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İlÇemiz Merkez Mahallesi Menderes caddesi l l5 Ada 4.No.Iu parselde bulunan belediyemize ait
taŞtnmazın (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hüküınleri gereğince satılmasına ve satış ihalesine
Çıkılınası iÇin belediyen'ıiz enciinreııi 1etki verilmesi hustısııııun nıeclisimizde görüşülerek karar
alııınıasııı ı rica ederinı,

Salleü }t['I'l] (Beledi1 c tsaşkanı)

KARA

BelediYe Meclisimiziı 02/061202l tarihinde. Çarşanıba glinii. saat l3:30'da 1apılan toplantısında,
toplaııtı ıiindeıııiııin l' inci ıııaddcsi ueı,e,ğincc göriişülnıcsi ııcticesinde:

İl idı'ı'c l}cledilc' \4ı,'clisiııiıı 07.1().]0]0 tarih i,c 2020/50 sar ılı kararında ilçemiz Merkez
Mahal|csi Meıırlcrcs caddesi No,:li-l ( l l5 .\dı -}.No.|u parsel)' de bulunan belediyemizin de hissedarı
olduğu taşınmazın Rize Çevre ve Şehircilik iı Miidıırütigıintin |4.o-t.2020 İarih ve 4'1-77 sayılı yazısı
gereğince 208260 yapı kimlik numarası ile "Riskli Yapı" olarak belirlendiğinden yıkım işIemi yapılması
sonrasl arsa payIarının ayrılması ve belediyemizin yapacağt yatırıınlarda kullanıImak üzeri talep
doğrultusunda satışünın yapılması, kat karşılığı yaptırılması. takas edilmesi vb. işlemleri için be|ediyİ
encüınen ine ! elki verilnriştir,

Bu kapsanıda T'apıı Sicilinde ka1 ıtIı bilgilerine göre: Rize ili. iıidere i|çesi. Fıçıtaşı Maha|lesi
Ada No.: l l 5.Parse ] Ncı:-l de btılıınan tııplaın 295.7l ınr alaı,ılı . belediyeınizin l0/l3 oranında hisse pay
sahibi bulunduğu 227,,47 m' arsanın kat karşılığı yaptırılıp satılınasının ekonomik olmayacağının
meclisimizce değerlendirilmesi yapı|dığından kıymet takdir komisyonunca belirlenen muhammen bedel
üzerinden 3l94 sayılı İmar Kanununun l7l3' üncü maddesi hükmü gereğince şufa hakkı (öncelikle satın
ama) bulunan diğer hissedarlara noter vasıtası i|e şufa hakkını ku|lanmaları yönünde çağrı yapılmasına,
diğer hissedarlarca stiresi içerisinde bildiriınde bulı.ıııulnıanıası durıınıııııda 2886 sal,ılı Devlet ihale
Kanunııııa görc satış işleıılı,rinin ıiıpılnıası içiıı beledilc cııci]ıııeninc yetli verilmesiııe. iş bu karardan bir
suretin }ien işlcıi Miitjiirliiğiiııe. bir stırc(in Mali llizıııctler lvl tidiirliiğiiııe ıe diğer suretin Yazı işleri
Miidiirlüğiiııc terdi cdilnıı..silıç 5l9_1 sarılı l]eledile Kaııtııııııı l8'iııci ııaddesiııiıı (e1 t)krası hükmü
"TuŞınııu: ıııul ulııııııııı, satıüın.ı, lııktı.ıuıtı, ııılı,sisine, ııılı.ıis şekliniıı dı:ğişıirilnıesine ı,eyu ıııhsisli bir
l0şınnıuzın kanıu hiznıelinde ihliyuç du.\,ulnuınaı;ı hdlinde ıuhsisin kaIdırılmasınu,. üç yıldan fazla
kiralanınasına ve stiresi otuz yılı geçmemek kııydıyla bunltır üzerinde .ıınırlı ayni hak ıesisine karar
Yermek)'.ve 34(g) maddesi gereğince , İyidere İlçe belediye meclisinin HAZİİIAN AyI toplantısıntn
02/HAZIRAN/202l Çarşamba günü saat l3:J0' de 1,apılan toplaı,ıtıııın l. Gündem maddesi işaretle
yapılan o1,|aına neticesinde 01 birliği ile kaı.arlaşlırılnııştır.
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Ilçeıniz Yapraklar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çeşııe sk. İsınin değiştirilmesi talebi ile
vcrilen 07.5,202I tarih ve 529 sal,ılı dilekçe gcreğiırce sokak ismi değişikliği yapılması hususunun
meclisiınizde görüşülerek karar alınmasını ı,ica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

K,\ R.\ R

Beledil,e Meclisiınizin 0]/06i]0]l tarihinde. Çarşamba güııli, saat l3:30'da yapılan toplantısında,
toplanıı gündeminin 2' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesindeı

5393 sayılı Belediye Kanununun l8'inci maddesinin (n) fıkrası: "Meydan, cadde, sokak, park,
tesis ve benzerlerine ad vermekı nral,ıalle kurulııası, kaldırılması. birleştirilmes i, adlarıyla sınırlarının
tespiıi ve değiştirilnıesine kiırar veı,lııı,k: beldeyi tanıtıcı amblen,ı, flaıı,ıa ve benzerlerini kabul etmek" ve
ayni kaııı.ıı'ıun 8l'inci maddesi: "Caclde. sokak. nıeydan. park. tesis ve benzerlerine ad veriln,ıesi ve beldeyi
tanılıcı anıblcnı. f'lama ve beırzerlerinin tespitine iIişkin karaı,larda; belediye meclisinin üye tam sayısının
salt çoğunluğu, bunlarııı değişıirilnıesine ilışkin kararlarda ise meclis üye tam sayıstnın üçte iki
çoğunluğunun kararı aıanır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer." denilmektedir.

3| Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren..Adres ve
Numaralamaya İlişkin YönetmeIik" hükümleri gereğince cadde ve sokİk isim- değ;şikliğini içeren
koı]unun araştırma ve iizeriııde çalışılnıası ihtiYacının buIunduğtıııdaır. gtjrüşıi}.le konuya ilişkin raporunu
Mı,'clisc stııınıak iizere Belcrlire \1eclisi oltıştınıu alı başlıklı ]]'iııci nıacjde re 5J93 sa.ıılı Belediye
Kaııunuıuıı İlrüisa, Konıisrıınuırtııı tılrı)rııııtı başlıklı 2J'iiııcii ırıaddc5i hiik|iıııleriıre göı-e koırunun İmar
Kolııi5\iıntıllil Iıaralc ç,.lilıııu.,iııu: ll itleıc l}e lc,.lirc ıııce lisiniıı H.\ZiR^ı,,{ Alı Meclıs Ioplantısının 02
HAZIRAN 202l Çarşamba günü saııl lJ.JO'de yapılan toplantının 2. Gündem maddesi işaretle yapı|an
oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.
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