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Karaı,ın Tarihi
17 /12/202l

Karar No
8.t

Kararın
Konusu

lçemiz Fethiye Mah. 44-23 Pafta. ] l4 Ada. |-2-3 Parsel
No.da Yurt Alanı İmar Planı Değişikliği Konusunun
Görü iilııes i

Eden Ü r

Belediye
Meclisini Teşkil

eB cd e ts kan affeS Hu Mll tjaş KAsey TE, KHasan Lo UC
c RE oS Y E lt] ll AZeyn p B LA C lrm T KRA B LCyde oÇ zgijr

KA lALC

ü ele r
Katı|mavan Tevfik Ali KAVALCI

öNıni

MEcLisE

BelediYemiz Fen iŞteri Müdürlüğünün |4.12.2021tarih ve l58l sayılı yazısı içeriğinde yer alan"Ri,e ili iyidere ilçesi, Fethiye Mahallisinde 44-23 pafta. l |4 ada, 1,2,3 parsel No. da Ğyıtl, Lşınmuz
üzerinde l/5000 ölçekli F-44-C-23-D Nazlm imar Planı ve l/l000 ölçekliF-44-C-23-o-+1s uy;uıu.,
Imar Planl Paftasında kalan a|an, l/5000 Ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ile Kamu ııizme| nıanı
fonksiYonu, Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ve l/l000-tılçekli Uygulama i.u, plun,
değiŞikliği ile İdari Hizmet Alanı fonksiyonu, Yurt Alanı olarak düzenlenm"rin" "d"i. ilç; güncel
ihtiyaçları doğru|tusunda kamu alaıında yapı|an fonksiyon değişikliği için yapılan pı-'a"eış'itıiei'
yapılması hususunda talebinin meclisimizde görüşülerekkarar a'iınmasını ricaederim

Sıffet METE (BeIediye Başkanı)

KAR AR

BelediYe Meclisimizin l7.112/202|_ tarihinde, Cuma günü, saat l3:30'da yapılan top1antısında,
toplantı gündeminin l' inci maddesi gereğince görüşülmesi neİicesinde;
"Ri'e İli iyidere ilçesi,. Fethiye M_ahallesinde +l-Zl pafta, l|4 ada, 1,2,3 parsel No. da kayıtlı taşınmzz
üzerinde l/5000 ölçekli F-44-C-23-D Nazım imar Pianı ve 1/l000 öıçekıİ F-44-C-23-D-4]B Uyguüama
Imar Planl paftasında kalan alan. |'5000 Ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ile Kamu Hizmet Rlanı
fon\siyoııu, Sosyal TesisAlanı olarak di,izen lenmesine ve l/I000 olçekli-UyguÜma iru. nıun, a"gişiı.ııgiile ldari Hizn'ıet Alanı fonksironu, Yun Alanı olarak düzenlenııerine da"i, ilçenin gtıncel iııtıyuçıa.
doğrultusunda karnu alanında yapılan tbnksiyon değişikliği için yapılan pıan aeglşltıigl'' yapılması
hususunda değiŞiklik talebini içeren konunun araştırma ve-üzerinje çalışılması inİyacıĞ bu|undugu
görüŞüYle konuYa iliŞkin raporunu Meclise sunmak üzere Belediye Veclisi oiuşumu İlt başlıklı 2l,inci
1$de vg 5393 saYılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonunun oluşumu başlıklı 24'üncü maddesi

lu,kll[.:l,:er imar Komişonuna havale edilmesine: iyidere ilçe Be|ediye v.cİ;sinln, eİÜı.ıx ey,
OL-AGANUSTU Meclis Toplantısının 0l ARALIK 202l Cuma günü saat 13.30'de yajılan toplanhnın
l . Gündem maddesi işaretle yapılan o1laı,ı,ıa neticesinde oybirliği Tle kararlaştırı |mıştır.
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karırın Tarihi
l7l|21202|

Karar No
85

Kararın
Konusu

10 Y eB d Ge r Cve d rc B u Deye k e kEçes ş ı}
dö een k erilııe s e alllK tı r lına.laş

Eden U ler

Belediye
Meclisini Teşkil

Belediye Başkanı Saffet METE,
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI,
KAVALCl

Hüseyin METE,
Ali BALCI, Ayd

Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU,
emir TARAKÇI. . Şenol BALCI. Özgür

ılmayan
ler

Kat
ü

Teı fik Ali KAVALC'|

öNrni
MECLisE

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.12.202| tarih ve "Ek Bütçe'' konulu yazısında
Belediyemiz 202l yıIı bütçesiııde l_.+800.000.00 TL. geIir bütçesi l4.800.000,0b TL. gider biitçesi
öngörülmüŞ o|uP |4-22.07.202l tarihleri arasında yaşanan sel ve heyelan afeıİ sebebiyl"e yoü, irhuı"
hatları ve_zarar gören yerlerin onarımı için 30l nolu insani Yardıın komisyon Karan dogruLtusunda
allnan Bakanlık Makamı oluru ile Rize Afet Ve Acil Durum Müdürlüğtıntın ı5.12.20]l tarih ve
l98549 saYl|ı Yazısı kapsamında 2.000.000,00 TL. ek gelir kaynağı elde edildiğinden, Maha|li idareterB^:l!:,I:ylhT:be Yönetmeliğinin 37. Maddesi ge.eğnce zozıİııı Belediye-Gelir ve Gider Bütçesi
uegışıkltğıyle Ek Odenek VeriImesi konusunun görüşülerek karar alınmasınıİ

BelediYemizin 06.]2,202l tarih vc l5.1] sa,,-ılı sayılı vazısına istinaden, Afet ve Acil DurumYönetimi BaŞkanlığının l5.12.202l tarih ve l98549 iayılı yazısı ile |4-22.07.202l tarihlerinde
yaşanan sel ve heye|an afeti sebebiyle yol, isale hatları ve zarar gören yerlerin onarımı için
belediyemiz TRsl 0001 0006 9829 3529 2|50 l0 hesabına aktarılan- 2.00d.000,00 TL ödeneğin
BelediYemiz Fen İŞleri M.üdürlüğünlin 16.12.202l tarih ve ] 596 sayıIı yazısı ile bildiri1en Rize İli,
lYüdere IlÇesi. Fethiye Mahallesinde 1eni inşa edi|en kamu hizmet binalarının( Hükümet konağ!,
Belediye Hizmet Binası, Emniyet ve Jandarma Binaları) güney kısmında bulunan l44 Ada l4 Parsel vel44 Ada |2 Parsellerde ilçeııizde yaşanan 1,1 Tenıınuz 2OZı ve z2 Temmuz 202l sel felaketi
nedeniyle heye|an meydana gelıniş olması, yaşanan heyelan nedeniyle yapımı devam eden kamu
hizmet binaları risk altında ka|n,ıış olması ve yine güney kİsmında l44 Ada İ İarsel, i44 Ada ll parsel
ve l44 Ada l5 Parsellerde olası muhtemel sel vb. afetlerde ayni nedenlerden ötürü tehlike ve risk arz
edeceğinden bahse konu parsellerde afet riskine karşı ön|em alınması gerektiğinden mevcut hizmet
binalarının bulunduğu alan afet riskine karşı tedbir alınmasında yJterli Jlmadıgından yrıkarıda
belirtilen ve imar Planında resmi kurum aIanı olarak kalan alanlarİn ozoı sayılİ «am,İı"şt,.ru
Kanununun 27'nci maddesi gereğince acele kamulaştırıIması gerektiği bildirildiğinden buhr"'kon,
ödeneğin bu aırıaÇla kullanılırıası |,ııısusuıırııı nıeclisimizde görüşü-lerek karar alınmaİını rica ederim

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAIl,

BelediYe Meclisimizin |7l|2/202l tarihinde, Cuma günü, saat l3:3O'da yapılan toplantısında,
toplantı gündeminin 2' nci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Be|ediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.12.202l tarih ve ''Ek Bütçe.. konulu yazısında
Belediyemiz 202l yılı bütçesinde I4.800.000,00 TL. gelir bütçesi l4.800.000,0b TL. gider utıtçesi
öngörülmüŞ olııP 14,22.07 -202l tarihleri arasında yaşİnan sel ve heyelan afeİi sebebiyİe yo|i.hrı"
hatları ve_ zarar gören yerleriıı onarımı için 30l nolu insani Yardım lİomisyon nara., jog.rıİusrnaa
aiınan Bakanlık Makamı oluru ile Rize Afet Ve Acil Durum Müdürlüğünün l5 .l2.202I tarİh ve
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SAYFA:2

( l 7/I 2/202 ı Karar re 202 ] i85 İ} idcre Beıediye Meclıs kararının devamldlr)

l98549 sayılı yazısı kapsamında. 
? 099 000,00 TL. ek gelir kaynağı elde edildiğinden, Mahalli idarelerBütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereglnce i6zı Yrı, Belediye GeIir ve Cider BütçesiDeğişikliğiyle Ek Ödenek Veriİmesi talebinin;

Belediyemizin 06.12.202l 
^tarih -.ve 1542 sayı|ı sayılı yazısına istinaden, Afet ve Acil DurumYönetimi BaŞkanllğının 15.|2.2o2l. ıarih ve l98549 suy,ı, yuas, ile |4-22.07.20;l t*iı,ı"İina. yoş"o"os^e|e 

]ı^el9ı11 areti sebebiyle y^ol, isale hatları ve zara'r gören yerlerin on"",-ıçın u"üiv".i, rns ı000I 0006 9829 J5:9 ]]50 l0 hesabına aktarılan 2.00-0.000,90 TL ödeneğin Belediyemiz Fen işleriMüdürlüğünün l6,12.202l tarih. ve l596 sayılı yazısı ile uİlairilen ni." jıi, Tvij"rİ-İİİ"rİ. roırly"Mahallesinde Yeni inŞa edilen kamu hizmeİ binalarınınlıııiı.ıin,ıet konağı, Belediye Hizmet Binası,Emniyet ve Jandanna Binaları) güney kısmında bulunan l4i Ada l4 Parsel ve l44 Ada l2 Parsellerdeilçemizde yaşanan l4 Temmuz 202l ve 22 Temmuz 202 l sel felaketi nedenŞle t "v"L"lJj"* g"ı.ışolması, YaŞanan helelan nedeniyle yapımı devam eden kamu hizmet binaları ii.ı. uıi,nau ruıirfolr"., ,.
Yine güneY kısmında l44 Ada 5 Parsel. l4q Ada ll Parsel ,e ıq+ ada l5 parsellerde olası muhtemel selvb, afetlerde aYni nedenlerden ötürii tehlike ,e risk arz ed"ceğinden bahse konu purr"ıı"ra"'uİ"ı ,irlin"karŞı önlem alınmasl gerektiğiırdeıı ınerçut hizmet binalarınıi bulunduğu alan afet riskine karşı tedbiralınmasında_ yeter|i olmadığından yukarıda belirtilen veimar planında resmi kurum alanı olarak kalanalanların 6203 saYılı KamulaŞtırma_ Kanununun.2 7'nci maddesi gereğince acele kamulaştırılması gerektiğibildiri|diğinden bahse konu ödeneğin bu amaçla kullanılması t'usu.unda konunun uruji,.r" ve tizerinde
!|lısj]1as.ı ihtiyacının bulunduğu görüşüyle i<onuya ilişkin raporunu Meclise sunmak üzere BelediyeMeclisi oluŞumu alt baŞ|ıklı 2l'inci madde ve 53Ö3 sayılı ıeıeaiye Kanununun ihtiru. Ko.i.yonrnrnoluŞumu baŞlıklı 24'üncü maddesi hükümlerine g<ıre Plan ,. Bü1;"' İ;;;;;""r""'İ"r"İ" '.ai,r*,"",
iyidere İlçe Belediye Meclisinin_. ARALIK a","oı-ıĞıxÜSTU Meclis Toplantısının 0t ARALIK202l Cuma günü saat l3.30' de 1'ap:|aı toplantının 2. Gündem işaretle yapılan oyİuru-n"İi."rira"Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

CLiS BAŞKANI KıTİr 1Üye)
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öşııri
MfCL isı
B.elediyemiz Fen işleri Müdürlüğünün l4.12.20zl tarih ve l58l sayılı yazısı içeriğinde yer alan

..RiZ: 1li !Yİqer: i|çesi. Fethiye M_ahaIlesinde 44-23 pafta, 114 ada, 1,2,3 pJ""ı N,]. jİ 
-ı.rv,İıİ',uu,n,nu,

üzerinde l/5000 ölçekli F-44-C-23-D Nazım imar Pianı ve l/lO00 ölçekli F-44-C-23-D-4]B Uygulamalmar Planı Paftasında kalan alan. l/5000 Ölçekli Nazım imar nıan, aeglİİı.İıgl iĞ 
-r-u,İr 'ıı]rİr., 

eıun,
|:^"[:,::t_'::ı.ll::'="1]lll"'-ak düzenlenmesine ve l/l000 tılçekli-UyguLma i.u, ııun, a.gişitıigi
|üe loar| H|Zmet Alanl tonksiYonu, Yurt Alanı olarak düzenlenmesine dİir ilçenin güncel iht-iyaçlaiı

İ:g:]:::"İ:_!Y1 1ıalına1 
yapılan fonksiyon_ değişikliği için yapııan pı"" a"gışİtİİğİ; |up,ı-u.,nususunoa nazırlanmlŞ olan lmar Planı değişiklik talebinin Meclise havalesini yap,İ.u.İ,, }İususunda17,|2.,202l tarih ve 84 sayılı MecIis kararı ile imar Komisyonuna sevk edilen ve Meclis imarkomisyonunca hazırlanan raporuıı meclisimizde görüşüIerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KA RAR

_ _ İYidere BelediYe Meclisinin l7.12.2021 tarih ve 84 No.Iu kararı gereği Belediyeıniz Fen işleriMüdürlüğünün 14.12.702l tarih.ve,l58l sayılı yazısı içeriğinde ye, aıan:.iıçZmız r"İİ;y"'v.ı,.'++_zı
Pafta,ll4 Ada. 1-2-3 Parsel No.da Yurt Alanı imar Planı nJgişll*ligi" konusunun araşt,ıİna ve ıızerinoe
çahşılması ihtiyacının bulunduğundan, görüşüyle birliite raporunu sunması Meclis ÇalışmaYönermeliğinin 2l ' inci ve Belediye Kinununun 24' üncü maddesi gereğince Mecli's- İmar
Komisyonuna. sevk edildiği ve Meclis imar Komisyonu l'7.12.2021 tarin ve iozıiıq *y,İİİoİiryon
raporunu meclisimize sunduğu görülmüştür.

]
}^v

I(ararın Tarihi
01/l2l202l

Karar No
86

Kararın
Konusu

4-23 Pafta,l l4 Ada, 1-2-3 Parsel
No.da Yurt Alanı İmar PIanı Değişikliği Konusunda İmar

ülmesi.

İlçemiz Fethiye Mah. 4

Komi orunun Görü

Eden Ü eIe r

Belediye
Meclisini Teşkil

Belediye Başk
Zeynep ERSO
KAvALCI

vfina ltS N,tEffet T H n I]M TE, cT k KAüsey E, ALC KHasan oI. LCU
Y İ1E I,1 KIRA C A B LC d lrI1,1 AT RAKy o öÇ Şen BALCI,

Bu kapsamda Mec|is İmar Komisyon Raporu:

BelediYemiz Fen iŞleri Müdürliiğünün ]4.]2.202l ıarih ve l58l sayıIı yazısı içeriğinde yer a|an
..Riz.e 1li il,_d^e^r: 

ilçesi. Fetlıiye M^ahal|Jsinde ,1+- 23 pafta, llİ ada, ı,z,: parsJı No. au İu]İtı,-tİş-,n.-
üzerinde l/5000 ölçekli F-44-C-23-D Nazım imar Pianı ve li l000 oıç"ı,ıi r-++-c-z:-b7ı'u|ğuıu.u
lmar Planı Paftasında kalan alan, l/5000 Ölçekli Nazım imar Pıanı d;ğişikliği ile Kamu rıizme7 eıanıfonksiyonu, Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ve l/lOOO-dlçekii Uygulama i.u. Pı"n,değiŞikliği ile İdari Hizmet Alanı fonksiyonu, Yurt A|anı olarak düzenlenmesiıe dair ilçenin güncel
ihtiyaçları doğrultusunda kamu alaııında ,ı,apılan [onksiyon değişikliği ıİı" yrp,L"-pı.r'aİİirTıtıigi"
yapılnıası iyileştirme aııaçlı oIduğu aılaşıldığından tat,rİtır. o1İUİl igİ;le'rarar verilnİişİir. 

--'-'''



|7.12.202l tarihinde başlanılan "ilçemiz Feıhiye Mah. 44-23 Paita,|l4 Ada, 1-2-J Parsel
No.da Yurt Alanı İmar Planı Değiıikliği" hususunda komisyon çalışmamızın ayni gtin so, brİdrgrnu,
Io.'lvo!. başkanlığını Hüseyin METE' nin oybirliği ile yiırüttüğünü ve Rapoiun 

-Belediye 
meclisine

havale edilmek üzere tarafımızdan tanzim edilerek imza allına alındİğını
Bilgilerinize arz ederiz.

Şeklinde hazırlanan Meclis__İmar Komisyonu Raporunun okunarak 5393 sayılı Belediye
Kanununun l 8' inci maddesinin (c) fıkrası, 3 l94 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine g6re, komisyön

:P":E91*9:ITJldiği .şekliyle kabul edilmesine; iyidere ilçe Belediye Meclisinin, -ı,nı,r,rx ıy,
OLAGANUSTU Meclis Toplantısının 0l ARALIK 202l Cuına günü saıt ı6.00, de yapılan II. Oturum
toplantısında işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği iIe karaİlaştırılmıştır.

sAYFA:2
(l7.12.202! ıafih vc 86 sayı]ı Meclis karaflnın devarn|d|r)

Kı,TİP 1Üye)

Zeynep ERSOY

MECLiS BAŞKANI KATiP (ı r,e)

Hasan KOLCU
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Belediyeıniz Mali Hıznıetler Müdürlüğüniin l6.12.202l tarih ve .,Ek Bütçe,,konulu yazısındaBelediyemiz 202l yılı bütçesinde l_.1.s00.000,00 l-L. gelir bütçesi l4.800.00o.ob ri. glaJİİıiç"rı
öngörülmüŞ oluP 14,22.07 .2,02l tarihleri arasında yağan sel ve heyelan aretı seueuiyı? yoı, istıaıehatları ve.zarar gören yerlerin onarımı için 30l no'iu insani Yardım komisyon r-u. İoğr-ıtu.rna,alınan Bakanlık Makamı oluru ile Rize Afet Ve Acil Durum Müdürlüğtıntın 15.12.207l iarih vel98549 saYılı Yazısı kapsamında. 

? 099 000,00 TL. ek gelir kaynagı elde edİIdiginden, vaı,aııı İoareıerBütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 37. Maddesi geregınce zozı ylı Belediye celir ve cider BütçesiDeğişikliğiyle Ek Ödenek Veriİhesi konusu,
BelediYemizin 06.|2.202l tarih ve ]542 sayıIı sayılı yazısına istinaden, Afet ve Aci] DurumYönetimi BaŞkanlığının l5.12.202l tarilı re l985,19 say,l, _vazs, iıe ı+_:: oİlo: ı'".iı,ı"rinj.'yrş"n"n

'jİ" l^"l9ll _{"ti sebebiYle yol, isale hatları ," ,r.u. gö-."n yerlerin onanmı için belediyemiz TRS l000l 0006 9829 3529 2l50 l0 hesabına aktarılan 2.00Ö.000,Ö0 TL ödeneğin lİ"ı"aiy".İ'r-İ* ışı".iMüdürlüğünün 16.12.202l tarih.ve I596 sayılı yazısı ile bİldiriıen Rir" jİİ, irÜ;;-İİİ".İ, ı-.ttıv"Mahallesinde Yeni inŞa edilen kamu 
. 
hizmeİ binalarının(Hükümet konagı, delediye Hir."İ sinur,,Emniyet ve Jandarma Binaları) güney kısmında bulunan l44 Ada |4 Parsel ve l44 Ada l2 ParsellerdeilÇemizde YaŞanan I4 Temınuz ]02l ve ]2 Temmuz 202l se| felaketi neaeniyle heyelaİr"İaun, g"ın,,iş

olması. YaŞanan heYelan nedeııiyle yapınıı devam e<len kamu hizmet binaları İisk aıİında ı.rı,İ,ıİş oırrr, ,"
Yine güneY kısınında l44 Ada 5 Parsel. l4,1 Ada ll Parsel ve l44 Ada l5 parsellerde olası muhteme| selvb, afetlerde aYni nedenlerden ötürü tehlike ve risk arz edeceğinden büse konu pu.."ıı".a"-uı"t.irıln"
karŞı önlem alınması gerektiğinden mevcut hizmeı binalarınıİ bulunduğu alan afet riskine karşı tedbirallnmasında_ yeter|i olmadığından yukarıda belirtilen ve imar planında İesmi kurum alanı olaraı< ı<alan
:l:l]g'l 929l saYıll Kamu laştırma_Kanununun_ 27'nci maddesi gereğince acele kam;üa;;;ılmal gerektigibildirildiğinden bahse konu ödeneğin bu amaçla kulIanılması" "hususunda 

l7.12.202l tarih ve i]5 sayılıMeclis kararı ile Plan ve Bütçe Komis1,onuna sevk edilen ve Meclis Plan ve Bütçe io,niryonrn.u
hazırlanan raporun meclisimizde görüşülerek karar alınııasını rica ederim.

Saffet METE @elediye Başkanı)

MECLi SE

l(ARAR

. Iyidere Belediye Meclisinin 17.12.202t tarih ve 85 No.|u kararı gereği Belediyemiz MaliHizmetler Müdürlüğünün I 6. l2.202 l tarıh ,e ..Ek Biitçe.' konulu yazı içer"çinje y", uıİn--ı.onrnm
araŞılrma ve üzerinde ÇalıŞılnıası.ihtilacının bulunduğundan, görtişüy|e birlikte iaporunu sunması Meclis
ÇalıŞma Yönetmeliğinin 2l' inci ve Belediye Kanuİunun 24: üncü maddesi geregince Meclis plan ve

i:j::.[:l,:^::ll,:],| :,di!jği 
ve. Mec,is Plan ve Bütçe Komisyonu |7.12.26,, iaıin ue zoiııs say,ııKomlsyon raporunu meclisimize Sunduğu 8örülmüştür.

. 
Mahalli. idareler BütÇe ve lı,,ıuhasibe Yonetmeligi'nin 36.maddesinin 2.flkrasında belirtiIdiği uzere'BütÇede fonksiyon€l slnıflandlrmanln birinci düzeyleri 

-arasındaki 
aktarmalır Mecıis Kararl, fonksiyonelsınıflandırmanın ikinci düzeYleri arasındaki aktarmalaİ Enü]ümen Kararıyla, bunların dışında kalan ," e1onomıı.slnıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarnıalar ise üst yöneticinin onayı iIe yapıIır.. 3. fı'kasında ise ;

l

kararın Tarihi
0|l12l202l

Karar No
87
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"BüyükŞehir ilÇe Ve ilk kademe beledil,e,lerinde; aktarınalarla ilgili meclis kararları bütçe ile ilgili meclis kararIarıgibi kesinleşir ve yüriirlüğe girer.. hüknıü bulunmakıadlr.

Bu kapsamda Plan ve Bütçe Komisyon Rıporu:

BeIediyemiz Mali Hizmetler Mtldürlüğünün 16.12.202l tarih ve ..Ek Bütçe., konulu yazıslndaBelediyemiz 202ı yılı bütÇesjnde |4.800.000,00-TL. g.lı. uurç..ı ı+.ao0.000,o0 TL. gider bütçesi öngörtilmüşolul l4'22,0'7,202l tarihleri arasında yaşanan sel ,e 
-h.ye 

lan 
'aİ.tİ ,.u.liyı. yoı, isııa'ie tıatıari ,e ,-uiu. go..nyerlerin onarımı iÇin 30l nolu insani Yarıllnı Konıisyon rrrun aog.rıir.rnoa allnan Bakanlık Makamı oluru ileRize Afet Ve Acil DuIum Müdür|Oğtınün l5. l2.202 i tarih ve l985i9 sayıIl yazlsı kapsamında 2.000.000,00 TL.

:I^c:lil.kgi"ql elde edildiğinden,"Mahalli idareİer Bİ;; ,.;;;;. yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince202l Yılı Belediye Geliİ ve cider Bütç€si Değişikliğiyle 
'Ek 

Öaeneı< Çerımesi ıaıebinin;
BelediYemizin 06,12,202| 3!! ve ıS+z sİyılı sayııı yazısına istinaden, Afet ve Acil Durum yönetimi

BaŞkanlığlnın 15.12.202| tarih ve l98549 sayılı yazısı ,ıİ ıa'-zz.oı.lozı tarihlerinde yaşınan s€l ve h€yelanafeti sebebiyle yol, isale hatlarl ve zarar görin yerlerin onarımı için belediyemiz TR5l 000ı 0006 9829 35292l50 l0 hesablna aktarılan 2.000.000,0o rL ooenegln Beıediiemiz İ,." lşıJ İ,İuaurıİ,Jİ.#İİ. İİr"oz İlrr,n *l596 saYılı Yazısı ile bildirilen Rize ilj. iriderc İıçesı. neİhile Mahaliesinde yeni inşa eailen karr'il...,binalarının(Hükümet konağı. Beledi,e llizııeı Binasİ^ Emnileİve ıanoarma Binaıan.1 siın.i, tir.;;;r,rnu,l44 Ada 14 Parsel ye l44 Ada 12 Parsellerde ilçemizde 1işanan l..l Temmuz 20?l ve22 Temmuz 202l selfelaketi nedeniYle heYelan meydana ge|miş olması, yuş-u, ı,.y.ı.an n"deniyle yapımt devam eden kamu hizmetbinalan risk aItünda kalmıŞ olması ve_ yine guney kıİmında ı+İ ıaa s parse|, l44 Ada l l parsel ve l44 Ada 15Parselleıde olası muhtemei sel vb. afetlerdJ ayni nedenlerden öttirü tehlike ve risk arz 
"d.";r;d"; İJr" tonu

Parsellerde afet riskine karŞI önlem alınınası girektiğinden mer"ut hiİmet binalunn,n urırrJrğ, aün ui"i.ırrin"karŞl tedbir alınmasında yeterli olmadıgındaıiyukarı-da beliniIen ,. irr. pıun,nou ,.smi kurum alan] olarak kalanalanların 6203 sayıll KamulaŞtlrma Kanununun 27'nci maddesi geiegince acele kam ulaştırı lması gerektiğibildirild iğinden bahse konu ödeneğin bu aınaçla kullanılmas, taıeulniİ uşğ,aa u"ıinıı"n ..tr.ıİ" y.. uıa,!,'

( t 7. ı 2.202 ı ıaıih ve 87 suvı, ıı""ıi, t.-n,n aİlJ|İr]

Şeklinde hazırlanan Meclis Plan ve Biitçe Komis von u Raporunun okunarak 5393 sayılı Beledi yeKanunu nun ]8. Maddesinin ( b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37Maddesi ne göre, komisyon rapoı.unda beliııildi ği şekliyle kabul edilınesin e, afet riski altında bulunan veFen işleri Müdürlüğünün 16.12.202l tarilı ve l596 sayılı yazısı ile bildirilen bahse konu alanlarınkamulaştırma kanununun 27. Maddesi gereği acele kamulaştırılması için 5393 sayılı belediye kanunun34ib maddesine yürütmek üzere belediye encümenine yetki verilmesine ; İyidere İlçİ Belediye Meclisinin,ARALIK Ayı OLAĞANÜSTÜ Meclis Toplantısının 0l ARALIK 202l Cuma günü saat 16.00'deyapı lan II. Oturum toplantısında işaretle yapılan oyI ama neticesin de 01birliği ile kararlaştırüIm ıştrMECLis BAŞı(ANI KATlP (Uy-,e)

Hasan KOLCU

taATiP (Üy€)

ŞekliYle 202I Yılı BelediYe,Celir. vc Cider Bütçesi değişiklik|eriyle ek ödenek verilmesine, ödeneğinbahse konu afet riski alanın kam u laştırılnıasında kullanılması"teklifin tabul edilmesinei oy uirıigİ İı" t-".verilmiştir.
01,12,202l tarihinde başlanılan "202l Yılı Belediye Gelir ve Gider Bütçesi D€ğişikliğiyte Ek Ödenekverilmesi ve Ödenegin kullanımı". hususunda komisyon çuiiiru.,rrn ayni gün son bu|duğunu, komisyonbaŞkan|ığuıl Hüseyin METE' nin oybir|iği ile yurütt0ğu;ü ,.'nupo-, Belediye meclisine havale edilmek tlzeretarafımızdan tanzim edilerek imza alıına alındıgını -
Bilgilerinize arz ederiz.

affeı METE

7

\'ERlLEN

KURu,{sAL FONKSİYONEL l( E(oNo}oK
Miı«& (TL)

lj ]ll l tl ıIl l\ l ] ll Ill
!]

2 00o 00o,@

Yta\lclllR

0El.iRiN KoDtJ AÇlKLAMA Eı oI!ğıi,l5lü Eld. Ediı.İ c'la, (TL) TOPLAM CELiR
(rL)

01 a2 02 5l Ah Yap, H,zmeılğj 6.nel
a

2 000 000.00

2 Oooo,ooo oo

iye Başka

ü;;*"

.TLl

Bulçğ 11.l'ahmin Edil.n G.ı!iTL)


