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iyintnr srLr»iyE seşxaxı,rĞr
ıırıcı-is KARARı

l

kira Anış Oranları ve Kira Bedelinin Tesp iıi konusunda

Koınis ülmesion Ra runun Görü
Kararın
Konusu

Karar No
1",

Belediye Başkanı Saffet METE,
KOLCU, Zeynep ERSOY, Emin

METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan

, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, Şenol
l[üseyin
RAKlCl

BALCI, Özgür KAVALCl

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

SatTet METE. Hüseyin METlı.'fevtlk Ali KAVA LCIKatılmayan
üyeler

MEcLiSE

Belediyemiz taşınmazlarında kiracı olarak bulunanların, kira|ayarak kullandıkları Yerler iIe ilgili

zozz yıııunİ a*ış orun,n,n belirlenmesi hususunda 03.1 1.202l tarih ve 63 sayılı Meclis kararı ile Plan ve

giiii"'ro.iryonrna sevk edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanarak meclisimize sevk edilen

raporun görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 01ll2l202l
toplantısında. toplantı gündeminin l' inci m

KICl
It

202] Yılı beledil,emiz nıülklerinde kiracı o|arak bulunanların kiralayarak kullandıkları

yerler ile ilgili kira artış oranının belirlennıcsi konusu ile ilgili olarak 08.11.202l tarihli ve 202li6

sayılı Kira,irtış i)ranı Tespiti konulu Meclis plan Bütçe Konıisyon Raporu da incelenerek ilçemizde

e.ıakç, buıun.aması nideniyle sağlıklı veri elde edilemediğinden, uygulanan emsal kira

uruiı-, ," günün ekonomik şaıtıan oa dik]<ate alınaıak yıllık kira a(ışları ile kiralanan yerin m2

iti,vtilıtieii je göz önünde buiundurularak her biri için yapılan ayn ayn değerlendirme_sonucunda

meclisiriize havale edilen plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne; 2022 yı1,ı kira

ueJelinin TÜiK tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre Kasım ayında açıklanan %21,3l

TüFE oranında arttlrılmasına. oranın arttırılması nelicesinde bulunacak rakamında, virgülden

sonraki kısmıntn bir Türk Lirasına tamamlanmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde; İYidere

iiçe Belediye Meclisinin, ARAL1K Ayı Meclis Toplantısının 01 ARALIK 2021 çarşamba
gllntisa"t i3.so, a" yapıian toplanttnın 1. Gündem maddesi oybirliği ile kararlaştınlmıştır,

MECLiS BAŞKANI xırip (Üve) KıTiP @ye)

tarihinde, Çarşamba günü, saat 13:30'da yapılan

addesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

e Başkanı V.
Hasan KOLCU Zeynep ERSOY

kararın Tarihi
0|l|2l202|

ONERI :

&+
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iyiDERE BELEDiyE BAşKANLIĞı

oı,ıĞaxüsrü ırncı,is KARARI

öNnni
rııc,ı-isı

Belediyemizin adına toplu taşımacılık yapan Denetimli Özel Halk Otobüslerinin taş|ma ücretIeri
yeniden belirlenmesi hususunda 03.11.202l tarih ve 67 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna sevk edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanarak meclisimize sevk edilen
08. l l .202 t tarih ve 202l l'7 sayılı raporun görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METt] (Beledive Başkanı)

Belediye MeçIisimizin 01lll2/202| tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30' da yapılan toplantısınd4
toplantı gündeminin 2' nci maddesi gereğince görüşülmesi neticesindeı

Beledilemizin adına ıoplıı taşıınacılık 1apan Denetimli ÖzeI Halk Otobüs|erinin taşıma ücretleri

çok eski tarihlerde 1apılnıış olup^ iilkeınizde vtıku bulan Koroııa Virüs ( COVİD-l9) pandemisi
sonrasıı,ıda araçlar 1arı 1,arıı,a lolcu taşıına kapasitesi ile çalışmakta olduğu ve zarar edecek duruma
geldikleri görülmüşllir. Meclisinıizce yapılan değeı,lendirıne sonucunda söz konusrı taşıma ücretlerine
art!ş yapılmadığı ve salgın sonrasında zarar edecek duruma geldikleri meclisimizce tespit edilmiştir.
Günümüz şartlartna göre yeniden yapılan tespit ve değerlendirme neticesinde öze| halk otobüsü yolcu
taşıma ücretlerinin;

GüZERGAH YoLcU TASIMA ücRETi (SiYiL)
SARAYKÖY. BETONYoL. KAtIVEHANE
YALIKÖY, KADINLAR PLAJI. iYiDERE MERKEZ

PETROL oFisi. KöŞKLü KöYü YoL AYRIMl
IIAZAR MAHALLESİ
YAYLACILAR, DENiZGÖREN(KONAK FIRIN)

KARACA KÖPRÜSÜ. KAt.ECiK. ŞANTiYE
iNDi-BiNDi
GÜZERGAH

4.50._ TL
5.00._ TL

5.50._ TL

6.00._ TL
6.50._ TL
7.50._ TL
3.00.- TL

YOLCU TASIMA UCRETi (ÖĞRENCi)

iYIDERE MERKEZ
HAZER MERKEZ

ŞANTiYE
iNDi-BiNDi

Y

Karar No
73

Kararın
Konusu

Denetimli Özel Halk Otobüsleri Taşıma Ücretlerinir
Yeniden Belirlenmesi Komisyon Raporunun
Görüşülmesi.

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

Belediye Başkanı Saffet METE. }lüseyin METE. Tevfik AIi KAVALCI, Hasan
KOLCU, Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI,, Şeno|
BALCI, Özgür KAVALCl

Katılmayan
Uveler

Saffet METE, Hüseyin ME'[E, Tevfik Ali KAVALCI

/h
1

l

KARAR :

3.50.- TL
4.00.- TL
4.50.- TL
2.00.- TL

r

kararın Tarihi
0lll2/20zl

l



KDV (Katma Değer Vergisi) dahil tılarak belirlelılnesiı,ıe, Belirlenen bu llyaı tarifelerinin 3065 sayılı

Katma'Değer Veğisi Kaiununun 20 nci maddesinin 4 üııcü bendi "Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit

"Jiı"" şı"i 
ile beielin biletle tahsil ediIdiği hallerde tarife.ve bilet bedeli katma Değer vergisi dahil

"Jii"r"r 
t".pit olunur ve vergi müşteriye ğrıca intikal ettirilmez." hükmüne göre (tarifeye KDV, dahil

"Jlırlş "ı"*ı.l 
bu kararın 017120i2 iiiba..n uyguıan.asına, komisyon raporunu.n kabu]üne. 5393 sayılı

Belediye l5 inci maddesinin 1p1 İ.nJin. gtı."] yup,lun işaretle oylama neticesinde; iyidere İlçe

Belediye Meclisinin, ARALIK Ayı Meclis Toplantısının 0l ARALIK 2021 çarşamba günü

saıt 1i.30,de yapılan toplantının ]. Gündem nraddesi o1,birliği ile kararlaştınlmıştır.

MEcLiS BAşKANI KATiP (Üye) KıTİP (Üye)

^üH

SAYFA|2

(03/ l l /202 l Karar !e 2o2 l /73 iyideİe Belediye Meclis ka,aİlntn dğv,m ldlr)

}lısan K() l -('['

t

(,I
Başkanı V. 4
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Oybirliği ile karar|aştIrılmıştır

MEcLiS BAŞKANl

Cl

T.c.
iYiDERE BELEDiYE BAŞKANLlĞI

\tEcLis KARARl

KATiP (Ü},e)

Hasan KOLCU

N

MEcLiSE

Çiftçiailebireyleritarafından05.11.2o2ltarihindeverilenvell77kayütsayı|ıdilekçeiçeriğindeyeralan
ilcemiz Hazar Mahallesinde ur,"n rn 

'x",'u.,. 61ri.i ,:i;;; y;Ca, sokak isminin kildırılarak yerine Kıbrıs Gazisi

il;;;ilil ;ffiöilil i;;i;; i.,l;,;,i iale binin mcclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (B€lediye Başkanı)

KA RAR

BelediveMeclisimizin0|l|2l2ü2ltaİihinde,Çarşambagilnü,saatl3:30'dayapılantoplaJıtısıİıd4toplantı
gUndeminin 3; ÜncU maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Çiftçiailebireyleritaraflndan05.1t,202ltarihindeverilenvell77kayıtsayılıdilekçeiçerigindeyeralan
ilcemiz Hazar Mahallesinde urıu"",İİİi.,r'i"?,,'ıiitr. i,nbCı sokak isminin kildırılarak yerine Kıbrıs Gazisi

i;;;l;ttrr;T;;;;k i;;;;; ,.,iır"ş'ı,,İ,,,"oaki diıekçenin meclisimize sunuIduğrı görülmüŞtür,

5393 sayıll aelediye ranununr" iy'l".i..ao.sinin (n). tıkrası: "Meydan. cadde, sokak, park, tesis ve

benzerlerine ad vermek] .utulı. 
' 
ı.r-ı.u.,. 

' 
ı.uiJ,r,ı.ur,, birleştirilmesi, 

- 
adlarıyla sınırlarının tespiti ve

değiştirilmesine karar vermek; u"ıo"vi iun,i,., urnt|em, f]ama ve benzerlerini kabul etmek" ve ayni kanunun 8l,inci

maddesi: -cadde, ,otuı,, ..1oun. jur;' ;;tr-;. ;;;;;;i.iine ad veriımesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve

benzerlerinin tespiüine ilişkin l<.u",İu,au, belediye meclisinin ,üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunlann

değistirilmesine ilişkin kararlarda #;.;jİ; uİ.'*-# *yo,n,n uçıe ikiçogunlugunun kararı aranır, Bu kararlar mülki

iaİre a.irinln onayı ilc ) Urürlüğğ gircr"' ,Jenilme[ıedir,

Bahsekonutalebinteyitedilııesiamacıy,IabeleıliyeınizceRizeAileveSosyalHizmetlerllMüdurluğüne
l8,11.202l ıarih \c 1_166 r"y,ı, 1 u.,,iii,,"ı.p,Jlu ıun u ını uıo l.ıugu !ğ lI Müdürluğüncc ]], t l.]0] l ıarih \e l79l6l9

savılı vazı ile ibrahim çlFTçl.";;';;;İk unranı iıe'iıgili şehit Gazi Bilğ Sisteminde YaPllan incelemeler

".İi..r:i"a. 
Kıbrıs Cazisi kaydının olduğu bildirilmiştir,

HernekadaribrahimÇlFTÇl,ninGazilikunvanıileilgiliŞehitGaziBilgiSistemindeyapılanincelemeler
neticesinde Klbrls Gazisi ı.uyo,n,n'oıorir",llui,.,ru uiıoiriı."iş oisa da ilçemiz Hazar Mahallesinde bulunan ve

değiştirilmesi ıa|ep edilen ,oı.ug,n ]ffin''r];;ft;;t ii; Yağcı Soiak olarak iyidere Belediye Meclisin

03.o2.2oz|tarih Ve l2 no.ı, rur"i iı."yin. *iu"o"rlur", gelen talep ü]zerine değişıirildiği. ayrıca yapılan değişiklik

neticesinde o|uşan..adres ,. n.rl uu,tinitigiinu koruinak. a-drcs \e numaratai deinini bozmamak, vatandaşlarl adres

ve abone değişikligi işlemleri lı. l"ri,,l?rii" u,raknıamak_ adres ve numaralandırnraya ilişkin standardizasyonu

bozrıamak maksadıyla talebin ,"ooin., out u ronruki tarihlerde yapılması muhtemel adres değişikliği vs, durumu söz

konusu olması durumunda *bb;""d;'İ;;;;;i;ri;J, iyidere ilçe Belediye Meclisinin. ARALIK AYl

Meclis Toplantısının 0ı eneı.ıK 2Ü ç".ş"r.u, go"u sası ı!.3o; de yapılan topıunt'n'n 3. Gündem maddesi

KıTİP Üye)

-t

i

{Cörü iilnıcsi
ıaIı

K barC SaZlK Sbrıll lll] llnde buahjv1 a SazaH rll]çe K Sbrıellt] ıK dllkaSrı k
ln nTa blncsn nk slllSokaFTl) nl Ç(

Kararın
Konusu

Karar No
11

kararın Tarihi
0l ll2l202l

LCKo UHaSan pZeyneCLKAevfikTMln ETEHTMEffet uSeyE,SakanBBe d aşly CALKALCo B ÖzgürKT RA Şenr ÇydemlnEmRE So
U eler

Belediye M€clisini
Teşkil Eden

r* eıi «evnı-cıSaffet METE, Hüsey in METE. Tev

ü eler
Katılmayan

E
ed e

Z epE oY

Gazisilırıkl1-1isın i

^ĞCl

l,

BALCl.RAKlCl,

Başkını V.
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iyi»nnn uEı.t»iyr aışxaıı-ıĞı
ı.rıcı-is KAııA.Rı

Belediyemiz Mali Hizınetler Müdürlüğünün 26.11-202l tarih ve l505 sayılı yazısı iÇeriğinde yer

alan Ödenek Aktarımı Talebinin meclisimizdi görüşülerek karar alııımasını rica ederim.

ö ERI

MECLiSf,

Saffet METE (Belediye Başkanı)

K ARAR

CI

Beledıye Meclisimizin 0lıl2/202l tarilıinde. Çarşanıba giiılii. Saat l3:]0'da yapılan toplantlsında,

,oplun,, İiina"İrinin {' lincti maddesi gereğiı,ıce .görüşii 
lınes i neti_cesinde;

özel kalem Muaurıtiguntin bırçeĞri içiioe yer alun ue ödeneği yetersiz bütçe ödenek tertiplerine

ödenek aktarılması talep edilmektedir,""**ffi;Ğt;,i;,i;i;ri;taıı.ıugt, Toplum Refüı Hizmetleri bütçesinde yer alan 39_

06.02.00.00.05_03.ot cayrimenıulıl"i slk,. ,e onarı_ Giderleri" bütçe tertibinden 3E0_000,00,_

TL ödeneğin mali yıl içi"a",- ı.riı^r, ı.ayacagı anlaşıldığlndan ödenekIerin ilgili müdürlüklerin

ffio"-IJ;;;;", alan 1eıer,iz blltç,e ötlenek tenipİerine akıarına 1apılması gerekmek_tedir,

Mahalli ldareler tstiıçc ıl- ı*ı,,ı,,ur.b. iöııctmeligi,nin j6,nıaddi,iııin ],fıkrasında belinildiği

üzere 
.Bütçede fonksiyonel .,n,nunJ,.."nrn birinci düziyleri arasındaki aktarmalar Meclis Kararı,

fonksiyonel sınıflandırmanın iı.iJ otır.yl"ri arasındaki akiarmalar Encümen Kararıyla, bunların dışında

kalan ve ekonomix ,,n,nuna,_un-,n lı.ınİi aur"vın" kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onaYı.ile YaPılır"

3. fıkrasında ise ; "Büyükşehi;'İİ;;';;-İlk;İe belediyeIerinde; aktarmalarla ilgili meclis kararları

iiiri.'ıı.'ıigıı .".ıi, tuiuıun gibi tesinleşir l,e yüriirlüğe girer" hiikmü bulunmaktadır.

Bu htiküınler aognııtust,,ıaa 
'erl"ii 

ııbiodo 1,ei iıun Özeı kalem Müdürlüğü bütçeleri içinde

ihti5,aç dultılan ıe Odenegi 1,tcrsiz t}ütçe ödcnck tcnipleriııe \e biitçeleri içinde yer

alan ödeneklerden aklarn]a 1rp,ı,rlrr,,,.-ıa;, k.,ıltıııtın gerekli değerleııdirıne. ,tcSpit 
\e_^hazlrllğın

yapılmasının sağlanması için İalışnıasını yaparak raporunu Meclisinrize sunmak üzere 5393 sayılı

Belediye Kanununun 24.üncü ,İ,^jİ..İ g.r,İeir.e ıe delediye Meclisi Çalışma Yöneımeliğinin 2l'inci

maddesine göre oluşturulmuş oİun ııun i" g-ıitç" Komisyonuna havale edilmesine; iyidere ilçe Belediye

Meclisinin, ARALIK ıv, ı.,,t".ıi.'i"pıunt",n,n oı ııi.lLIK 202l Çarşamba günü saat 13,30'de

vup,İun 
'oplun',n,n 

4. Gündem maddesi Oybirliği ile kararlaştırı lm ı ştır,

MEcLiS BAŞKANI KeriP (Üye) l(ATiP Üve)

Hısan KOLCU ep ERSOY

5

er eB r I,Ila ar]anlaK dotıK ı1ru Sa pedeB iiıç
lnras daerlDB ncrld rlİ]aS ll f] al] izeyl1(') coF kll s lY

slmu eoGLl sut] tınllaS Kıılllı rl]]ak

Kararın
Konusu

Karar No
/5

kırarın Tarihi
0ll|21202l

Eden U eler

Beledil,e
Meclisini Teşkil

ljttet}

ULCoKHasanKAkeTEI\4 t]
,t

tl llltTI. E\{ !aSllB a kaedB ş ö7Blle oKT R Şcd İl çCl]K C )n Rl]l[-Y()Rt] SZe lly l)

tj
Ct-K

CALKl, kl,[.-n MuH E.L.TM EilS ft-e Se!,Katılmayan
ü r

E
aşkanı V.

Zeyn

ALcI,
LCI,|'l.

Ali
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T.C.
iyinınr sErr»iyı BAşKANLIĞI

nrncı-is KARARI

Belediye Meclisimizin 0ll|21202| tarihinde. Çarşamba günü. Saat l3:30'da yapılan toplantlsında,

toplantı gündeminin 5' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünün 09.11.202l tarih ve l4l2 sayllı yazısı içeriğinde yer alan ve

Rize Çoruh Elektrik A.Ş., nin 27.10.202l tarih ve l610 sayıll yazısı ile belediyemiz_hüküm ve

tasarruiunda bulunan ilçenıiz Sahil Dolgu Alanıııda 40m] alanın trafo yeri olarak TEDAŞ Genel

Müdürlüğti adıııa tahsis edilınesi talebini içeren koııunı.ıır araştlrma ve üzerinde ÇalıŞılması ihtiyacınln

bulunduğ"u göriişü) le konuya ilişkin raporunu Meclise sunınak üzere Belediye Meclisi oluŞumu alt

başlıklı İl,İnci huaa. 1," 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonunun oluşumu başlıklı

24,üncü maddesi hükümlerine goİe imar Komisyonuna havale edilmesine; İyidere İlçe BelediYe

Meclisinin, ARALIK Ayı MeclĞ Toplantısının 0l ARALIK 202l çaşamba günü saat 13.30, de

yapılan toplantının 5. Gündem maddesi Oybirliği ile kararlaştırtlmıştür,

KATİP (Üye)

Hasan KOLCU

K.ıTİp (Üye)

ct

6

Içemiz Sahil Dolgu Alanında 40m'Trafo Yeri Tahsis
Ed i lııes i

Kırarın
Konusu

Karar No
16

l(ararın Tarihi
0lll2l2o2l

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin
Zeynep ERSOY, Emin RAKICl, Ali BAL

METE, Tevfik Ali KAVAI-CI, Hasan KOLCU,
CI. Aydemir TARAKÇI. . Şenol BALCI, Özgür

KAVALClEden Ü ler

Belediye
Meclisini Teşkil

Saffet METE, Hüseyin METE. Tevfik Ali KAVALCI
ü ler
Katılmayan

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

MECLIS BAŞKANl

E
Başkanı V. W

oY

MEcLisE

Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünün 09.11.202l tarih ve l4l2 sayılı yazısı içeriğinde yer alan

ve Rize Çoruh Elektrik A.Ş., nin 27.10.202l tarih ve l6l0 sayılı yazısı ile i|çemiz Sahil Dolgu

Alanında 40m. trafo yerinin 'lEDAŞ Cenel Mıidür|üğü adına tahsis edilmesi talebinin meclisimizde

görüşülerek karar alınmasını rica ederiın

ONERI :



ü

l

MECLiSE

BelediyemizFenişleriMtidürliiğünün]9'll'202ltarihvel508sayılıyazısıiçeriğindeyeralan
_Rize ili iyidere ilçesi, M".k".' M;ül.rina. z+ purtu, 

.l 
l4 ada, 3 parsel No. da kayıtlı taşlnmaz

üzerinde, Kentsel Teknik 
"ı.y"p,","-ivii.şiirii..ri 

uru",ı ıu. 
,l/5000 

öliekli F_44_C_23_D Nazım lmar

planı ve l/l000 tılçekli F_+a_c_ii_lı'_i_{ 1r*rlura imar.planı paftasında planlanarak ayrılan Trafo

Alanı 5,00 m.t8,00 m. olçıiıe-rind1 olrp,, [onrıu"uk oıan trafo 4,00 m.*l1.00 m. ölçülerinde,

olduğundan ötürü Trafo y"ri ;i;;;-k uy.iun uıunau yapılamamakta olup, Trafo Alanının güneY

;iHililr#;; ıiJ.-ııiirt.r.'ii*.ri."ü".ı.r,ıl"üıie.i,ld.24 pafta. ll4.ada.2.parsel No, lu

taşlnmaZln dere istinaı or.ur,,r,,l i.,.,rnnu ol,n.urı" için hazırlanmlş olan imar Planı değişiklik

talebinin Meclise havalesini yop,i,]]rJ hıısrısunıla talebinin ııeclisiıııizde görüşülerek karar allnmasını

rica ederim

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARA

MECLiS BA

Cl

T.c.
iyi»ını BELEDiyE BAşKANLIĞI

MECLİS İ(ARARI

Belediye Meclisimizin 0l/l21202l ıarihin<le, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan toplantısında,

t"pl"";;;;;;;i"in 6-,nc, ınatldesi gereğince görüştllncsi neticesinde:

BelediyemizFenişleriMüdürlüğünün29.||202-|-tarihVel508sayılıyazısliçeriğindeyeralan
"Rize ili iyidere ilçesi, Merkez ffi;ıı;;*d, iı punu, l|i 

_aoa, 
ı parsel No, da kayıtlı taşınmaz üzerinde,

Kentsel Teknik altyapının i) iı";,;;il;;;i ;;acıyla. lı5000 öıçeküi F_44_C_23_D Nazım İmar Planı ve

l/l000 ölçekli F_44_C_:]_D_.l_/i"U,;,;;;;i.;, Planı paRasında planlanarak a5rılan Trafo Alanı 5,00

m.t8,00 m. ölçülerinde oırp, xu,ıuiuciı, olan rra1,o 4.00 ni,* ı ı..,u ,n. öüçülerinde. olduğundan ötürii Trafo

yeri olarak ayrılan alanda y"p,lu,","ul'u olup,'I-rafb Alanının gliney İ,s,,nda. bıılunan Rize İli İyidere

ilcesi. Merkcz Mahallesinde ]+ ;;;". jil adi. 2 parscl No, lu ı;)lnmazın dere isıinat duvarının kenarına

;ilil;.,i:';; ;;;;;i;;;,;-"ı",iji".'pr", a.eiriklik uleuini içeren konunun araşılrma ve üzerinde

çahşılması ihtiyacının rrlunarpu"goitiştiyle ko-nuya ilişkin raooiunu Meclise sunmak üzere Belediye

Meclisi oluşumu alt başlıklı 2 üğİ".'i;;;j;r;li6i ."y,ı, Bel,aive Kanununun ihtisas Komisyonunun

oıuşumu başııkıı z+,tınct maadesi;;;;;Ğ;;;; i;; Konn;;,n,,ıa havale edilmesine; iyidere ilçe

Be|ediye Meclisinin. eReı_ıx nyı'ü;;ii; i;pl;";liıl 0ı lRALıK 202t Çır§ambı günü saat lJ,30,

İ"- v"pİl""'İ"pl""'ın ın 6. Günılem ınadıJesi 01hirliği ilc kararlaştırı lmıştır,

KATİP (Üye)

Zeynep

1

r
,t foaN daoaP rSe4 34a da,Pafta,ahMcNl kezrI]] zç

soG ruunS l1uK uol,tk şülmDePlnar all ŞerY gı
Kararın
Konusu

Karar No
77

I(arırın Tarihi
0ll12l2o2|

KAVAt.Cl

oLCfl UKanHasKAke\TlltıH se},ecB ed ) rB LCIllo ÖzgüKTr RA Şd 1,1l ÇCLl]C )l] KRAt,1lEYttE S()en pZey

Eden U cler

Belediye
Mectisini Teşkil

l L.^ Teı tlk Ali KAVALCISaft-eı ME'tE. Hüse1 in \tt]katılmavan
ü

E
Başkanı V.

fRSoY

öxrni :

KATiP (Üye)

Hasan KOLCU

Ali ALCl,METE.METE.SaffetBaşkanı
l.



ü
T.c.

iyi»ını snı-nuiyr ıa,şxı.Nr,rĞı
MECLiS KARARI

öNı ni
ıvrrcı,İsn

Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünün 30.11.202l tarih ve l5ll sayllı yazısı içeriğinde yer alan

.,ılçemizin sanayi sektontinde alabilJceği yatırımlara zemin hazlrlamak, yatırtmların mekAnsal

pİu'nıu.u.,n, gerçekleştirmek amacıl la, S-unai i A|an,n,n genişleıilmesi ve Belediye Hizmet Alanının
'Park Alanı oiaral planlanma.,na duir hazırlanan imar Planı değişikliğinin" talebinin meclisimizde

görüşülerek karar alınmasını rica ederim

Saffet METE (Belediye BaşkanD

KARAR

MECLiS BAŞKANI

E Cl Ilısın K()LC'( Zeynep ERSOY

l] kanı V.

Belediye Meclisimizin 0lll2l202l tarihinde. Çarşaınba giinü, Saat l3:30,da yapılan toplantısında,

toplantı gtlndİminin 7' nci maddesi gereğince görüşiiInıesi ıreticesinde:

Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünün 30.11.202l _tarih 
ve l5ll. sayılı yazısı içeriğinde.yer alan

*TEKLiF-sj7Ol46l numaralı Nazım Imar planı değişikliği ve TEKLiF_53057852 numarah Uygulama

imar pL, aegişikliği talebini içeren konunun araşirma ve üzerinde çalışılması ihtiyacının bulunduğu

gorıışivı. kon-uya ilişkin ,uporrn, Meclise sunmak üzere Belediye Meclisi oluşumu alt.başlıklı 2l,inci

madde ve 5393 sayılı Belediye Kun,,nun,n İhtisas Komisyonunun oluşumu başlıklı 24'üncü maddesi

ı,İ,r*ı.ı* gor" İİİu,. ron,,işonuna haıale edilınesine: il idere ilçe Belediye Meclisinin, ARALIK Ayı

ü."ıi, ropıriır,nın 0l ARALIK 202l Çarşamba günü sıat 13.30, de yapılan toplantının 7. Gündem

maddesi Oybirliği ile kararlaştırıIınıştır.

Saııal,i Alanının Genişletilmesi Ve Bel
park Alanı olarak planlanmasına Dair

ediye Hizmet Alanının
Hazırlanan İmar planı

De iilmesiTeklifinin Görüikli

Kararın
Konusu

Karar No
78

kararın Tarihi
0lll2l202l

KAVALCI

sanHak KAHM T fleV}-l tl llft'eta ME TE,SB ık ll TE, SeyBe ed aşyc
Zt]ALC öom r gürB LC ŞenK CEm ll RAY ydRE oSZeynep

Eden i] eler

Belediye
Meclisini Teşkil

Saffet METF.. Hüseyin METE, Tev fik Ali KAVALCI
ü eler
katılmayan

lJ

TARAKÇl,
KOLCU,ALCt,

l.l.

KATiP (ilve) IGTiP Üye)
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T.c.

iyiornn stınuiyr BAşKANLıĞI
ırrcı-is KARARI

öxı,:ıi
MECLiSE

ilçemiz Fıçltaşı mah.494 Ada l Parsel üzerinde 2.004,80 m, Gezinti ve Yeşil alan,7.781,8l m,

oturma ve Sel,ir Alanı, -1,38.1.9,1nı' otopark alanı dil,e adlandırılan toplam l4.171,55m' Turizm
Amaçlı Alanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılıın A.Ş, ye bedelli tahsis yapı|ması hususunda

03.1 l .202l tarih ve 68 sal.ıll Meclis kararı ile Plan ve Büıçe Komisyonu ile imar Komisyonuna sevk

edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonu iIe İmar Komisyonlarınca hazırlanan raporun meclisimizde

görüşülerek karar alınmasını rica ederim

Sıffeı METE (Bcledişe Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisiııizin 0lll2/202l tarihinde, Çarşaınba günii, Saat l3:30'da yapılan toplanttsında.

toplantı Ek gündeminin 8' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

iyidere Belediye Meclisinin 03.11.202l tarih ve 68 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe ile İmar

Komisyonuna sevk edllen ve Plan ve Bütçe ile İmar Koınisyonlarınca hazırlanan "İlçemiz FıÇllaŞı mah.

494 A,da l Parsel üzerinde 2.00,1.80 ın' Cezinti ve Yeşil alan. 7.781.8l m' Oturma ve Seyir Alanı,

4.384,94m, otopark alanı dive adlandırılan toplam l4.17t,55m' Turizm Amaçlı Oturma ve Seyir
Alanının T.C. Ziraaı Bankası A.Ş. Ve Ziraat Katılın,ı A.Ş. ye bcdelli tahsis yapılması" hususunda konunun

araştınna ve üzerinde çalışılması ihtiyacının bulunduğundan, görüşü1,1e birlikte raporunu sunması Meclis

çalİşma Yönetmeliğinin 2l' inci ve Belediye Kanununun 24' üncü maddesi gereğince MecIis Plan ve

Iİtitçe Komisyonu iİe Meclis imar Komisyonuna sevk edildiği.ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun

08.İı.202ı tİrih ve 202l15 sayılı komisyon raporunu, Mec|is İmar Komisyonunun 09.11.202l tarih ve

202lll0 sal,ılı komisyon raporunu meclisimize sunduğu görülmüştUr.

Bu kapsamdı Meclis Plan ve Bütçe Konıisyon Raporu:

ilçeıııiz Fıçıtaşı ınah. 494 Ada l Parsel üzerindc yer alan 2.004,80 m' Geziırti ve YeŞil alan,

7.781,8l mr oturma ve Seyir Alanı, 4.384,94m' otopark alanı diye adlandınlan toplam 14.171,55ını

Turizm AmaçIı Oturma ve Seyir Alanının kamu kurumu olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat

Katılım A.ş., ne aiı talep tizerinİ 5393 sayılı Belediye Kanununun l4la "Belediye, mahalli müŞterek

nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşlın gibi kentsel alt yapl; ... turizm ve tanltlm,

gençlik ve rpo.,rrtu'r" yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kaırunun 75 inci maddesinin son fıkrası.

6eleİiye|er, İl ozeI idarelİri. bağlı kuruluştarı ve bıınların iiyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları

>t

494 Ada I Parsel üzerinde yer alan 2.004,80 m'Gezinti ve
Yeşil alan. 7.781.8l m' Oturma ve Seyir Alanı, 4.384,94m'
Turizm Anıaçlı alanın T.C. Ziraat Baııkası A.Ş. ve Ziraat
Kaıılını A.Ş. 1e Bedellı Tahsis Yapılması Konusunda İmar

Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyon Raporlarının
Göı,ü ii ln]eS i,

Kararın
Konusu

I(ararın Tarihi
0|ll2l202l

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI,
Zeynep ERSOY, Emin RAKlCl, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şeno

Hasan KOLCU.
l BALCI, Özgür

KAVALClEden Ü ele r

Belediye
Meclisini Teşkil

Saff'et METE. Hüsel,in METL. Tevfik Ali KAVALCI

9t

Karar No
79

Katılmayan
Üveler

A



sAYFA:2

(0l/lz202l Kafar !e 2O2ll?9 lyidere Beledi}e Meçlis kaİannln devamldır)

Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her

deİecejeki okuI binalarının yapım. bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosYal hizmet ve

yardım, nik6h, ııeslek ve becerİ kazandırma: ekonomi ve licaretin geliştirilmesi hizmetlerini.YaPar veYa

yaptlnr" hükırıü. l8/e "Taşınınaz mal alınıına. satlmIna, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin

degiştiriümesine veya tahsisli bir taşıı,ıınazın kanıu lrizınetiı,ıde ihtiyaç duyulmaması h6Iinde tahsisin

kaidırılmas,na: iiç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla _bunlar 
üzerinde

sınırlı ayni hak tesİsine karar vermek" hükmü, 18/h "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı

beşbin YTL,den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate

kaiar vermek,, hükmü, 75ld .,Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetIerinde kullanılmak üzere

bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruIuşlarlna devredebilir veya

stıresi yirmibeş yılı geçmeınek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da_verilebilir.

Bu taşınnıazlarİn. ıİlısis anracı dışında kullanılınası hilinde. tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi

,onrndu. al,nl esas|ara göre reniden tahsis nıiimktindür " hiikmü gereğince bedelli tahsis yapılması

mümkün bulunmaktadır.
Ayrıca Maliye Bakanlığı makamının 21.03.20l3 tarihli ve 290 sayılı oluru bahse konu alanın

belediyemizin hüküm ve tasanufuna bırakıldığlnın uygun görtıldüğüne ilişkin Maliye Bakanlığı oluru ve

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 22.03.20l3 tarihIi ve Il289 sayılı yazlstntn konusu , 58-24|,7'7 m'

yüzölçümlü. onay,lı imar planı ile planlı alanın dahilindeki Balıkçı barınağının işgal ettiği alandan geriYe

kalan denizden doldurularak kazanılan alanın dahilinde. Spor tesisleri ve Tamamlayıcı Konaklama

Tesislerinin Yapılacağı, tamamlaytct konaklama tesisleri amacıyla değer|endirilmek üzere, bir adet

yüzölçümü yazllı krokisi bu işe ait şartnamenin ve sözleşmenin ekinde yer alan 5.600,00 m'yüzölçümlü

taşınmazın(otel) üzerinde iyidere Belediye Meclisinin 02.o'1.20|2 tarih ve 17 n.lu kararına istinaden , 30

yıllığına sınırlı ayni hak, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi suretiyle yapım ve işletim işi kapsadığı ve

konaklama tesisi ve müştemitatında ihtiyaç olabilecek çevre tanzimteri dahit bu sözleşme kapsamlnda

yapllması öngörülmıjştür.

Bu kapsamda ilçeniz [:ıçıtaşı nıah. 49.1 Ada ] Parsel iizerinde 1,er alan 2.004,80 m' Gezinti ve

yeşil alan, 7.İ8ı.sı mj Otrırıııa re Sel,iı Alanı. ,1,384.9,1ıı' otopark alanı diye adlandırılan toPlam

ı4.i71,55m, Turizm Amaçlı oturma ve Seyir A1anının yukarıda anılan mevzuat hükümlerince

ilçemizde turiznin gelişmesine katkl sağlamak, tahsisi öngörülen alanlarda ilçenin kültiirel, sanatsal ve

g"ıişi.ini arttırıcı fialiyetler için tahsis edilecek alanın Rize Belediyesinden allnan emsal değer, rayiç

ieger ve Ekip Taşınmai Degerieme A.ş.,nin 08.11.202l tarih ve 2021_10l4 rapor numarası ile bildirilen

değerlerin uruşt,..u ve inceİenınesi netİcesinde ıespit edilen tahsis ücreii komisYonumuzca 5.000.000,00-

(bJşmilyontürı<lirası)TL bedclle olarak belirlenıniş vc 03.06_2Ol3 tarihinde Kumsal Butik otel ile

İyiJere 
'aeıeoiyesi 

arasında in,ızalaııaır sözleşnıedc belirtilen siire kadar (06.05.2046 tarihine kadar )

üm, ku.umu olan T.C. Ziraat Bankası A.ş. ve Ziraat Katılım A.ş, ne ileride oluşacak uyuşmazlıkların

karşı tarafa ait olması ve herhangi bir ticari yapı yapıImaınak şartlyla Ve sözleşmenin diğer hükümlerinin

,yrı."., kaydıyla protokolle tahsisinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.
' oı.İl.İozİ t*ihind" başlanılan "494 Lda l Parsel üzerinde yer alan 2.004,80 m'Gezinti ve

Yeşil alan,7.781,8l m, oturma ve Seyir Alanı, 4.384,94m, otopark alanı diye adlandınlan Turizm

Amaçh Alanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım A.Ş. ye bedelIi tahsis yapıtması "
husuiunda komisyon çalışmamızın a},ni gün son buldı.ğunu ,'e Raporun Belediye meclisine

havale edilnıek üzere taraflmızdan tanzinı edilerek inıza altıı-ıa alındığını bilgilerinize arz

ederiz.O8.1 l .202 l
Şeklinde hazırlanmıştır.

Meclis İmar Komisyon Raporu:

ilçenıiz Fıçıtaşı nıah. _{9,1 Ada l Parsel iizeriııde 1er alan 2.004.80 ın, Cezinti ve YeşiI alan,

7.781,8l İıı, otrrnlu r. Selir Alanı. 4.j8.1.94nır otopark alanı diye atllanılırılan .toPlam 14.171,55m'

Turizm Amaçlı Tahsis Alanının kanırı kurrıınu olan T.C. Ziraat Baırkası A.Ş. ve Ziraat Katılım A,Ş,, ne

uiİ tı"p tır".İn" 5393 sayılı Belediye Kanuırunun_ l4la "Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak

i"nivıu'l.u., su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; ... turizıı ve tanıtım, gençlik ve spor orta

,e yiı<,sek ogıenim öğenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkası, belediyeler, il özel

I

l0 V^f,
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idareleri, bağh kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortaği oldukları Sayıştay denetimine
tabi Şirkeıler tarafından, orta ve 1,iiksek öğrenim öğrenci yun|arı ile Devlete ait her derecedeki okul
binalarınıır yapıın. bakıı,ıı \c oılaf ıı,ılı ilc ıctiışinde ııı gutannıaz..l: sosyal hizmet ve yardım, nik6h, meslek
ve beceri kazandırırıa: ekononıi ve ticareıin gelişlirilıııesi hizıııetleriı,ıi )apar veya yaptırır" hükmü, l8/e
"TaŞınmaz mal alıııına, sa[ıı,üıına. takıısıııa. tahsi:inc, tahsis şeklinin değişt irilınesine ve},a tahsisli bir
taŞınmazın kanıu hizmetinde ihtil,aç duyulmaınası h6linde tahsisin kaldırılııasüna; üç yıldan fazla
kiralanmasırıa ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar
vermek" hükmü, l8/h "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve mikıarı beşbin YTL'den fazla dava
konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek" hükmü, 75ld
"Kendilerine ait taşınmazları. asli giirev ve hiznıetlerinde kııltanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak
ınahalli idareler ile diğer kaınıı ktıruııı r,e kııı,uluşlarına der redebilir veya süresi 1,irmibeş yılı geçmemek
üzere tahsis edebilir. Bıı taşınnıazlar avnı krıruluşlara kirala da verilebilir. Bu taşınınazların. tahsis amacı
dışında kullanılması h6linde, tahsis işlen,ıi iptal ediliı. ]'ahsis süresi sonunda. aynı esaslara göre yeniden
tahsis mümkündür " hükmü gereğince bedelIi tahsis yapılmasI mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca Maliye Bakan|ığı makamının 2| .03.2013 tarihli ve 290 sayılı oluru büse konu alanın
belediyemizin hüküm ve tasanufuna bırakıldığının uygun görüldüğtine ilişkin Maliye Bakanlığı Oluru ve
Milli Emlak Genel Müdürlüğüniin 22.03,20l3 tarihli ve ll289 sayılı yazıstnın konusu , 58.24l,'7'1 m'
yüzölÇümlü. onallı inıar planı ile planlı alanın dahılııdeki Balıkçı barınağının işgal eniği alandan geriye
kalan denizden doldıırulaı,ak kazaııılaıı ılaııın dahilinde. Spoı t!.sisleri ve 'l'aıııanı Iav ıc ı Konaklama
Tesislerinin Yapılacağı. tamamlayıcı konaklama tesisleri amac|yla değerlendirilmek üzere, bir adet
yüzölçümü yazılı krokisi bu işe ait şartıranreıriır ve sözleşmenin ekinde yer alan 5.600,00 m'yüzölçümlü
taşınmazın(otel) üzerinde İyidere Belediye Meclisinin 02.0':, .2012 tarih ve l7 n.lu kararına istinaden , 30
ylllığına stntrlı ayni hak, ınülkiyetin gayri ayni hak tesisi suretiyle yapım ve işletim işi kapsadığı ve
konakIama tesisi ve müştemilatında ihtiyaç olabilecek çevre tanzimIeri dahil bu sözleşme kapsamında
yapılııası öngörülnlüştür,

Bu kapsaıııda İlçenıiz Fıçıtaşı mah. .19"l Acja l Parscl üzerinde yer alaıı 2.004,80m' Gezinti ve
Yeşil alan, 7.781,8l ıı' Oturına ve Seyir Alanı, 4.384,94nı' otopark alanı diye adlandırılan toplam
l4.171,55m' Turizm Amaç|ı Alanın yukarıda aııılan mevzuat hükümlerince ilçemizde turizmin
gelişmesine katkı sağlamak, tahsisi öngörülen alanlarda ilçenin kültiirel, sanatsal ve gelişimini arttıncl
faaliyetleri için ekli vaziyet planında yer aldığı şekliyle 03.06.20l3 tarihinde Kumsal Butik Otel ile
İyidere Belediyesi arasıırda iınzalaııan sözleşmede belirtilen süre kadar (06.05.2046 tarihine kadar )
kaınu kurumu olan'f.C. Ziraat Bankası A.Ş. vc Ziraat Katılıın A.Ş' ne ileride oluşacak uyuşmazlıkların
karşı tarafa ait olmasl ve herhangi bir 1icari r apı yapılnıanlak şarılyla ve sözleşmenin diğer hükümlerinin
uyulması kaydı1,Ia protokol|e talisisinin uyguıı olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.

09.]1.202l tarihinde başlanılan "49,1 Ada l Parsel üzerinde yer alan 2.004,80 m'Gezinti ve
Yeşil alan, 7.781,8l m'Oturma ve Seyir Alanı, 4.384,94m' otopark alanı diye adlandırılan Turizm
Amaçlı Alanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Zir^^t Katılım A.Ş. ye bedelti tahsİs yapılması ''
hususundaki komisyon çalışmamız ayni gün mesai bitiminde son bularak bir (1) gün çalışmada
bulunulmuşıur.

Geıeği için Mecl isiınizin oııa1 ına saı,gı lııı,ııııızla suııtııız.

Şeklinde hazırlanan Meclis Plan \ e [l|itçe Konris},onu iIe Mec]is Inıar Konıisyoıı Rapoı,ları okunarak 539j
sayılı Belediye Kanununun l8' iııci ııaddesinin (e,h) ve 75ld fıkrası göre, komisyon raporunda belirti|diği
şekliyle kabul edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereği sözleşme
(protokol)yapmak üzere İyidere Be|ediye Başkanı Saffet METE' ye yetki verilmesine ; İyidere İlçe
Belediye Meclisinin, ARALIK Ayı Meclis Toplantısının 0l ARALIK 202l Ça§amba günü saat 13.30'
de yapılan toplantının Ek 8. Gündem maddesi Oybirliği ile kararlaşlırılmışlır,

}1E )il Ka.TİP 1Üye1 KATIP (Uye)

CI Hasan KOLCUnl
ye Başkant V.
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Zeynep E Y
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MEcLis BAŞKANı

KlC l

T.c.
iYiDERE BELEDiYE BAŞKANLıĞr

ıvıncıis KARARl

KATiP (üye)

öNER

MEcLisE

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürluğünün 26.11,202l tarih ve l505 sayılı yazısı içeriğinde yer alan
..Ödenek Aktarıml" hususunda 01.12.202l tarih ve 75 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Btıtçe Komisyonuna sevk

edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun meclisimizde gğrüşülerek karar a|ınmasını rica ederim.

s.ret METE (Belediy€ Bışkanı)

KARA

iyidere Belediy,e Meclisinin 01.11.202l tarih ve 75 No,1u kararı_. gereği Belediyemiz Mali_ Hizmetler

Müdijıl;ğünün 26.ıı,iO2ı ıarih vt, l505 salılı 1,azısı içeriğinde 1er alan "ödenek Aktarımı" hususunda konunun

araştırma-ve üzerinde çalışllnası ihtiyacının butunduğundan. görüşüyle birlikte raporunu sunması Meclis Çalışma

ionetmeıiglnin 2ı, in;i v; Belediye Kanununun 24, üncü maddesi gereğince Meclis plan ve Bütçe Komisyonuna

sevk ediıoği veMeclisPlanveBüiçeKomisyonu01.11.202ltarihve202l/8 sayılı komisyon raporunu meclisimize

sunduğu görtllmuşıür.

Maha|li idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36.maddesinin 2.fıkasında belirtildiği üzere
,Büıçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyteri arasındaki aktarmatar Meclis Kararı, fonksiYonel

sınıflandlrmanın'ikinci dııze!leri arasındaki akıarnıalai Encümen kararly. ta, bunların dışında kalan ve ekonomik

sınıflandırmanın ikinci diizii ine kadaı aktarmalar ise üst yöncticiniıı onayı ile 1,apılır., 3. fıkrasında ise:
::nuyuı.ş.hi, ilçe ve ilk kadeiıe belediyelerindei aktarmalarla itgili meclis kararlar! bütçe ile ilgi1i meclis kararları

gibi kesinleşir ve yürüIluğe girer" hükmü bulunmaktadır,

Bu kapsamda Meclis Pt8n ve Bütçe Komisyon Raporu: 
_

Belediyemiz Fen işleri Müdurlüğü Topluın Refahı Aizmetleri bütçesinde yer alan 39-06.02.00.00.05-03.08

Gayrimenkut Maı sakım ," on".,,n" Giderteri" bütçe tertibinden 380.0o0,00.-TL ödeneğin mali yıl iÇinde

ku1İanılmayacagı anlaşıldığ!ndan ödeneği yerersiz özel Kalem Müdürtüğü 02_0 ı.Ot.0 ı.00.05.03,07 Menkul Mal,

Gayrimadli rı-ax nıimı, 
-nalım 

,e o-nar,ın Gi<lerleri" .byr:".:d,.:.k 
tertibine aktarma yapılması işlemi 5393

,uyı, B"ı"diy. Kanununun l8.ınaddesinin (b) bendi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,nin

36maddesinİn l. ve 2. tlkrasında belinilen esas ve usullere uygun olarak hazırlandığı anlaŞılmıŞ oluP: ödenek

aktarımın uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir,

0|'.i2.2o2| ürihinde başlanılan "Bütçede Kurumsal Kodıama Yspılan Birimler ıle Fonksiyonel

Sınıflandırma Birinci Düzeyleri Arasında Aktarma Yapıtması" hususunda komisyon ÇalıŞmamızın ayni gün son

urıdrgrnr. komisyon başkanı Hüseyin METE, nin salgı; hastaltk sebebiyle katılım sağ|ayamadığından.komisyon

a;;1.Şi,ğ," komisyon ilyesi Eııin RiKıCl tarafından },;rütüldüğünü ye Raporun Belediye meclisine havale edilmek

Uzere tar-afımızdan tanzinı eilileıck in]za altına alındığtııı bilgilerinize arz ederiz,

Meclisinı iziı onayına arz olunur,

Şeklinde hazlrlaıan Meclis Plan ve t]utçe Kolnislonu Raporunun okunarak .5393.,sayılı 
Belediye

Kanununun l8, inci maddesinin tuj İiı.ra, görc, komisyon raporunda b;ıiniıdiği şekliyle kabul edilmesine; iyidere

iç. s"ı.aiv. MecIisinin, ARALı( Ayı Miclis' Toplantısının 0t ARALıK 2o2l çarşamba günü saat 13,30, de

vlp,ıun ıı. b,r.uİn toplantısında işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

KATiP (Üye)

[,o !

Kararın
Konusu

Bütçede Kurumsal Kodlama Yapılan Birimler ile Fonksiyonel
Sınıfl andırma Birinci DüzeyIeri Arasında Aktarma Yapılması
konusunda plan ve Büt mesl.e Koınis o11u orunun Görü

kararln Tarihi
0l l121202l

Karar No
80

Bele<liye Başkanı Saffet METE. Hüseyin METE. Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU, Zeynep

ERSOY. [nıin RAKlCl. Ali BAt-Cl. Aydenıir TARAKÇI. , Şenol BALCI, Özgür KAVALCI

Saff'et ME'lE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCl
ü ler
Katllma!,an

Başkanı v.
Hasan KOLCt

l2

Leı pE

Belediye Mecli§ini
Teşkil Eden
Üveler



ş
T.c.

iyiDERE BELf, DiyE BAşKANLIĞI
urcı-is KARARI

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 09.|1.2021 tarih ve l4l2 sayılı yazısı içeriğinde yer alan ve
Rize Çoruh Elektrik A.Ş.' ı,ıin 27.|0.202l tarih ve l6l0 sayılı yazısı ile "İlçemiz Sahil Dolgu Alanında
40m' trafo yerinin 1'EDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi" hususunda 0|.12.202| tarih ve 76
sayılı Meclis kararı ile İınar Kon,ıisyonuna sevk edilen ve Mectis İmar Komisyonunca hazırlanan raporun
meclisimizde göriişülerek karar alınııasını rica ederim.

Saffet Mf,TE (Belediye Başkanı)

KARAR

İyidere Beledil,e Meclisinin 01.1L2O2l tarih ve 76 No.|u kararı gereği Belediyemiz Fen İşleri
Müdürlüğünün 09. I l .202 l tarih ve l4 l2 sa_v- ılı r azısı içeriğinde yer alaı,ı ve Rize Çoruh Elektrik A.Ş.' nin
21.|0.2O2l tarih ve l6l0 sa;ılı 1azısı ile "İlçenıiz Sahil Dolgu A|anında 40m'trafo yerinin TEDAŞ Genel
Müdürlüğü adına tahsis edilmesi" hususuırda konunuı] araşttrma ve üzerinde çalışı|ması ihtiyacının
bulunduğundan, görüşüyle birlikte raporunu sunması. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 2l' inci ve

Belediye Kanununun 24' üncü maddesi gereğince Meclis İmar Komisyonuna sevk edildiği ve Meclis İmar
Komisyonu 01.1 l .202l tarih ve 2021l1l sayılı komisyon raporunu meclisimize sunduğu görülmilştür.

Bu kapsamda Meclis İmar Komisyon Raporu:

Bahse koıru alanın 21 .03.20l ] tarih ve 290 bakanlık oluruyla 22.03.20lı3 larih ve Maliye
Bakanlığı-Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 66844966-310153(330'7 -78'17) sayılı yazı i|e belediyemizin
hüküm ve tasanufuıra bırakıldığı. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 09.| |.202| tarih ve l4'l2
sayılı yazısı içeriğinde yer alan ve Rize Çoruh Elektrik A.Ş.' nin27.|0.202| tarih ve l610 sayılı yazısı iIe

ilçemiz Sahil Dolgu Alanında yer alan ekli İmar Planında Koordinatları belirtilen 40m'alanın, trafo yeri
olarak TEDAŞ Genel Miidlirliiğii adına tahsis edilmesi gerektiğinin talep edildiği görülmüştür.

Fen İşleri Miidtirliiğti ı e Rize ('oruh Elektıik A.Ş. yazısıırda Sahil dolgu alanında bulunan sosyal
tesis alanı ı,e diğer rerleşiıı birinrlerinin enerji ihtilacını karşılamak maksadıyla bu alanda 5.00*8.00

ölçülerinde (40ın') bir Kabiı (Tratb) yerine ihtiyaç bulunduğunu belirtmiştir.
imar Komisyonunca dosyasında, yerinde ve imar planında yapılan incelemede; bahse konu alanın

Mitlet Bahçesi İmar Planı içerisinde yer aldığı, yapılmış olan spor tesisleri, yapılacak olan millet bahçesi
ve diğer yerleşinı birim|eriniı,ı elektrik ihtiyacını karşılamaya ve zorunlu kamu hizmetini gidermeye
yönelik talep o|duğu, ayrıca bu kamu görevinin yerine getirilmesinde aciliyet bulunması nedeniyle bahse
konu alanın TEDAŞ Genel Miidtirltiğüne. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu taralından 24.08.2006
tarihinde 874-19 sayılı kararı ile rerileır süre kadar (24.08.2036 tarihine kadar ). gerektiğinde veya tahsis

edilen alanın anracı dışında kullaııılınası dıırrııılarında belediyemizce tahsisin tek taraflı iptal edilmek
koşuluyla lahsis edilmesiniıı ııygun olduğuna 5393 sayılı Kaııunuıı l8le.75ld ııaddesi ve 3l0 Sayılı Milli
Emlak Cenel Tebliğinin 5'inci fıkrası hükümlerince komisyonumuzca oybirliği ile kabul ediImiştir.

t

kararın Tarihi
0lll2l202l

Karar No
8l

Karırın
Kıınıısu

ilçemiz Sahil Dolgu Alanında 40m'Trafo Yeri Tahsis
Edilmesi Konuşunda İmar Komisyon Raporunun
Görüşülmesi.

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU.
Zeynep ERSOY, Emin RAKlCl, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol BALCI, Özgüı
KAVALCI

Katılmayan
Üyeler

Safl'el METE. llüsevin METE. Tevfik Ali KAVALCI

ı

/,
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ONf,RI i

MEcLIsE
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10l I2 202l ltğih ve 8l sayll| Meclis k6rannln dcvamdır)

01.12.202l tarihinde başlanılan "İlçeı,niz Sahil Dolgu Alanı 40nı: Trafo Yeri Tahsisi" hususunda

komisyon çalışmamızın ayni gün son bulduğunu, komisyon başkanı Hüseyin METE'nin salgın haStalık

sebebiyle katılım sağlayamadığından komisyon başkanlığın komisyon üyesi Ali BALCI tarafından
yürütirldüğünü ve Raporun Belediye meclisine protokol ile trafo yeri tahsis ediImesi konusunda karar

alınmak üzere havale ediImek üzere tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alındığını
Bilgilerinize arz ederiz.

ŞekIinde hazırlanan iınar Koınis1,oıırı Raporuııun okunarak. komisyon raporunda belirtildiği

şekliyle kabul ediIınesiııeı İl,idere İlçe Beledile Meclisinin, ARALIK Ayı Meclis Toplantısının 0l
ARALIK 202r çarşamba günü saat t6.00'de yapılaır II. oturum top|antısında işaretle yapılan oylama

neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

!rECLiS I}AŞKANl K,tTİP 1t'vc1 KATiP (Üye)

(,I Hasan KOLC[j epE Y
Başkanı V.

1.1
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kararın Tarihi
0ll|2l202l

Karar No
82

Kararın
Konusu

llçeın iz Merkez Mah. 2ıl Pafta,l1.1 Ada.3 Parsel No.da
'Irafb Yeri İmar Planı Değişikliği Konusunda İmar
Koınisyon Raporunuıı Görüşülmesi.

Be|ediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU,
Zeynep ERSOY, Emin RAK|CI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI,, Şenol BALCI, Özgüı
KAVALCI

Kat!lmayan
fIyeler

Saffet MEI'E. llüseyin METE. Tevfik Ali KAVALCI

ü
T.C.

iyiDERE BELEDivE BAşKANLIĞI
MECLIS KARARI

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 29.11.2021 tarih ve l508 sayılı yazısı içeriğinde yer alan
"Rize İli İyidere İlçesi. Merkez Mahallesinde 24 pafta, l l4 ada. 3 parsel No. da kayıtlı taşınmaz üzerinde,
Kentsel Teknik altyapıııııı i_y-ileştirilınesi amacıyla. l/5000 ölçekli F_44-C-23-D Nazım İmar Planı ve
l/l000 ölçek|i F-44-C-23-D-"1-A Ulgulama İnıar Planı paftasında planlanarak ayrılan Trafo Alanı 5,00
m.*E,00 m. ölçülerinde olup. konulacak olan trafo 4,00 ıı.*l1,00 m. ölçüIerinde, olduğundan ötürü Trafo
yeri olarak ayrılan alanda yapılamamakta olup, Trafo Alanının güney kısmında bulunan Rize İli İyidere
İlçesi, Merkez Mahallesinde 24 paf|a, 1l4 ada,2 parsel No. lu taşınmazın dere istinat duvarının kenarına
a|ınması" için hazırlanmış olan İmar Planı değişiklik talebinin Meclise havalesini yapılması" hususunda
0|.l2.202l tarih vc 77 sal,ıIı Meclis kararı iIe İmar Komisyonuna sevk edilen ve Mectis İmar
Komisyonunca lıazırlanan raptırun ıneclisin,ıizde görüşiilerek karar a|ınmasını rica ederim.

Saffct MEl'f (I}clcdivc Bışkını)

KARAR
İyidere Belediye Meclisinin 01.11.202l tarih ve 77 No.1u kararı gereği Belediyemiz Fen İşleri

Müdürlüğünün 09.11.202l tarih ve ]4l2 sayıIı yazısı içeriğinde yer alan ""Rize İli İyidere İ|çesi, Merkez
Mahallesinde 24 pafta. ] l"1 ada. 3 parsel No. da kal,ıtlı taşınmaz iizerinde, Kentsel Teknik altyapının
iyileştirilmesi amacıyla. l/500O ölçekli F-.l4-C-:]-D Nazım İınar P|anı ve l/l000 ölçekli F_44_C_23_D-4_
A Uygulama İmar Planı paflasında planlanarak ayrılan Trafo Alanı 5,00 m.+8,00 m. ölçülerinde olup,
konulacak olaıı trafo 4,00 ın.*]1,00 m. ölçülerinde, olduğundan ötürü Trafo yeri olarak ayrılan alanda
yapılamamakta olup, Trafo Alanının güney kısmında bulunan Rize İli İyidere İlçesi, Merkez
Mahallesinde 24 pafta, 1|4 ada,2 parsel No. lu taşınmazın dere istinat duvarının kenarına alınınası" için
hazırlanmış olan İmar Planı değişiklik" husrısunda konünuır araştırma ve üzerinde çalışılması ihtiyacının
bulunduğundan. göriişü),le birlikte raportınıı suırınası Meclis Çalışma YönetmeIiğinin 2l' inci ve
Belediye Kanunııııun ]-1^ iincii maddesi gereğincc Mecljs İmar Komisyonuna sevk edildiği ve Meclis
İmar Komisyonıı 01.11,202l tarih ve 2021/12 salılı konıisıon raporunu ıneclisimize sunduğu
görülmüştür.

Bu kapsamda Meclis İmar Komisyon Raporu:

Kom isyonı.ıınuza havale edilen TEKLiF-53505997 numaralı imar planl değişikliği talebi
komisyonumuzda 8,öriişülıniişıür.

Rize İli İl,idere İlçesi. Merkez Mahallesinde 2.1 pafta. | 1.1 ada. 3 parsel No. da kayıtlı, F-44-C-23-
D-4-B Uygulama İmar Planında Trafo Alanı olarak p|anlanan yerin konum itibari ile ilçenin alğapısına
hizmet etmesi için uygun olınadığı anlaşıImıştır.

ı
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ONERI :

MECLiSE
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. . . . Tufo Alanının güney kısnrıııda buluııaır Rize ili il idere ilçesi, Merkez Mahallesinde 24 pafta,J l4 ada, 2 Parsel No. lu taŞınmazın dere istinaı duvarının kenarına bulunan ," ön""d;; ,;;;;;'Jjiı.iş oıunbölgede TRAFO_.ALANI plan|anması ve eski trafo alanının TICARET+KONUT ALANI olarakdüzenlenmesi Şek|inde hazırlanan imar planı değişikliği ve Plan notları incelenmiştir. o"eişİkİÜi" ııqqsayılı.imar kanunu ve ilgili yönetmelikie.in" uy-gun jduğu, kentsel ultyup,y, irii;;;;"'"i.u|i, oıaug,anlaşıldığından kabulüne oy birliği ile karar veriİıİiştir.
01.12.202l tarihinde başIanılan "TEKLİF-sJ505997 numaralı İmar planı değişik]iği''

hususunda komisYon ÇalıŞıııanıızıı,ı a}ni gün scıı bulduğuııu. konıisyon başkanı t1İiseyin ır.lİrg, nin
salgın hastalık sebebiyle katılım sağlayaınadığından koın-isyon başkanllgın konıisyon ııi".i aıl ıaı_cı
tarafından Yürütüldüğünü ve Raporun Belediye ıneclisine havale edilmek ıizere tarafımızdan tanzim
edilerek imza aItına alındığını

Bilgi lerinize arz ederiz.

Şeklinde hazırlaııan Mec]is İınar Keıııisloııtı Raporunun okunarak 5393 sayı|ı Belediye
Kanununun l8' inci ııaddesiııin (c) lıkrası. j|9.1 sır.ılı İıııar Kanıınunun 8/b maddesine g6re, komisyon
raPorunda belirtildigi şekliyle kabtıl edilnıı,,sinc: İ.ı idere İlçe Belediye Meclisinin. ARALIK Ayı Meclis
Toplantısının 0t ARALIK 202l Çarşamba günü saat l6.00'de yapılan II. Oturum topİantısında
işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırı lm ıştır.

(0l I2.202i üaIih ve 82 sayllı Meclis ksİannln devamtdır)

IGTİP (Üye)

Zeynep f,RS Y

MECLİS BAŞKANI

E l4 Cl
Başkanı V.

KATİP (Ü},e)

Hasan KOLCU
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l(ararın Tarihi
0ll12/202l

Karar No
83

Kararın
Konusu

Sana
Park
Deği
Cöril

lnIan ll nGe çtı}, nre Sş e aB edj H Zm et lanın nye
o arak an asanm lna Da r Hazı lanan arm P an

ki K no sL] lınş da nlariğ Ko lSn1 ()n
t] cSnl

U eler

Beledil,e Meclisini
Teşkil Eden

Be lediye Başkanı Satlbı ÜET
ERSOY. Emin RAKlcl^ 

^li 
B

l: ll ll l] \4 T l] k} H llasa Ko ULc
l- dC en] T R K) noÇ s rii K LCör,g

U cr
Katllmayan saff'eı METE, Hüsel in NlETE, tevt'ik Ali KAVALCI

,Ü:

T.c.
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Belediyemiz Fen iŞleri Müdürlüğünün 30,11,202| tarih Ve l5]l sayllı yazısı içeriğinde yer alan ,,llçemizin
sanayi sekıöründe alabileceği Yatlrımlaİa, zemin hazırlamak, yu,,r,.İunn mekdnsal planlamasını gerçekleştirmekamacıYla, SanaYi Alanınln geniŞletilmesi ve Belediye ıll.rJa aİ"n,",n paık Alanı olarak planlanmasına dairhazırlanan imar Planı değiŞikliği tatebinin Meclise ı,İ*ı..i"İ !"p,İ."rı" hususunda oı.ız.iozİ-tu.il'rJzt ,uyı,
Y::'İ:, k'."l' ile imar KomisYonuna sevk ediIen ve MecIis i,İur'İo.iryonrn"" h;,.];;;;;;;;-; -r."",,r,.ıra"
görttşülerek karar alınmasını rica ederim,

Saffet METE (Beledive Başkanı)

KAR AR

İyidere Belediye Meclisinin 01.11.2o2I ıarih ye 78 No.Iu 
-kararı 

gereği Belediyemiz Fen işleriMudiiİIüğunun J0,|1,202l tarih ve.]:]^l sayllı yazlsı içeriginde y-er alan -TEKLIF-53 70l46l numaralı Nazım imarP]anl değiŞikliği ye TEKLiF-53057852 numarall uygrıuilu-i,iu,. pianı degişikligi talebini,, hususunda konununaraŞtma ve iızerinde ÇaltŞllması ihtiyac,ının bulundu'gundan, göruşİlyle uiıiı.ie ralpo.unu sun.u.,-ü"'Ji çuı,ş.,Yönetmeliğinin 2l'inci ve Belediye Kanununun 2İ' lincii nİuOO.r1 g.r.gin.. Meclis imar Komisyonuna sevk

;İl1,1'§l,J;r|*"' 
imar Komisloıti 01,11.202l ıariıı ve :ozı,ıJ-s;yi kilil";'*p",."", ,i.ıi,'#İi *"a"g,

Bu kapsamda Mec|is İmar Komisvon Raoorır:
Komisyonumuza havale edilen TEK]-iF-53i0l46l ' numaralı Nazım imar Planı değişikliği ve TEKLİF-53057852
Ty:11ıl.Uüşy!ry lmar planı değişikliği talebi komisyonumuJgörüşUlmUşilı.
l/5000 ölÇekli c-44-B-02-B Nazım imai.Planı ve lzıobo oıçetıı cla+-b-oz-g-a-e Uygulama lmar planı paftasındamevcut sanaYi alanı olarak PIan lanan 

. 
alan ın ilçenin_ gtıncel ihtiyaçlarına cevap verecek büfıkIükte olmad!ğü vegeniŞletiImeYe ihliYaÇ duyduğu koın isyon u ın uzca uİİi,,,r.tt.oi'r.'aynı zamanda sahanın doğusunda yer alanBELEDiYE HlZMET ALANl' nın Belediyeııin gti,,..ı ıı,ifuçıur,,ıu iizmel etmedigi de bilinmektedir. SANAYiALANININ geniŞletilnıesi amacırlı sahanln inıaİ pluıı.ı.ciİlııij,-il. bi]l iitüldüğıİ nu,"İ 

"İ"",", "rİi 
u.ı.aiy"hizmeı alanı olarak Planlanan rcre laltJırıldıtı unıuş,ınr,şİ,r. Öİn.İ lı'ibari iıe kenı5el çalışma alanlarında anışa rekentseI aÇık 1eŞil alanlarlnda koruma amacl baiındıran söz konusu ı/5000 ölçekli C-44-B_02-B Nazüm İmar Planı veı/l000 öIçekli c-44-B-02-B-4-B Uygulama Imar Planı J.ciİikigiri, ' 

3 is4 .;y,ı,-;;' k';#J ve itgiliyönetmeiklerince uygun olduğundan kabulüne oybirliği ile ka.a.'ve.İİnİ4tiı.
01.12.202l tarihinde bas|anıIan 'TEiLiF:5370ı 46t Nımaialı- Nazım İmar P|anl Değişikliği veTEKLlF-53057852 Numaralı Urrr|.r11.!p:l eırn, o"gıiiLiigi; iususunda komisyon çaıışmamızın iyni gun sonbulduğunu, komi5}on başkaırI tlü5e) in ML I E' ııin *ıg,n"trrİoTİı J.uiıİ.İ.İ,İ,,"'*gİ"r r'*"o,cİJİ'İ 

"ro,""baŞkanlığın komisYon üYesi Ali BALCI taraflndan ,u rİ,ıi ıJııciİn; r.-ıınporrn Belediye nıeclisine havale edilmeküzere tarafımızdan tanzim cdiIerek iıııza altına alınılığını
Bilgilerinize arz ederiz.
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hazırlanan Meclis imar Komisvonıı R,6p6ln91 okunarak 5393 sayılı Belediye Kanununun l8' incikrası,3!94 sayılı imar Kanununun vd.la.a.ag.sire eo,e. l"i-i.v"""ö"."da be,irtildiği şekliy|e: iyidere_ ilçe Be|ediye Meclisinin. ARALlK ai, ıu*li. i";ırii,s,n,n oı ARAL!K 202rsaat l6,00' de yapı'an ıI. oturum toplanıısında işiretle yapılan Jyiamu neticesinae oybirliği ile
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