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04/0312020

KARARIN KONUSU: Meclis toplantı gündemine
madde ilavesi ve gündem sırasında değişiklik
yapılmasıyla, meclis toplantı gündeminin belirlenmesi.

MECLİS BAŞKANI
üyB
üyB
üyt
üyn

Saffet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVALCI
Hasan KOLCU
Özgür KAVALCI

üyn
üyn
üyB
üyp
üyB

Zeynep ERSOY
EminRAKICI
Şenol BALCI
Ali BALCI
Aydemir TARAKÇI

KARAR

Belediye Meclisimizin 0410312020 tarihinde, Çarşamba giinü, saat 13:30'da yapılan
toplantısında, toplantı gündeminin l inci maddesi kapsamında görüşülmesi neticesinde;

04 l 03 12020 tarihli Belediye Meclis toplantısı giindeminin;
1- Açılış ve yoklama.
2- Belediye ücret tarifelerinde düzenleme yapılması ile İyidere Belediyesi özel halk

otobüsü devir temlik ücretinin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
3- İyidere (RİZE) İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursulu İnşaai kapsamında ihtiyaç

duyulan içme suyu deposu ile işlerin yaptrrılması konusunun görüşülmesi.
4- Taşınmaz hisse bağışının kabulü konusunun görüşülmesi.
5- Bağış olarak temini suretiyle taşıt edinilmesi konusunun görüşülmesi.
6- Belediyemize ait, satılacak taşıt konusunun görüşülmesi.
7- Dilek ve temenniler.
8- Kapanış.
Olarak, giindem sırası değiştirilerek ve giindeme madde ilave edilerek görüşülmek

üzere belirlenmesine, Belediye Meclisi Çahşma Yönetmeliğinin "Görüşmeler ve Yönetim
Başhklı" 1 1 inci maddesinin 5 inci fikrasının ikinci ciimlesi "Giındem sırasuıda değişiklik
yapılmasına, başkan veya llyeler tarafindan yapılan teklifler üzerine gündeme madde ilave edilmesine meclisçe

kalar verilir." hiikmiine göre yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Aydemir TARAKÇIES
s

ıye aşkanı)

Hasan KOLCU
KatipM

(Bel
tip
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04l0312020

KARARIN KONUSU: Özel Halk otobüsü Devir
Temlik Ücreti'nin yeniden belirlenmesi.

MECLIS BAŞKANI
UYE
üyr
üyn
üyB

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

üyn
üyB
üyB
üyı
üyB

Zeynep ERSOY
Emin RAKICI
Şenol BALCI
Ali BALCI
Aydemir TARAKÇI

KARAR:

Belediye Meclisimizin 0410312020 tarihinde, Çarşamba günü, saat 13:30'da yapılan
toplantısında, toplantı gündeminin 2 nci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

İyidere Belediye Meclisinin 05/06/2008 karar tarih ve 45 karar No. lu kararıyla kabul
edilen, Mülki İdare Amirine gönderilerek ve 24l5l1984 kabul tarihli, 3011 Kanun
numaralı,1/6/1984 tarih ve 18418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun" hiikmiine göre ilan
olunarak yürürlüğe giıen "T.C. İyidere Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü
Yönetmeliği" içeriğinde yer alan ücretlerden, İyidere Belediye Meclisinin 04/1 1/2015 tarihli
ve 40 No. lu kararı ile belirlenmiş olan Denetimli Özel Halk Otobüsü Devir Temlik
Ücreti'nin;

Denetimli Özel Halk Otobüsü Devir Temlik Ücreti : 5.000.00 TL.

KDV (Katma Değer Vergisi) dahil olarak, bu tarifenin yürürlükte olduğu siirede
taksitle ödeme yapılmamak ve tamamı peşin ödenmek kaydıyla ve belirlenen bu fiyat
tarifesinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin 4 üncü bendi
"Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife
ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca
intikal ettirilmez." hükmüne göre belirlenmiş olduğu halde (tarifeye KDV. dahil edilmiş
olarak) bu kararın yürürlük tarihinden itibaren bu karaıı değiştirecek yeniden bir karar
alınarak yürürlüğe girmesine kadar süre içinde uygulanmasına. T.C. İyidere Belediyesi
Denetimli Özet Halk Otobüsü Yönetmeliği gereğince ve 5393 sayılı Belediye Kanununun
Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin (d) bendinin izin vermesiyle,
5393 sayıh Belediye Kanununun l8 inci maddesinin (f ) bendine göre oy birliği ile karar
verildi.

S M
Mecli Başkanı

Hasan KOLCU
Katip

I

S p
Aydemir T

(Belediye Başkanı)
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KARARIN KONUSU: T.C. İyidere Belediyesi Özel
Halk otobüSü bilet ücret ve tarifesinin yeniden
belirlenmesi.

MECLIS BAŞKANI
üyt
üyı
üyB
üyr

Saffet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVALCI
Hasan KOLCU
Özgür KAVALCI

UYE
üyp
üyı
üye
t]yB

Zeynep ERSOY
Emin RAKICI
Şenol BALCI
Ati BALCI
Aydemir TARAKÇI

KARAR

Belediye Meclisimizin 0410312020 Çarşamba giiünü, saat 13:30'da yapılan
toplantısında, gündemin 2 nci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Belediyemizin adına toplu taşımacılık yapan özel halk otobüslerinin taşıma
ücretlerinin son olarak, 05/09/2018 tarihli ve 38 karar No. lu lyidere Belediye Meclis
karanyla belirlenmiş olduğu dikkate alınarak, günümüzün şartlanna göre yeniden belirlenerek
artınlması ihtiyacının ortaya çıktığl hususu ile bu konuda karar verilmeden önce Plan ve
Bütçe Komisyonunca araştırma ve çalışma yapılmasının uygun olacağı üzerinde görüş
birliğine varılarak, çalışmasını yaparak raporunu meclise sunmak üzere konunun, 5393 sayılı
Belediye Kanununun Ihtisas Komisyonları başlıklı 24 üncü maddesi ve Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin Ihtisas Komisyonlarının oluşumu başlıklı 2l inci maddesine göre
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

M 1E
M clis Başkanı

(BeI iye Başkanı)

Hasan KOLCU
Katip

Aydemir TARAKÇI
Katip

KARAR No.
KARARTARİHi
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KARARIN KONUSU: İyidere (RİZE) içmesuyu,
Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı proje ve yapım ettlt
çalışmaları kapsamında; sondaj kulusu ile teffi merkezi
onarımı asbest ve çelik içme suyu borusu değiştirilmesi ile
Fethiye Mahallesinde mevcut depo yerine yeniden içme
suyu deposu yapılması işlerinin yaptırılması konusunun
görüşülmesi.

MECLiS BAŞKANI
üyr
üyr
üyn
üyn

Saffet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVALCI
Hasan KOLCU
Özgür KAVALCI

UYE
üys
üyt
üyn
üyı

Zeynep ERSOY
Emin RAKICI
Şenol BALCI
Ali BALCI
Aydemir TARAKÇI

KARAR

Belediye Meclisimizin 04l0312020 tarihinde, Çarşamba günü, saat
toplantısında gündemin 3 üncü maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

l3:30'da yapılan

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce yapılan ihalesi neticesinde 08/l0/20ls tarihinde yer
teslimi yapılmış ve yapımı devam etmekte olan iyidere (RizE) içmesuyu. kanalizasyon ve
Yağmursuyu İnşaatı proje ve yapım etüt çalışmaları kapsamında; İyideİe-ikizİere Devlet Karayolu
güzergahı izeri Hazar Mahallesi ile Yaylacılar Köy Sınırı mevkiindeki sondaj kuyusu ile yanındaki
terfi merkezinin faal bulundurulması ihtiyacı nedeniyle onarımlan i|e buradan itibaren iyidere_İkizdere
Devlet karayolu güzergahını izleyerek Hazar Mahallesi istikametine geçen yaklaşık 800 metre
uzunluktaki 300 mm. asbest boru dağ|tım hattının ve yine Hazar Mahallesi İyidere-ikizdere Devlet
Karayolundan Santral Sokak girişi ile eski Trabzon-Rize Devlet Karayolu (Kazım Karabekir Caddesi)
güzergahından geçerek Fethiye Mahallesi su deposuna bağlanan yak|aşık 2.500 metre uzunluktaki 200
mm. Çelik su borusu dağıtım hattıntn 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 işlerinin mülkiyet
i|e kamulaŞtırma işlemleri hususunda sorumluluk belediyemize aiı olmak üzere yaptırılmasına oy
bir|iği ile karar verildi.

Hasan KOLCU
Katip

Aydemir TARAKÇI
cc lis aşkanı Katip

(Belediye Başkanı)
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KARARIN KONUSU: iyidere iRİZE) İçmesuyu,
Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı proje ve yapım etüt

çalışmaIarı kapsamında; dikdörtgen kesitli prefabrik parsel
bacalarının yerine dairesel kesitli prefabrik parse| bacaları
kuIlanılması konusunun görüşülmesi.

MECLIS BAŞKANI
üyr
üyr
üyr
üyn

Saffet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVAI-CI
Hasan KOLCU
Özgiiıı KAVALCI

Zeynep ERSOY
Emin RAKICI
Şenol BALCI
Ali BALCI
Aydemir TARAKÇI

UYE
üyB
üyı
tıı,ı
üyn

KARAR

Belediye Meclisimizin 04l0312020 tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan
toplantısında gündemin 3 üncü maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce yapılan ihalesi neticesiı,ıde 08/l0/20l8 tarihinde yer
teslimi yapılmış ve yapımı devam etmekte olan İyidere 1RİZE1 İçmesuyu. Kana|izasyon ve
Yağmursuyu İnşaatı proje ve yaptm etüt çalışmaları kapsamında; İ|ler Bankası Anonim Şirketi
Trabzon Bölge Müdürlüğünün 27l02lZ020 tarihli ve 8288223|-30|.04.05-E.8456 sayılı yazısı
içeriğinde yer verilen bilgilerden bu hususta meclis kararı alınarak bölge müdürlüklerine
gönderilmesinin istenildiği de anlaşılarak, dikdörtgen kesitli prefabrik parsel bacalarının kaldırım
içerisinde kalarak fazla alan kaplaması dolayısıyla dikdörtgen kesitli prefabrik parsel bacalarının
yerine dairesel kesitli prefabrik parsel bacalarının kullanılınasına ve gereği için bu kararın İller
Bankası Anonim Şirketi Trabzon Bö|ge Mtidiirlüğüııe gönderilınesine oy birliği ile karar verildi.

S M Hasan KOLCU
Katip

Aydemir TARAKÇI
Meclis Başkanı Kati p

(Belediye Başkanı)
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KARARIN KONUSU:
kabulü.

Taşınmaz hisse bağışının

MECLİS BAŞKANI
üyB
üyB
üyn
üyn

Saffet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVALCI
Hasan KOLCU
Özgür KAVALCI

UYE
üyB
üyr
üyr
üyn

Zeynep ERSOY
Emin RAKlCI
Şenol BALCI
Ali BALCI
Aydemir TARAKÇI

I(ARAR

Belediye Meclisimizin 0410312020 tarihinde. Çarşamba günü, saat 13:30'da yapılan
toplantısında gündemin 4 üncü maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

57079392192 T.C. kimlik No. lu Hüsel in G[rNEŞDoĞDU'nun belediyemize başvurarak,
tapu kaydına göre Rize İli, İyidere İlçesi, Fıçıtaşı Mahallesinde, 22 pafta, l08 ada, 8 parsel
numarasında kayıtlı parseldeki hissesinin tamamı ile yine bu parseldeki kendisine intikal etmiş ya da
edecek hissesinin tamamını, buna göre bu parseldeki hisselerinin tamamını İyidere Belediye
Başkanlığına ivazsız ve şartsız olarak bağışlamak istediğini beyan etmiş oIduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen taşınmazın İyidere Belediye Meclisinin 0'1l08l20|9 tarihli ve 35 ve 36
sayılı kararları ile Fıçıtaşı Mahallesinin ikiye bö|ünmesi ile kurulan Merkez Mahallesinde kaldığı ve
tapu kaydı henüz Merkez MahaIlesi olarak düzeltilmemiş olduğundan tapu kaydında Fıçıtaşı
MahalIesinde kayıtlı göründüğü anlaşılmış ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin yetkileri
ve imtiyazları" alı başlıklı l5/(i) maddesinde ''i) Borç almak, bağış kabu| etmek." ve "Meclisin görev
ve yetkileri" alt başlıklı l8/ (g) maddesinde "g) Şartlı bağışları kabul etmek." ve "Belediye başkanının
görev ve yetkileri" alt başlıklı 38/ (l) maddesinde "Şartsız bağış|arı kabul etmek." hükümlerinin
birlikte ve bütünlük içerisinde değerlendirilmesi neticesinde, ivazsız ve şartsız olarak yukarıda
belirtilerek açıklanan taştnmazdan hisse bağışının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun l5/(i) maddesi ile
38/ (l) maddesine göre kabulüne ve bu maddelerin gereğine göre işlem yürütülmesine ve bu hususta
yukarıda belirtilerek açıklanan taşınmazdan hisse bağışının ivazsız ve şartsız olarak değil de şartlı
bağış olarak söz konusu olması halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun l5/(i) maddesi ile l8/ (g)
maddesine göre kabulüne, bu hususta gereğine göre her ttirlü işIemleri yapmak ve yürütmek üzere
Belediye Başkanına ve vekalet ediliyorsa Belediye Başkan Vekiline ve Belediye Encümenine yetki
verilmesine oy birliği ile karar verildi.

alfet
ö eclis

lediye Başkanı)

Hasan KOLCU
Katip

Aydemir TARAKÇI
Katip

E

KARAR No.
KARAR TARiHi
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04/0312020
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04l03l2020
KARARIN KONUSU:
taşıt edinilmesi.

Bağış olarak temini suretiyle

MECLiS BAŞKANI
üyr
üyn
üyn
üyn

Saflet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVALCI
Hasan KOLCU
Özgilr KAVALCI

Ll},E
üyE
üyı
üyı
üyn

Zeynep ERSOY
Emin RAKICI
Şenol BALCI
Ali BALCI
Aydemir TARAKÇI

KARAR

Belediye MecIisimizin 0410312020 tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan
toplantısında gündemin 5 inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Belediye hizmetlerinin görülmesi için ihtiyaç duyulan ve eksikliğinin hizmetin aksamasına
neden olduğu, edinilmesi gereğinin ve zorunluluğunun ortaya çıktığı tespit edilen bir adet arazöz
taşıt'ın temin edilmesi suretiyle taşıt edinilmesini içeren konunun. 237 sayıIl Taşıt Kanununun
"Kanunun Şümulü" başlıklı l inci maddesinin (a) bendi "Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel
bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döııer sermayeli müesseseler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri" ı,e 2 nci maddesi "Traktör, arazöz, motorla
işleyen her çeşit ziraat Ve inşaat makineleri, hava taşıtları ve zırhlı ambulanslar ile münhasıran askeri
maksatlar için kullanılan ve ordunun si|ah ve teçhizatından madut bulunan taşıtlar bu kanun
hükümlerine tabi değildir." ve l0 uncu maddesinde yer verilen "Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler."
hükmü gereğince meclisin gtindemine alınarak görüşülmesi ve yapılan işaretle oylama neticesinde,
237 sayılı Taştt Kanununun 2 nci maddesi gereği 237 saytl| taştt Kanunu hükümlerine tabi olmadığı
hükmü çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ile belediyemizce arazöz taşıt edini|mesine ve buna dair
işlemlerin bu çerçevede yiirütülmesine ve Karsan Karadeniz Kimya ve Gıda Sanayi Ticaret Limited
Şirketi'nin adına kayıtlı 4l L 9594 plaka numaralı Kamyon-Vidanjör cinsi taşıtı arazöz laşft'a
dönüştürülerek Belediyemize bağışlamak talebinin bulunduğu anlaşıldığından 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" alt başlıklı l5l(i) maddesinde "i) Borç almak, bağış
kabul etmek." ve "Mec|isin görev ve yetkileri" alt başlıklı l8/ (g) maddesinde "g) Şartlı bağışları
kabul etmek." ve "Belediye başkanının görev ve yetkileri" alt başlıklı 38/ (l) maddesinde "Şartsız
bağışları kabul etmek." hükümlerinin birlikte ve bütünlük içerisinde değerlendirilmesi neticesinde,
ivazsız ve şartsız olarak y,ukarıda belirtilerek açıklanan Karsaıı Karadeniz Kimya ve Gıda Sanayi
Ticarel Limited Şirketi'nin adına kayıtlı 4l L 9594 plaka numaralı Kan,ıyon-Vidanjör cinsi taşıtı
arazöz taşıt'a dönüştürülerek Belediyemize bağışının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/(i) maddesi
ile 38/ (l) maddesine göre kabulüne ve bu maddelerin gereğine göre işlem yürütülmesine ve bu hususta
yukarıda belirtilerek açıklanan Karsan Karadeniz Kimya ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin
adına kayıtlı 41 L 9594 plaka numaralı Kamyon-Vidanjör cinsi taşıtı arazöz taşt'a dönüştürülerek
Belediyemize bağışının ivazsız ve şartsız olarak değil de şartlı bağış olarak söz konusu olması halinde
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun l5/(i) maddesi ile l8/ (g) maddesine göre kabulüne, bu hususta
gereğine göre her türlü işlemleri yapınak ve 1,ürütmek üzere Belediye Başkanına ve vekalet ediliyorsa
Belediye Başkan Vekiline ve Belediye Encümenine yetki verilııesine oy birliği ile karar verildi.

et Hasan KOLCLI
lis Baş

, (Be ediye Başkanı)
Katip

Aydem T
p

KARAR No.
KARAR TARİHi
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04/0312020

KARARIN KONUSU: Belediyemize ait, satılacak
taşıt konusunun görüşülmesi.

Safiet METE
Hüseyin METE
Tevfik Ali KAVALCI
Hasan KOLCU
Özgür KAVALCI

üyn
üyn
üyn
üyr
üyn

Zeynep ERSOY
Emin RAKICI
Şenol BALCI
Ali BALCI
Aydemir TARAKÇI

KARAR

Belediye Meclisimizin 04l03lZ020 tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan
toplantısında gündemin 6 ncı maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Belediyemize ait olan, ekonomik ömrünü doldurmuş olmasına bağlı olarak yiiksek
bakım onarım maliyetinin olduğu. onarımının ve kullanılmasının ekonomik olmayacağı
anlaşılan, 53 AR 267 plaka No. lu, AOS002022 motor No. lu, JAANPR595F4632618 Şase
No. lu, ISUZU marka, 595-04 NPR tip. 1986 Model, Özel Amaçlı (Cenaze Yıkama Aracı)
cins taşıtln ekonomik ömrünü doldurmuş olması dolayısıyla satışının yapılmasına, taşıtın 237
sayılı taşıt Kanununun "Taşıtların satılabilmeleri" başlıklı 13 üncü, ilgili diğer maddelerine ve
ilgili mevzuat hüküm ve gereklerine göre gerekli işlemler yapılarak satılmasına, bu konuda
gerekli işlemlerin yürütülerek neticelendirilmesi için belediye encümenine yetki verilmesine
0310712019 tarihli ve 33 No. lu Belediye Meclis kararıyla karar verilmiştir ve 237 sayılı Taşıt
Kanununun 13 iincü maddesi uyarınca Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu tanzim edilmiştir.
Giresun İlinin Görele İlçesinin Belde Belediyesi olan Çavuşlu Belediyesinin yukanda
belinilen taşıtı belediyemizden edinmek üzere talebinin olduğu anlaşılmış ve meclisimizce
uygun görülerek yukarıda belinilen taşııın Giresun İlinin Görele İlçesinin Belde Belediyesi
olan Çavuşlu Belediyesine 4916 sayılı Kanunun 37 nci maddesi "Katma bütçeli idareler ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlanna ait, hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç
fazlası olan iş makinesi. makine ve teçhizat, demirbaş, aıaç, gereç ve malzemeleri
belediyelere, il özel idarelerine. tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama kooperatiflerine,
sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıklı arılaşma suretiyle
satmaya, kiralamaya, satlş ve kira bedellerini taksitlendirmeye ilgili kurumlar yetkilidir."
hükmü ve 237 sayıh Taşıt Kanunun 10 uncu maddesi ve 13 üncü maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 38/ (g) maddesine göre karşılıklı anlaşma ile buna dair protokolde yer
verilecek bedeli ile satılmasına ve bu hususta gereğine göre her türlü işlemleri yapmak ve yürütmek
üzere ilgisine ve gereğine göre Belediye Başkanına ve vekalet ediliyorsa Belediye Başkan Vekiline ve
Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
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