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KARARIN KONUSU: iyidere (Rize) içmesulu,
Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı proje ve yapm etilt

çalışmaları kapsamında; sondaj kuyusu ile terfi merkezi
onarımı asbest ve çelik içme suyu borusu değiştirilrnesi ile
Fethiye Mahal|esinde mevcut depo yerine yeniden içme
suyu deposu yapılması işlerinin yaptırılması konusunun
görüşülmesi.

MECLiS BAŞKANI
üyn
üyB
üyn
üyB

Saffet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVALCI
Hasan KOLCU
Özgi,ir KAVALCI

UYE
üyB
üyB
üyp
üyB

Zeynep ERSOY
Emin RAKICI
Şenol BALCI
Ali BALCI
Aydemir TARAKÇI

KARAR

Belediye Meclisimizin 05l02l20}0 tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan

toplantısında gündemin 2 nci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce yapılan ihalesi neticesinde 08/l0/20l8 tarihinde yer

teslimi yapılmış ve yapımı devam etmekte olan Iyidere (RIZE) Içmesuyu, Kanalizasyon ve

Yağmursuyu inşaatı proje ve yapım etilt çalışmalafı kapsamında; İyidere-İkizdere Devlet Karayolu
güzergahı tızeri Hazar Mahallesi iIe Yaylacılar Köy Sınırı mevkiindeki sondaj kuyusu ile yanındaki
İerfi merkezinin faal bulundurulması ihtiyacı nedeniyle onarımları ile buradan itibaren İyidere-İkizdere
Devlet Karayolu güzergahını izleyerek Hazar Mahallesi istikametine geçen yaklaşık 800 metre

uzunluktaki 300 mm. asbest boru dağıtım hattının ve yine Hazar Mahallesi İyidere-İkizdere Devlet
Karayolundan Santral Sokak girişi ile eski Trabzon-Rize Devlet Karayolu (Kazım Karabekir Caddesi)
güzergahından geçerek Fethiye Mahallesi su deposuna bağlanan yaklaşık 2.500 metre uzunluktaki 200

mm. çelik su borusu dağıtım hattının polietilen uygun veya diğer uygun evsafta boru ile değiştirilmesi
ve Fethiye Mahallesindeki onarımının uygun ve ekonomik olmayacağı anlaşılan mevcut depo yerine

600 ton kapasiteli veya projesine göre uygun kapasitede deponun yeniden yapılması işIerinin

yaptırılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

lis B
lediye Başkanı)

Hasan KOLCU
Katip

Aydemir TARAKÇI
Katip
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11

05l02l2020
KARARIN KONUSU: Hususi taksi plakalarının
ticariye dönüşti,irülmesi konusunun görüşülmesi.

MECLİS BAŞKANI
üyn
üvB
üyn
üyB

Saffet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVALCI
Hasan KOLCU
Özgür KAVALCI

üyB
üyp
üyn
üyn
üyn

Zeynep ERSOY
Emin RAKICI
Şenol BALCI
Ali BALCI
Aydemir TARAKÇI

KARAR

Hasan KOLCU
Katip

Aydemir TARAKÇI
Katip

lediye B
anl1S

Belediye Meclisimizin 0510212020 tarihinde, Çarşamba gtinü, saat 13:30'da yapılan
toplantısında giindemin 3 iincü maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

İyidere Belediyesi sınırları dahilinde Merkez-Sahil Taksi Durağı, Yıldız-Çiçek Taksi
Durağı, Hazar Taksi Durağı, Köprü Taksi Durağı adıyla dört adet taksi durağının bulunduğu
ve bu taksi duraklarında faaliyeti olan taksilerden bazrlarının belediyemizce verilen siireler ile
hususiye dönüştiirülmüş oldukları ve bu hususi plakaları ile günümüzde faaliyetlerinin
olmadığı, söz konusu taksi duraklannda kayıtlı taksi sayıları da dikkate alınarak ve mevzuatı
dairesinde yapılan değerlendirme neticesinde hususi taksi plakalannın en geç 01101/2021

tarihine kadar ticariye dönüştürülerek faaliyetlerine başlamalarına, bu taksilerden gi.inümüzde

hususi plakalı olanlann sahiplerine plakalarını ticariye dönüştürmeleri ve ticari taksi olarak
faaliyete başlamaları için 01/0l/2021 tarihinde kadar siire verilmesine, bu tarihe kadar hususi
plakalannı ticariye dönüştiirmeyerek, faaliyetine başlamayan hususi plakalı taksi sÜiplerine
plakaların_ın iptali dahil usulü dairesinde hukuki, cezai ve idari yaptınmın uygulanmasına

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

/ü
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I KARARIN KONUSU: Birlik kurulması konusunun
görüşülmesi.

MECLiS BAŞKANI
tiyE
üyn
üyB
üyn

Saffet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVALCI
Hasan KOLCU
Özgür KAVALCI

üyn
üyr
üyB
üyn
üyı,

Zeynep ERSOY
Emin RAKICI
Şenol BALCI
Ali BALCI
A demir TARAK I

KARAR

Belediye Meclisimizin 0510212020 tarihinde, Çarşamba günü, saat 1 3:30,da yapılan

toplantısında giindemin 4 iincü maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

ıtfaiye teşkilatı oluşturulması amacıyla; belediyemiz ile diğer zuze ili mahalli
idarelerİnin'kaulıİııyla bir ıİirlik k*ul.us,na veya Rize İli müalli idarelerinin kaülımıyla
İ.r-Ü"ı. tiİıiğ. uİİ.aiy..ir"" tıyİ olunmasına veya belediyemiz.ile diger. Rize İli mahalli
la-"ı".i İı" zuİ. ors,aniİe Sanayi'Bolgesi tiızel kişi[iğinin katılımıyla ortaklık ile tüzel kişilik
İ.upır^,nrr"ya Ri"ze ili mahaİli idar:eleri ile fuz'e O1gaıize Sanayi Bölgesi tüzel. kişiliğinin
i;i,ı"riil kuiulacak ortakhk ile tiizel kişiliğe -belediyemizce ortaklık ile kaulım
saglanmasına toplanlıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Hasan KOLCU
Katip Katiplis B

yeB

Aydemir TARAKÇI

A
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13

05/02/2020

KARARJN KONUSU: Amatör spor kulüplerine
yardım ile destek sağlanması talebi.

MECLi§ BAŞKANI
tryB
tryB
iryB
iryı

Saffet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVALCI
Hasan KOLCU
Özgij( KAVALCI

UYE
üyn
üyı
üyı
üyı

Zeynep ERSOY
Emin RAKICI
Şenol BALCI
Ali BALCI
Aydemir TARAKÇI

KARAR

Hasan KOLCU
eclis p

elediy Başkanı)

Belediye Meclisimizin 05/0212020 tarihinde, Çarşamba günü, saat 13:30'da yapılan
toplantısında giindemin 5 inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanununun 14 iincü maddesinin birinci fikrasının (b) bendinde
yer verilen; "(Değişik ikinci cümle; l2ll I12012-6360117 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek

amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve
gerekİi dİstegi sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yun içi ve yurt dışı
mtisabakalardİ üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculaıa, teknik yöneticilere ve

antrenörlere belediye mJclisikararıyla ödü| verebilir.", yine t4 üncü maddesinde yer verilen; (Ek
fı|<ra I2ll1l20|2-aıaoııı md.; Değişik: 12l'712013-6495lI00 md.) Belediyelerin birinci fikranın (b)

bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl gen€ı bütçe
vergi gelirlerinden belediyeleri içln tahakkuk eden miktarın; büyü§ehir belediyeleri için binde
yeaTsiii, aiger belediyeler için binde on ikisini geçemez" hükmü çerçevesinde. Il.çemizin

çiffikspor-ile kalecikspor spor kulüplerinin başvurulan. ile 
. 
taleplerinin ..bulunduğu

dnlaşıldigından yapılan g6rtişme neticesinde; bu amatör _spor ku_ltı_p_l9ri$9n Çiftlikspor spor
kuıü'biınğ3.000;0o 1uç uin; iL. ve Kalecikspor spor kulübüne 3.000,00 (üç bin) TL. nakdi
yardım yapılmasına toplantıya kaılanların oy birliği ile karar verildi.

J Aydemir TARAKÇI
Katip

-1
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KARARJN KONUSU: Cadde ve sokak adı verilmesi

MECLİS BAŞKANI
tiyE
tIyE
üyB
üyp

Saffet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVALCI
Hasan KOLCU
Özgtir KAVALCI

UYE
üyı
üyB
üyr
üyn

Zeynep ERSOY
Emin RAK]CI
Şenol BALCI
Ali BALCI
Aydemir TARAKÇI

KARAR

Belediye Meclisimizin 05/0212020 tarihinde, Çarşamba günü, saat l 3:3O'da yapılan
toplantısında, toplantı giindemin 6 ncı maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Fıçıtaşı Müallesinde, Yunus Emre Caddesindeki 74 ve 72 nıımara arasından aynlan
yola Kaptan Sokak adının verilmesine, Fethiye Mahallesinde Hacı Şevki Hantal Caddesinde
Yalıköy Sokak ile Fabrika Sokak arasından ayrılan yola Yığcı Sokak adının verilmesine 5393

sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18 inci maddesinin (n)

bendine ve 81 inci maddesine göre toplantıya katılanlaıın oy birliği ile karar verilmiştir.

Hasan KOLCU
Katip

Avdemir TARAK
Kati

I

lis
(B ediye

oNAY
., /02/2020

Murat AKYUZ
Kaymakam

4
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05l0212020

KARARJN KONUSU: Özel Halt Otobüsü Devir
Temlik Ücreti'nin veniden belirlenmesi.

MECLİS BAŞKANI
üyı
üyp
üyB
üyn

Saffet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVALCI
Hasan KOLCU
Özgiir KAVALCI

üyr
üyB
üyB
tıyn
üyB

Zeynep ERSOY
Emin RAKICI
Şenol BALCI
Ali BALCI
A demir TARAK t

KARAR

Belediye Meclisimizin 0510212020 tarihinde, Çarşamba giinü, saat l 3:30'da yapılan
toplantısında giindemin 6 ncı maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

"T.C. İyidere Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği" içeriğinde yer

alan ücretlerden, düa önce belirlenmiş yiirürli,ikteki Denetimli Özel Halk Otobüsü Devir
Temlik Ücretinin; belediyemizin talebi ve tasam.ıfuyla toplam 16 adet otobüsten

belediyemizce belirlenen özelliklerine uygun olarak güncel talep, gereklilik ile nitelikleri
taşımayanların her birinin yeni otobüs ile değiştirilmesi çerçevesindeki diizenlemenin
işleticilere fazlaca külfet yiiklenmeden gerçekleştirilmesi bakımından, bu güncel dtizenleme
ile hizrnete alrnacak sadece bu yeni otobüsler için uygulanmakta olan güncel tutardan daha az
tutarda yeniden belirlenmesine dair konunun incelenerek değerlendirilmesi ile uygun

bulunması ve takip eden toplantılarda meclis giirıdemİne alınması halİnde, buna daİr bİr karaı
alınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Aydemir TARAKÇI
clis

(B ediye Başkanı)

Hasan KOLCU
Katip Katip1


