l.Özgü (ŞenKAvALcI.

Ali KoLCL,
BALCr,


