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kararın Tarihi
03lg3l2021

Karar No
l6

Kararın
Konusu

Gençlik ve Spor İ l Müdürlüğüne ait Taşınmazın (Bina)
Belediyemiz Adına Tahsisi

Eden Ü eler

BeIediye
Meclisini Teşkil

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüsey
Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir T

in METE, Hasan KOLCU, Zeynep ERSOY,
ARAKÇI, Ozgür KAVALCI, Şenol BALCI

U eler
katılmavan Tevfik Ali KAVALCI

öNnni
MECLİSE

Gençlik ve Spor iü Müdürıüğünün l0.02.202l tarıh ve B.97230395-7 56.01-125597 sayllı ..Tüsis
Protokolü" konu_lu evrak gereği ilçemiz Hazar mah.328 Ada ve 1 parselde kayıtlı taşınm;a bulunan
l32 m'aŞana sahiP 2 katlı binanın belediyemize l (bir) yıllığına bejelsiz tahsisİ konusunun görüşüIerek
karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KAR AR

Saffet TE Hasan KOLCU Aydemir TARAKÇI
elediy

BelediYe Meclisimizin 03/03/202l tarihinde, Çarşamba günü, saat 13:30'da yapılan toplantısında,
toplantı gündeminin l' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticİsinde;

_ 5393 saYılı BelediYe Kaıununun 18/e maddesi gereğince: "Taşınmaz mal alımına, satımına,
takasrna, tahsisine, tahsis şeklinin deği$irilmesine veya titısiJi uir taşınmazln kamu hizmetinde ihtiyaç
duYulmaması h6linde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldaıı fazla kiralanmasına ve süresi otuzyılı geçmemek
kaYdıYla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek." belediye meclisinin gor"evleİi arasında
yer aimaktadır.

Bu sebeple Gençlik ve Spor i] Müdürlüğünün l0.02.202l tarih ve E.972303g5-756.01-1255g7
saYılı "Tahsis Protokolü" konulu yazısı gereğince ilçemiz Hazar Mah. 328 Ada ve l parselde kayıtlı
taŞınmazda bulunan l32 m'alana sahip 2 kath binanın, belediyemize l (bir) yıllığına beİelsiz tahsisinin
kabultine. tahsis ile ilgili protokol yapma ve sözleşme imzalama ile ilglıi dİger iş"ve işlemlerİ !u.tıt 

"ı,üzere Belediye Başkanı Saffet ME]!l y: yetki verilmesine; iyidere iüç; Beüe;iye İı.lecıisinin, ırrİnr ay,
Meclis Toplantısının 03 MART 202l Çarşamba günü saai 13.30'de yapılan toplantının ı. Gııod"-
maddesi işaretle yapllan oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

MECLİS BAşKA^{I K,o.TiP @ye) KATiP @ye)
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MECLIS KARARI
kararın Tarihi

03l03l202l
Karar No

l7
Kararın
Konusu

cadde sokak Isim Değişik liği Yapılması.

Teşkil
ierEden Ü

Belediye
Meclisini

Belediye Başkanİ
Emin RAKICI, A

Saffet METE, Hüsey
li BALCI, Aydemir T

Zey
VALC

İl Hasan KoLCU €n E YRSop
ARAK t ruÇ KA Iörg o BAŞen LCI

Ka tılma nya
ü

Tevfik Ali KAVALCI

oN ERi

MECLisİ

ilÇemiz SaraYköY Mahallesinde bulunun Küme evleri isminin kaldırılarak değiştirilmesi veSaraYkö1 mahalle sınlrIarı icerisinde ırırnun i.-rl, ;;; ," sokaklara isim veriImesi hususunmeclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METf, (Belediye Başkanı)

A AR

Beledile Meclisimizin 03103.1202| tarihinde. Çarşamba günü..saat l3:30.da yapı,an ı.oplantüsında,toplantI gündeminin 2' inci maddesi gereğinc. gOrrİrjrnJJ'r.İiİ*,"O.,
5393 salıIı Belediye Kanununun l8.inci maddesinin (n) ikras.ı: ..Meydan, 

cadde. sokak, park,tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kuruİma.İ Üİl,r,ı.rr,. birleştirilmesi. adlany1a sınırlarınıntespiti Ve değiştirilmesine karar. vermek; u"ıa"yi tu,il,-".'ii"., nu.,u ve benzerlerini kabul etmek,, veaYni kanunun 8l'inci maddesi: "Cadde, sokak."m.ro*, ,".İ., İ"r'. ue beore.ıe.ln"lJ;;;ĞJ ie beldeyitanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin ıespitine liiil;,i ll,".ı",a", belediye mecIisinin üye tam sa}lslnlnsaIt Çoğunluğu, bunların değiştiriımesine'iıişİin''lrr".İ"rİ"'ir. meclis üle tam sayısının üçte ikiçoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki i;"." ";i;i;i;;r, ıl" rr.r.ı'ij. gi..r.'';#ii;:'n"oo.
3l Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ..Adres veNumaraıamaya iıişkin yönetmeıik" hükümari;;;il;;;;; ;;;;ı:;;il"İilİilg'i.' 

'o**
konunun araŞtırma ve üzerinde calışıIması iı,,tiyu.,n,i ur?r;g-undan. gorüşüyle konula ilişkii-ı raporunuMeclise sunmak üzere Be,edive ü".il;i ;i;;;;','i u"riiİ"r'''r"i,nrjai ,; ;;ö;;;;;i;'aelediyeKanununun ihtisas Komisvonunun.oluşumu uuşl,ı..,ı, z+:ıiİliı' r"aa"ri ırııliirı..ir" ,İ'.""İ'"lİlrr* ir-Komisyonuna havale edi|mesine; iyidere nelelile ,*ıirl"lr'MART Ayı Meclis Toplantısının 03MART 202l Çarşamba günü saai l3.30'de yip,ırr-i"pı""i,",n 2. cündem maddesi işaretle yapı|anoylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştİr.

MECLis BAşKANI KATiP @ye) KATiP (Üve)

et METE Hasan KOLCU
ediye Baş nl Aydemir TARAKÇI

METE,

A
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MECLIS KARAR|

I(ararın Tarihi
03/03/202l

Karar No
18

Kararın
Konusu

Ilave Revizyon PlanıIyidere

f,den Ü eler

Belediye
Meclisini Teşkil

VALC
Be de Bae kanıy ş H n Hasan Küsey oLCU en ERsoYZey p

A cd m r TARAK ly Oz u r KAÇ I o BALcIŞen
Ka tıl am nya

el rü e
Tevfik Ali KAVALCI

iyidere Belediyesi Fen is|eri Müdiirlüğünün 01.02.202l tarih ıe lJ4 salılı ;azısı gereği iyidereBelediYe Meclisinin 03,0],202 l ıarih ve l5 saj ılı kararı aogrrıİrrrnou Imar Komisyonuna sevk edilen veimar komisyonun 0g.02.2021 ,uri,, ,. zojiil 
''rry,ı, 

''ıı"dİ* llave Revizyon.. konulu komisyonRaporunun görüşülerek karar alınmasını rica ederim. " '

öNr Rİ

MECLİSE

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

BelediYe MecIisimizin 031.o3/2_02l1arihinde, Çarşamba günü, saat 13:30,da yapılan toplantısında,toplani gündeminin gündemin 3' üncü maddesi g"..gir.. gö.üşüı,,"r; ,reti"esinde; 
J -r "-" '-P'i

Fen iŞleri Müdürlüğünün 01.02.202l tarih ve l l4 sayılı yazısı geregi İlter Bankası Anonim ŞirketiMekdnsal Planlama Dairesi BaşkanIığının 24.08.2020 ta niİ'qİz\zı qı-zoz.os.o ı-E.zısso .ry,i,'yur,r, iı"Yüklenici TM Planlama Mühendislik Ltd. Şti. ıarafınaan haz,rı.""" İzsoÖİjİ5ıç"lİi'nİ'rÖ]İİNlr,n-. ir*Planı.,ve l/I000 ÖIÇekli Revizyon Uygulama irr. pİ"r, İİı..'g;"k"r,;;;i;;;';iöo ,rJr'iri.. *_r.,ve Yönetmelikleri. planlamaya 
".u, 

kr,r. görüşleri. şı,,;r.iiiı iıılİ..;';;;ffi#;;"rİ#Jo'Jİlr,..r"o.
incelenerek uYgun bulunmuş olup söz konuİu ıısooo'oıİ"ı.İİ ,.",rrron nur,^imar planı ile l/l000 öIçeklirevizyon 

. 
uygulama imar planınm değerlendirilip ı,u.-u uuiiun-u.ı gerektiğinden 03.02.202l tarıh|imeclisimize evrakın havale edildiği, İyidere neüea;ye ıra""İl!İ"i" 03.02.202l tarih ve l5 No..u karaııgereği konunun Meclis Çalışma iön;tmeliğinin zi in"l v" s"ıediye Kanununun 24, üncü maddesigereğince Meclis imar Komisvonuna sevt ediıaigi ve Meclis imar Komisyonun un 09.02.202| ia,,h ve202l ll sayılıkomisyon .upo.uİu meclisimize r*algu gtl.tllrUştti..

3l94 sayılı İmar Kanuırunun 8,.Maddesirİin ]a) U"njl, imar P]anları ''Nazım imar planı veUygullm-a imar Planınılan meytlanu,gelir. 
.ıvl-r.ur B,"'ıoigi püorı ue çevre düzeni plan karorlarınauYgunluğu sağlanarak, belediYe sınırları içinıle kalan yerıİin'.rozr. u_e uygulama imar planları ilgilibelediYelerce YaPılır veya yapiırılır ror r*rı". ı iİzİİzb-İİİ ı;)a md.1. planlar, plan degişiilikleri ve planrevizYonları" kaYı alnna alınmak ve arşivlenmek *rrİ ıonnırrço oluşıurulan elektronik orıamaYüklenmek ve aYnı Sisıem ijzerinden Plan işİem Numaİ, oı*ok' ,orunaoarr. planlar, betediye meclisinceonaylanarak yüıürlüğe girer. (Yeniden diizenleme aa,i"*i "ı.i. ;;;;;j;;;:;;;i;;;"XİlH orr*onaY tarihinden itibaren beledive baŞkanlığınca ıespiı edilen'i-lan yerleriru]e ye ilgili idarelerin inıerneısaY,falarında bir aY süreyle eş zanıanlı o|arak ita) eciilir. Bİr aylık ilan süresi içincle planlara iıirazedilebilir, BelediYe baŞkanlığınca beleıliye m_eclisine garauİ", iıirrızlar ve planları belediye meclisionbeş gün içinde inceleyerek kesin karari bağlar" ııiı,riti uulrn-uktra,..

3
4 a-.

Saffet METE, METE,
Emin AliRAKICI, BALCI,



Bu kapsamda Meclis İmar Komisyon Raporu:
Iller Bankası tarafından.yaptınljn ve i(e merkezimizin kent büttinünü kapsayan 1/5000ölçekli, NİP-535l0199 PIN no.lu iyidere tn;e) ilave u. n"riryon Nazım İmar Planı ve 1/100Oöıçekıi, UiP-53514024 PiN no.ıu ıyloere-l-ü;İii";; ve Revizyon Uygulama imar Planınıincelemek ijzere İmar Komisyonumuz 08.02.202l' tarihinde toplanmıştır. 50 adet 1/l000 ölçeklive 6 adet l/5000 ölÇekli haritadan olı§an imar planı 867,65 İıettarıİk tir aıaru ı<apsamanaar..

IT,T l, Uy_gulama imar plaru^sınır|arı 
-ayry 

aıanı kapsamaktadır. Hazırlanan imar pıanın nhedef Yıh 2035, projeksiyon nüfusu ise ııj o0o tişiaiİ. reuı imar planları haiifuır naritasınırları içinde kalan kent merkezini, kıyı bölgesini (kıyı kenar çizgisinin tu.u t-uı4 .'r" içkesimle_rde dağınık haldeki yerleşik alanların, du"kupru-ulİtud,..yapılan inceleme sonucunda, mevcut imai planı, imar uygulamaları, mevcut yerleşikdoku, gelişme eğilimleri, topoğrafik yapı, ulaşım'sistemi ve uğıunt,ıu.1 
't*u--gti.tışı"ri,

jeolojik ve jeoteknik etütler, Yasa ve Y'tınetmelikler ve şehircilik ilkeleri açısından imar planlan
9:g:l:*il'gitir, Bu değerlendirmeler sonucunda imar komisyonrnu ,*rı*"lıjooo tılçetılNIP-53510199 PN no.Iu Nazım imar Planı ve 1/l000 ölçekli"uiP-sısıiİü'PN"Üvgulu,nu
imar Planının belediye meclisimiz tarafindan *",nl Ğil.ır,."';";İ;';#]rİ,İ*ur.uuygun bulunmuştur.

Meclisimizin onayına arz olunur.
Şeklinde hazırlanan 

,M.:"lir__ 
İmar Komisyonu Raporunun okunarak imar planıdeğiŞikliğinin 5393 sayıh Belediye Kanununun lSZc maoaeesi g"r.glr." ;; xı+'Şı, i-u.Kanununun 8/b maddesine göre onanmasına; iyidere Belediye meclisirn uını ay, u""ıı.Toplantısının 03 MART 202l Çarşamba günü saat 13.30'de yapılan toplantının 3. Gündem maddesiişaretle yapılan oylama neticesinde Oybirtiğİte kararlaşırılmışİır.

MEcı-is BAŞKANı

ffet

KATiP (Üye)

Hasan KOLCU

KATiP (Üyc)

Aydemir TARAKÇI
ka

4
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MECLIS KARARI

Hasan KOLCU

MECLİSE

konut ve Ticarethane tiırü taşrnmaz süiplerince mülklerinin kiracı tarafindan kullanılınası dururnunda suaboneliği iŞlemlerinin kiracının üzerine yapılması hususunun mecıİsİmizae goruşüı"."k k;';İ;sr. .i.u 
"a.m.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

K RAR

BelediYe Meclisimizin 03l03l202.1.1Tphdı Çarşamba giinü, saat l3:30,da yapılan toplantısrnda, toplantıgilndeminin 4' üncu maddesi gereğince görüşulmesi neİicesinde; 
-

Konut ve ticarethane tiirll taŞınmaz sahiplerince mülklerini ikinci bir şahsa kiralamaları ve su abonelikiŞlemlerini kiraclları üzerine yaptllmamış olmaÜrı nedeniyIe belediyemiz su aboneiik işlemlerinin ,on-o"r.."karmaşık bir hal aIdığı, içinden çtkması güç bir.yapıya kavuşugu tespit edilmiştir öi.ıiliı.'Çro" 
"jr" nynı,bulunan konut ve iŞyeri sahibinin verat-vu, sebepüera. miiıku"ntin nliras nukuku gereğince varislerine kalmasıdurumunda ise mirasÇlları tarafından mevcut su aboneliğinin her ne kadar muıı<-sanlbi iizerine ;ıs;;; su}ukiracının kullandığını ve ödemeden gittiğini beyan eoereı."-evcut uo.cu kapatmak irt."r"oıtı.rİ'rİ. g"."İç.ı"ı"belediYemi"in zol Ye müŞktll duruma düşmİsine, tahsilatın ertelenmesine veya yapılamamasına sebebiyetvermekedirler.

5393 saYılı BelediYe Kanununun l8' inci maddesinin (f) fıkası: "Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılmapayı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağh hizmetler iiin uygulanacak ucret tarifiini u"ıirı.İnJt;, u"ı.aiy"meclisinin görevleri arasında sayılmaktadır,

..^ , ..Aİ""1, 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununun 97,inci rnaddesi(D eğişik:4/l2/ |985-323g/I25.md) i"Be]edireler bu Kanunda harc veya kaıılma payı konusu yapılmayan ve ilgiİilerin isreğine bağlı o[u1 lru
:d:'*'l hertııIlü.hiZmeı 1,.,j lÇin ueıeoiye meclisıerince aıirenıeneceı. tarifelere göre ucret almaya yetkilidir.Bel€diy€'ye t€kel olarak v€rilmiş işler k€ndi özel hükümlerine tabidir.'' Hukmu amirdil.

Yukarlda bahse konu geıekÇe. ve mevzual hükümlerince ilçemiz sınırları içerisinde bulunan konut Ye iş yeritürü taŞınmaz malların mülk sahiplerince 
.herhangi bir sebeple bir başkasına kiralanması, J"u..Jıİ"rl ,"yuziiYetliğinin veri]mesi durumunda İu aboneliğinin İiru., ua,nu yup,ı.asının zorunlu tufulmasına ve kira kontratüaranmaslna, kiracı adına su abonesi açılması durumunda mtiıt satıiUi depozito iade talebinde bulunmaz-lse kiıacısonıast tekrar su aboneliğinin kendi üzerine yapılması talebinde buIunmasİ durumunda tekrar a"porİİo uı..uoa, .,aboneliği açılmasına, zablta Amilliğince 

_viriien iş yeri ve çalışırma Ruhsatlarında, ruhsat verilmeden ewel buhususuı aıanmasına, iŞ Yerini işletecek kişi adına su aİoneliginin yapılmasının sağlanmasına, bu karardan bir suretinMali Hizmetler MüdtıIlüğüne, biI suretin Zabıta Amirliğinİ verlİ.eri.e; İyİo".İ a"ı"oıy" -*'İJ,"İ"'Ün", o,Meclis ToPlantısınln 03 MART 2o2l Çarşamba gıın-ü saaı 13.30, de yapııan toplarıtınİn l. 
-6u.o"İ 

.uoo",iişaretle yapılan oylama neticesinde Oybirİigiİle karaİlaştırılmıştir-

MEcLis BAŞKAN| KATiP (Üye) reriP tÜye)

affet METE

kararın Tarihi
03l03l202l

Karar No
t9

Kararın
Konusu

kiracı su Aboneli ği Konusunun Görüşülmesi.
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ü

Belediye
Meclisini

Belediye Başkanı Saffet METE,
Eınin RAKICI, Ali BALCI, Ayd

Hüseyin METE, Hasan
emir TARAKÇI, Özgür

KOLCU, Zeynep ERSOY,
KAVALCI, Şeno| BALCI
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İlçemiz Fıçıtaşı mahallesi Yunus Emre caddesinde yer alan binalara doğalgaz hattı döşenmesi
hususunun meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 03l0312021 tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan toplantısında,
toplantı Ek gündeminin 5' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

. Ilçemizde yapı|an doğalgaz çalışmaları kapsamında Ekteki haritada koordinatları gösterilen, iyidere
İlçesi, Fıçıtaşı Mahallesi, Yunus Emre Caddesinde bulunan binalara g az arzı sığlayacak dogal gaz dagıtım
şebekesinin;

Doğal gaz dağıtım şebekesi yapılacak fiili yolun, Belediyemiz tarafından imar değişikliği ile imar yolu
olarak korunarak, mevcut mülkiyet problemleri giderileceğinden, görevli doğal gaz dağıtım şirketi
tarafindan, dağıhm şebekesi ve bina bağlantıIarın sağlanmasına,

Söz konusu problemlerin giderilmesi sürecinde, hattın kaldırılması, deplase edilmesi, kullanımının
kısıtianması veya durdurulması ve benzer herhangi bir ihtilafın oluşması durumunda, ihtilafın
Belediyemiz tarafından giderilmesine, ihtilaf nedeniyle oIuşacak zarar ve giderlerin Belediyemiz
tarafindan karşılanmasına,

Tüm sorumluluğu Belediyemize ait olan, kamulaştırma, yola terk, parselasyon, l8. Madde uygulaması
gibi imar uygulamaları ile yolun mevcut haliyle, imara uygun hale getirilmesi için işlemlerin
başlatılmasına,

Doğal gaz dağıtım şebekesinin yapımına bir an önce başlanarak, bina bağlantılarının yapılması ve
bina|ara gaz arzının sağlanması için, Meclis Kararının bir ömeğinin, Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım
A.Ş.'ne gönderilmesine,

Yapılan oylama neticesinde İyidere İlçe Belediye Meclisinin, MART Ayı Meclis Toplantısının
03 MART 202l Çarşamba günü saat 13.30' de yapılan toplantının EK Gündem 5. maddesi işaretle
yapılan oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

MECLİS BAşKANI KATiP @ye) KATiP @ye)

Sa METE Hısan KOLCU
el
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I(ararın Tarihi
03/03l202|

Karar No
20

Kararın
Konusu

Doğalgaz Hattı Döşenmesi.

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Hasan KOLCU, Zeynep ERSOY,
Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, Özgür KAVALCI, Şen;ı BALCI

Katılmayan
Uveler

Tevfik Ali KAVALCI

§

ıye
Aydemir TARAKÇIA


