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MECLIS I(ARAR|

oNERl

MEcLİsE

lIçeniz Fethiye Mah. başlayıp, Yapraklar Mü. son bulan Haçı Şevki Hantal Caddesi' nin, Yapraklaı Mah. sınıılaıında
kalan kesitinin Köşkler sokakla birleştirilerek isim değişik|iği yapılması hususunda 01.09.202l tarih ve 52 sayülı Meclis karan il€
İmaı Komisyonuna sevk edilen ve lmar Komisyonunca hazulanan raporun meclisimizde göritşüler€k kaıaı atınmasını rica
ederim.

saffet METE (Belediye Başkanl)

ARAR

Belediye Meclisimizin 061091202l tat,ihinde, Ça§amba gtlnü, saat 13:30' da yapt|an toplanhsınd4 toplantü glındeminin
l' inci maddç§i gçreğince görttşulmosi neticesinde;

İyidere Belediye Meclisinin 01.09.202l tarih ve 52 No,Iu kararı gereği 3l Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayıh Rtsmi
Gazete de yayınlaıaİak yürürlüğe giren "Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik'^ hükümleri gereğince caddç ve soka.k isim
değişikliğini içeren konunun aİaştlrma ve üzerinde çalışllmasl ihtiyacının bulunduğundan, görüşüyle birlikte raporuıu sunması
için llçemiz F€thiyc Mıh. bışlaylp, Yapraklır Mah. §on bulın Hıcl Şevki Hant8l cıdde§i' nin, Yapraklrr Mıh.
sınırlırında kalın kc§itinin Xöşklcr §okıkla birleştirilerek isim değişikliği yaplIması hususundaki konunun Mcçlis Çalışma
Yönetmeliğinin 2l' inci ve Belediye Kanununun 24' üncü madd€si gereğince Meclis lmaİ Komisyonuna sevk edildiği vç Meclis
Imaİ Komisyonunun 02.09.202l taıih ve 202l16 sayllı komisyon raporunu meclisimize sunduğu göriılmtlştiır.

5393 sayı|l Belediye Kanununun l8' inci maddesinin (n) flkast: "Meydan, cadde, sokak, paİlq tesis ve benzerlerine ad
vermeki mahalle kurulması, kaldırılması, bİleştirilmesi, adlafıyla sınlrlaİlntn tespiti ve değişti.ilmesine kaıar verm€k; beldeyi
tanıtıçı alnbıem, flama ve benzerlerini kabul etmek" ve ayni kanunun 8l'inci maddçsi: "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve
benzerlerine ad verilmesi vğ beldeyi tanttıcl amblem, f'lama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kaİallarda: belediye meclisinin üyt
tlim srıyıslnln salt çoğunluğu, bunlaİln değiştirilmesine ilişkin kamİlarda ise meclis üye taİn sayıslnın üçte iki çoğunluğunun
kaıaıı aıanrr. Bu kaıarlaı m0lki idare amirinin onayı ilç yUrürlüğe gi.er." deniIme}ccdir,

Bu kıpsımdı Mectis İmır Komisyon Raporu:

ilçtmiz Yapraklar mahallesi sınlrları içerisinde bulunan ve ekli halita ozerinde rakarrı gnıbu ile belinilen: lI Başlangtç
noktasl Y değeri:616504.00, X değe.i:4541997.00, bitiş nokası x değeri: 4542568.00, Y değeri:617144.00 olaİ klsmln,
Yapraklar mahallesi içerisinde yeı alan mevcut Köşkler Sokak'a ilave edilmesi ıe belediye meclisimiz taıafından onama
işleminin yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Mec|isimizin onayına aız o|unur.

Şeklinde hazırlanan Meclis lmaİ Komisyonu Raporunun okunarak 5393 saytlt Belediyc Kanununun l8' inçi maddesinin
(n) fıkrası ve ayni kaıunun 8l'inci maddesine göre, komisyon raporunda belirtildiği şekliyle kabul edilmesine; , İyidere ilçe
belcdiye meclisinin EKiM Ayı ıoplaJıtıslnln 06/EKiM202l Çarşamba gllniı §aat ı3:30' da yapılan toplantının l. Gündem
maddesi işaIetle yaptlan oylama neticesinde oybirliği ile kanrla§tlrılmıştır.

MECLİS BAŞKANr KATiP (Üye)
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I(ararın Tarihi
06ll0l207l

Karar No
5J

İlçemiz Fethiye Mah. başlayıp, Yapraklaı Mal. İon Uulan Hac, Şert,
Hantal Caddesi' nin, Yaptaklar Malı. sınırlannda kalan kesiıinin
Köşkler sokakla birleşti.ilerek isim değişikliği yapılması hususunda
lmar Komisyonu raporunun görüŞülmcsi.

Belediye Mecli§ini
Teşkil Eden Üyeleı

Belediye Başkanı safİ'et METE. Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVA]-CI, Hasan KoLCU, z€ynep ERsoY,
Emin RAKlCl, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol BALCI

Kıtılmayan Üyeler Özgür KAVALCl
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Kararın
Konusu
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İlçemiz Fıçıtaşı Mahallesinde bulunun Gümüşler Küme evleri isminin kaldırılarak dizilimin
iÇerisinde yer alan isimsiz cadde ve sokaklara isim veriImesi hususunun meclisimizde görüşüIerek kaıaı
alınmasını rica ederim.

Saffel Mf TE (Beledit.e Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 06ll0l202l tarihinde, Çarşamba günü, saat 13:3O'da yapılan toplanttsında,
toplantı gündeminin 2' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

5393 sayıIı Belediye Kanununun l8' inci maddesinin (n) fıkrası: "Meydan, cadde, sokak, park,
tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının
tesPiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıct amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek" ve
aYni kanunun 8l'inci maddesi: "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi
tanttıcı amblem. flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayıstnln
salt ÇoğunIuğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki
Çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer." deniImektedir.

31 Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ..Adres ve
Numıralamaya itişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince .addi ," sokak isim jeğTşikliğini içeren
konunun araştlrma ve üzerinde çalışılması ihtiyacının bulunduğundan, görüşüyle konuya ilişkin raporunu
Meclise sunmak üzere Belediye Meclisi oluşumu alt başlıklı 2l 'inci madde ve 5393 sayılı nelediye
Kanununun lhtisas Komisyonunun oluşumu başlıklı 24'üncü maddesi hükümlerine göre konunun imar
Komisyonuna havale edilmesine; İyidere Belediye meclisinin lrİM ayı Meclis Toplİntısının 06 EKiM
202l Çarşamba günü saat l3.30'de yapılan toplantının 2. Cündem maddesi işaretle yapılan oylama
neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

MECLiS BAŞKANI KATII'(Uyc) Ka,Tİr 1Üye;

S Zeynep f,RSOY
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kararın Tarihi
06ll0/202l

Karar No
54

Kararın
Konusu

lçemiz Fıçıtaşı mah. Gümüşler Küme Evleri
diziliminin değiştirilerek cadde ve sokak ismi
verilmesi.

f,den Ü ler

Belediye
Meclisini Teşkil

e Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan
KOLCU, Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol
BALcI
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kararın Tarihi
06ll0l202l

Karar No
55

Kararın
Konusu

lçemiz Yalıköy müallesi sınırlarında bulunan
Yokuş sk. isminin Şehit Mustafa YELKENCİ sokak
değiştiriln-ıesi talebinin görüşülmesi.

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

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

l(atılmavan
Uyeler

Özgür KAVALCI

Mf,cl-iSf,

Saffet METf, (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 06l|0l20zl tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapllan toplanttsında,

toplantı gündeminin 3' üncü maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanununun l8' inci maddesinin (n) fıkası: "Meydan, cadde, sokak, park,

tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlaıının
tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek" ve

ayni kanunun 8l 'inci maddesi: "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi

tanıtıc| amblem. flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayıstnm

saIt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise ıneclis üye tam sayısının üçte iki

çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer." denilmektedir.

3l Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürtirlüğe giren "Adres ve

Numaralamaya İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince cadde ve sokak isim değişikliğini içeren

konunun araştırma ve üzerinde çalışılması ihtiyacının bulunduğundan, görüşüyle konuya ilişkin raporunu

Meclise sunmak üzere Belediye Meclisi oluşumu alt başlıklı 2l'inci madde ve 5393 sayılı Belediye

Kanununun ihtisas Komisyonunun oluşumu başlıklı 24'üncü maddesi hükümlerine göre konunun İmar

Komisyonuna havale edilmesine; iy,iderİ Belediye ıneclisinin EKİM Ayı Meclis Toplantısının 06 EKİM
202l çarşamba günü saat l3.30' de yapılan toplantının 3. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama

neticesinde Oybirliği ile kararlaştırıImıştır.

MECLiS BAŞKANI I(aTİP (Üye) K.lTiP (Üye)
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ffet M E Hasan KOLCU

l088693l9l6 T.C. Kimlik No.1u oğuz ŞAHiN isimli vatandaş tarafindan 28.09.202| tarihinde

veri|en ve l038 kayıt sayıh dilekçe içeriğinde yer alan llçemiz Yapraklar Mahallesinde bulunun Yokuş
sokak isminin kaldırılarak yerine Şehit Mustafa YELKf,NCi sokak isminin verilmesi hususunun

meclisimizde görüşülerek karaı alınmasını rica ederim.

ONERI :

Zeynep ERSOY
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Karar No

56
Kararın
Konusu

İlçemiz Sarayköy Mahallesi sınırlarında bulunan Çakabey
sk isminin Ceylan sk. olarak değiştirilmesi talebinin
görüşülmesi.

Belediye
Meclisini Teşkil
Eden Üyeler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan
KOLCU, Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI,, Şenol
BALCl

katıımavan
UveIer

Özgür KAVALCI

21890565196 T.C. Kimlik No.Iu Nurhayat YILMAZ isimli vatandaş tarafından 21.09.202]ı

tarihinde verilen ve l0l5 kal,ıı sayılı dilekçe içeriğinde yer alan İlçemiz Sarayköy Mahallesinde bulunun

Çakabey Sokak isminin kaldırılarak yerine Ceylan sokak isminin verilmesi hususunun meclisimizde

görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

öxıni
MECLiSE

Saffeı LlfTf (Belediye Başkanı)

KARAR
Belediye Meclisimizin 0610912021tarihinde. Çarşamba günti, saat l3:30' da yapılan toplantlsında,

toplantı gündeminin 4' üncü maddesi gereğince görüşüimesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, inci maddesinin (n) fikası: "Meydan, cadde, sokak, park,

tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınrrlarının

tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek" ve

"yni 
kununrn 8l'inci maddesi: "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeYi

tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sallslnln
salt çoğunluğu, bun|arın değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üÇte iki

çoğunlugunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer." denilmektedir.

Buna göre "adres ve veri bütünlüğünü korumak, adres ve numarataj desenini bozrrıamak,

vatandaşları adres ve abone değişikliği işlemleri ile karşı karşıya bırakmamak, adres ve numaralandürmaYa

ilişkin slndardizasyonu bozmİmak İ-ıa(sadıyla talebin reddine; , İyidere İlçe belediye mec[isinin EKİM
Ayt top|antısının o6tEKİDfL202l Çarşamba günü saat 13:30'da yapılan toplantının 4. Gündern maddesi

işareıle yapılan oylama neticesinde Oybirtiği ile kararlaştırılmıştır.

MECLiS BAŞKANI KATIP (Uye) xarİp Gye)
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M ECLiS KARARI

ilçemiz sınrian içerisinde ikamet eden ve belediyemiz hizmetlerinden yararlanan Şehit Yakını ve Gaziler
Vatandaşlarımıza İçme Suyu Ücretlerinde indirim Uygulanması vatandaşlarımızın su tarifesi M3 fiyatlanİıda indim
yapılması hususu meclisimizde görüşülerek kaİaI alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 06/09/202I tarihinde, Çalşamba güniı, saat l3:30' da yapılan toplantlsınd4 loplantı
gündeminin 5' inci maddesi gereğince görüşUlmesi neticesinde;

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri lle Bazı Kanunlarda Değişiklik
YapıIması Hakkında Kanunun l inci maddesi gereğince ;"l005 sayılü Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamünda

vatani hizmet tertibinden aylık bağIananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56' ncı, m0lga 45 inci ve 64 üncü maddelerine
veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı
Kanuna veya 2330 sayülı Kanun hi,ikiımleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göIe aylık
bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştircrek çalışmaya devam eden kamu
görevlileri ile harp veya vazife matullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında

çalışmaya başlamaluı nedeniyle ödenmekte olan aylıklan kesilen|erin, bu fıkada sayılan kanunlar veya maddeler
gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametg6hlarında kullandıkları su için belediyelerce tahakkuk ettifilecek
ücIet 9'o50'den aZ indirim içermemek uzere be]irlenecek tarife üzerinden alınrr" htıkmü doğrultusunda;

llçemizde ikamet eden yukarıda sayılan mevzuat htlkümlerinden yararlanarak hak sahibi olan
vatandaşlarımlzın su sayaçlarının kendi üzerlerine kayıtlı olması şarııyla su tarife ücretinde 7o50 oranında
indirim uygulanmasına, indirimden faydalanmak isteyen hak sahiplerince başyuu esnasında;

l _ GAZI_MALULLER
Gazinin NOfus ciızdan Foıokobisi, ikametgah Belgesi, Emekli Sandığı Serbest Dolaşlm Kartı(SGK tanıtım

kanD, Tfukiye Muharip Gaziler Demeğinden Gazi-Malül olduğuna dair yazl Veya Gazi Maaş Kanı
2-ASKER MAAŞı ALAN ER_ERBAŞ
Eı ve Erbaşın Nüfus Cüzdan Fotokobisi. ikametgah Belgesi, Askerlik Başlama ve Bitiş sürelerini gösteren

askerlik şubesinden yazı, Vatan Hizmeti Tertibinden Aylık Bağlandığına dair belge
3 - şEHİT (DUL vE YETiMLER)
Şehidin Ana adı, baba adı, doğum tarihi, Şehiı Ayllğı alanın kimlik fotokopisi, ikametgah Belgesi, Emekli

Sandüğı Serbest Dolaşım Kanı(SGK tanıtım kanı), Türkiye Muharip Caziler Demeginden şehit dulu veya yeıimi
olduğuna dair yazı veya maaş kartı

Belgelİrinin aranmasına; iyidere ilçe belediye meclisinin EKlM Ayı loplantısının 06/EKİM/202l

Çırşımba günü saat 13:30' da yapılan toplanhnm 5. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama nelicesinde

oybirliği ile kararlaşttrı|mlştır.

MECLiS BAŞKANİ KATiP (Ür,e) KATİP (Üy€)
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kararın Ta rihi
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Karar No
5?

Şehit Yakını ve Gaziler Vatandaşlarımıza içme Suyu
Ücretlerinde İndirim Uygulanması Konusunun Görüşulmesi

Belediye Meclisini
Teşkil Eden
üyeler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KoLCU,
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI,, Şenol BALCI

Katllmayan
üyeler

Özgür KAVALCl
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öxnni
MECLISE

Belediyemize aiı 53 AC 995 plakalı, BMC Fatih marka, l998 model, 6/BT50l25479 motor

numaralı, 2l00658 şase numaralı Kamyon cins aracln şu an makine parkında bulunduğu ve bazı

arızalarının olduğu, bakım ve onarım masrafının ekonomik olmayacağı gerekçesi iIe satılması
hususunun meclisimizce görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Meclisimizin 061091202| tarihinde, Çarşamba günü, Saat l3:30' da yapılan toplantlsında,

toplantı gündeminin 6' ncı maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;
Belediyemize ait 5] AC 995 plakalı, BMC Fatih marka, 1998 model, 6iBT50l25479 motor

numaralı, 2100658 şase numaıalı Kamyon cins araçta bakım ve onarım masrafı ekonomik olmayan

arızaların meydana gelmiş olması nedeniyle şu an makine parkında bulunduğu, söz konusu araca yapılan

masrafın uzun ömürlü olmayacağından durumlarının tespit edilerek satışının yapılmasına, bununla ilgili iŞ

ve işlemleri yürütmek için Belediye Encümenine yetki verilmesine; , İyidere İlçe belediye meclisinin

ırİM eyı toplantlsınln o6IEKiw202l Çarşamba günü saat 13:30' da yapılan toplantının 6. Gündem

maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırı lmıştır.

MECLis BAŞKANI x,{TiP (Üye)

E Hasan KOLCU

W*"
e

ö

kararın Tarihi
06ll0l202l

Kararın
Konusu

Belediye Meclisini
Teşkil Eden
üyeler

Belediye Başkanı saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCl, Hasan KoLCU,
Zeynep ERSOY, Emin RAKtCt, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇl,, Şenol BALC!

Katllmayan
üveler

Özgür KAVALCt

6

Karar No
58

Belediyemize ait 53 AC 995 Plakalı BMC Fatih Marka fuacın
Satışı Konusunun Görüşülmesi.

KaTiP (Üye)
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MECLiS KARARI

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 06.10.202l tarih ve l265 sayılı yazısı içeriğinde yer alan
İmar Planında Değişiklik Talebinin meclisimizde görüşülerek karar alınmasrnı rica ederim.

Saffet METE (Be|ediye Başkanı)

KA RAR

Belediye Meclisimizin 06iO9i2021 tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30' da yapılan topIantısında,
toplantı Ek gündeminin 7' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

Fen İşleri Müdürlüğünün 06.10.202| tarih ve l265 sayılı yazısı içeriğinde yer alan Rize lli İyidere
İlçesi, Fıçıtaşı Mahallesinde 24 pafta, 12l ada,46 parsel No. da kayıtlı, l/5000 ölçekli F-44-C-23-D
Nazım İmar Planı ve l/l0O0 ölçekli F-44-C-23-D-4-A Uygulama İmar Planı paftasında kalan parselin
bulunduğu ayrık nizam 3 kat yapı|aşma şanına sahip. konut alanı olarak ayrılmış alan imar adasında
imar planı değişikliğiyle, taşınmazın kuzey kısmında yaklaşık 605 m2'lik kısmında DOĞALGAZ
DAĞITIM TESİSİ ALANI fonksiyonu planlanmış olup Emsal 0,40, Yençok 6,50 m. yapılaşma
koşulları planlanarak hazırlanan İmar Planı değişiklik yapılmasına ait l/5000 ölçekli F-44-C-23-D
Nazım İmar Planı ve l/l000 ölçekli F-44-C-23-D-4-A Uygulama İmar Planı paftalannm İmar Planı
değişiklik talebi konusunun araştırma ve üzerinde çalışılması ihtiyacının bulunduğundan, görüşüyle
konuya ilişkin raporunu Meclise sunmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliğinin Belediye Meclisi oluşumu
alt başlıklı 21'inci madde ve 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonunun oIuşumu başlıklı
24'üncü maddesi hükümlerine göre konunun İmar Komisyonuna havale ediimesine; İyidere Belediye
meclisinin EKİM Ayı Meclis Toplantısının 06 EKİM 2021 Çarşamba günü saat 13,30'de yapılan
toplantın!n 7. Ek Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

MECLiS BAŞI(ANt KATİP @ye) }{ATİP ğye)

l lasan K()LCl_]

1

kararın Tarihi
06ll01202|

Karar No
59

Kararrn
Konusu

İmar Planında Değişiklik Talebi

Belediye
Meclisini Teşkil
f,den Üveler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCl, Hasan
KOLCU, Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol
BALCI

Katılmayan
Uyeler

Ozgür KAVALCI

kaJı.-

ONERI :

MECLİSf,

Zeynep ERSOY&


