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MECLİS KARARI

Hasan KOLCU

MEcLİSE

Belediyemiz mülklerinde kiracı olarak bulunanIarın kiralayarak kullandıklan yerler ile ilgili 2023
Yılında uYgulanacak kira bedeIIeri ve kira artış oranlarının mecIislmizde görüşülerek larar aı,nmas,nı rica
ederim.

Sıffet METE (Be|ediye Başkanı)

KARAR

BelediYe Meclisimizin 05l|0./2022laıihinde, Çarşamba günii, saat l2:00'da yapılan toplantısında,
toplantı gündeminin l' inci maddesi gereğince görüşüImesi neticesinde;

BelediYemizin mülklerinde kiracı olarak bulunanların kiralayarak kullandıkları yerler ile ilgili
olarak; kira artıŞlarının 0I/0112023 tarihinden uygulanacağı, ilçemizde uygulanan emsaı tira artışlar| ve
günün ekonomik Şartları da dikkate alınarak kira artış oranİa.ı iİe kira beje'İlerinin tespitine dair konunun
gerekli. değerlendirme, tesPit ve^ hazırlığın _yapılmasının sağlanması için çalışmasınİ y"puruk .upo.rn,
Meclisimize sunmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun Za'iınctı madaesi geregince ve Bilediye
Meclisi ÇalıŞma Yönetmeliğinin 2l'inci maddesine göre oluşturulmuş olan plan Ğ nİtç" Komisyonuna
havale edilmesine; İyidere ilçe belediye meclisinin EKİM Ayı toplantısının 05nKiM]İ022 çarşambagünü saat l2:00'da yapılan toplantının l. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliği
ile kararlaştırılmıştır.
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2464 saYı|ı Belediye Gelirleri kanunu kapsamında belediye 2023 yılı ücret ve tarifelerin
belirlenmesi hususunun meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim

Saffet METE @elediye Başkanı)

KA RAR

BelediYe Meclisimizin 05ll0l2022 tarihinde, Çarşamba günü, saat l2:00'da yapılan toplantısında,
toplantı gündeminin 2' nci maddesi gereğince görüşü|mesi neticesinde;

2464 sayılı Belediye geiirleri Kanununun 97'inci maddesi(Değişik: 4112l1985-3239l|25.md)
hükmü gereğince, bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlİ
olarak ifa edilecek olan her türlü hizmet için Belediye Meclisince düzenlenecek tarifelere ğöre tıcret
alınacağını, buna göre ücret tarifelerinin Belediye Meclisince düzenlenerek karar altına alınmasİ gerektigi
anlaŞıldığlndan, ilgisine göre Belediye Meclis kararı gereği yürürlük tarihinden itibaren uygulanmk üzere
2023 Yıl,ında uYgulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesini içeren konunun u.uşt,.-İ ve üzerinde
9|ıl|ma1 ihtiyacının bulunduğu 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 Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine;

iyidere ilçe belediye meclisinin EKİM Ayı toplantısının 05tLKiw2022 Çarşamba günü saat 12:00, da
yapılan toplantının 2. Gündem maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile
kararlaştırılmıştır.
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2'7 ,l0,2010 tarihli ve 27742 say.ıl.ı Resmi Gazeıede yayımlanmış olan ..Aııksu Altyapı ve Evse|Kat| Atlk Bertaraf Tarifelerinin Beiirlenmesinde uyuıaJaİİ Üsul ve Esaslara iıişı.in''yin"im"ıit"hükümleri gereği, Atlksu Alwapı ve Evsel Katı at,t n".tu*ı rariteıe.inin 1eİİİı"",n"rir""İıişı.l,hususunun meclisimizde görüşİllerek karar alınmu.,n.ri"*a"İl.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

MECLiSE

KARAR

BelediYe Meclisimizin 05/l0l2022 tarihinde. Çarşamba 8ünü, saat l2:00,da yapılan topIantıs|nda,toplantı gündeminin 3' üncü maddesi gereğinc. gOriişİllr.ri n;;".r,nO.;

27,10.20|0 tarihli ve 27742 sayılı.Resmi cazetede yayımlanmış olan '.Atıksu Al§apı ve Evsel KaııAtık Bertaraf Tarifelerinin Belir]enmesinde Uyulacak u'.ri u.- s.u.l".u llişkin Yönetmelik,, hükümlerigereği, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifelerinin belirlenmesine illşk;;;;r;;u;'lonurrnaraştırma ve üzerinde çalışılması ihtiyacının bulunduğu görüşüyle konuya iıişiin".apo.", ı,l".ıl..sunmak İzere BelediYe Mectisi oluşumu alt başlıklı z ı;in"I.uoa" re s:ıİ say,İ,-aeıjivJr"nrnrnrn|htisas Komisyonunun oluŞumu başiıkı,2+'ııncti .uao".i t,iıı.tırı"rine göre Plan ve Bütçe Komisyonunahavale edilmesine; iyidere ilçe belediye^me.clisinin EKİM Ayı toplantı-sının oszBrİüiojİ-Cr.ş".t"
fi:ffi:nİffiH;da YaPıIan toPlantının 3, Gündem maddesi işaretü yapııan oyıama 
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.. .. .,?02?.Yllı BelediYe BütÇe Tasarısının görüşülmesi ve kabul edilmesi hususunun meclisimizdegörüşüIerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

MECLİsE

A AR

ME Hasan KOLCU

Belediye Meclisimizin 05/10/2022 tarihinde. Çarşamba günü, saat l2:00'da yapı|an toplantısında,toplanıı gündeminin 4' üncü maddesi gereğinc. gi'riiffi.;İ nltİ..r,na.;

Belediyemizin 2023 Y ı|ı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi için,2023Yılı bütÇesini ve izleven iki vılln.gelir. ve gia.rı"rini iç.r., İı,',ç" ,u.".,.,r,n, Mahalli idareler tsütçe veMuhasebe Yönetmelilinin zı1 incl"muoaesi-nin :x"rırİ""'ı.#ısine 
havale edilen bütçe tasarısını beş işgününden fazla olmamak üzere,meclisin belirleyeceği .iir. İçİra" inceleyerek görüşünü içeren bir rapordüzenler ve meclise sunar." Hükmünün y"r.l;;ğ,?'-;.; ilk.u., g"."gin." en fazla 5 iş günü içindeinceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenleyeieı. r".ıl."'lrn.uk üzere, Belediye Mecİsi ÇalışmaYönetmeliğinin ihtisas Komisvonüanrın olrşumu 

-u"İi*i, 
lll;".i-maddesi ve 5393 sayı|ı BelediyeKanunu'nun. ilıtisas Komisyonları buşl,kl, 24'ün";.-;İ;;;İn.- gör" nıun ve Bütçe Komisyonuna havaleedilmesine; iyidere ilçe be,ediye meclisini, r«ııı av, i"pl;";;,;;;;-üE;;ö'ö^'#İİl" *o.o

;:|}lİil?rt,}:Pllan 
toPlanttnın 4, Gündem ,uaae.iişu.!tı" yup,ıan oyıu." n",i".riii"'öıiiiıiği iı"
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MECLIS KARARI

öxnni

MECLİSE

BelediYemiz FenİŞIeri Müdürlüğünnn 01.09.2022 tarih ve 2934 sayılı yazısı gereğince..Rize ili
lyidere llçesi, Fethiye Maha||esin$_e 3l| {a,4 parsel No. da'' kayıtlı taşınmaz tizerin-de Ğknik aütyup,Alaıı AmaÇIı İmar Planı değişiklik talebinin Meclise havalesinin yupİlru.," hususunda oı.os.zozz
tarih ve 53 saYılı Meclis kararı ile imar Komisyonuna sevk edilen ve Mectis imar Komisyonunca
hazırlanan raporun meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

BelediYe Meclisimizin 05/1012022 tarihinde, Çarşamba günü, saat l2:O0'da yapılan toplantsında,
toplantı gündeminin 5' inci maddesi gereğince görüşülmesi netiaesinde;

İYidere BelediYe Meclisinin O7.09.2022 tarih ve 53 No.lu kararı gereği Belediyemiz Fen işleri
Müdürlüğünün 01.09.2022 tarih ve 2934 sayılı yazısı içeriğinde yer alan 'Riz;iıi, iyidere ilçesi, Fetİıiye
Mahallesi,314 ada ,4 No.Iu parsel de, ITRf koordinat sisteminde 6l4950-615050 yatay, +5a2ıso-
!5!?8.19 dikey koordinatlar arasında hazırlanan TEKNiK ALTYAPI ALANI AMAÇL1 iÜAı pı-ıNı
DEGIŞIKUGI yapılmasına ait (Teklif- 53047388) Pin numaralı l/5000 ölçekli F-44-a-23_D-3-A Nazım
Imar Planı ve (Teklif- 53725533) Pin numaralı l/1000 ölçekli F-44-C-23-D-4-A Uygulama İmar Planı
Paftalarının İmar Planı değişiklik talebi" konusunun araştırma ve üzerinde çalış-ılması ihtiyacının
bulunduğundan, görüşüyle birlikte raporunu sunması için Meclis Çahşma Yönetmeİiğinin 2l, inci ve
BelediYe Kanununun 24' iincü maddesi gereğince Meclis İmar Komisyonuna sevk edildiği ve Meclis imar
KomisYonu |2.09.2022 tarih ve 202212 sayılı komisyon raporunu meclisimize sunduğu görülmüştür.

Bu kapsamda Mec[s İmar Komisyon Raporu:

Komisyonumuza havale Rize ili, İyidere ilçesi, Fethiye Mahallesi, 3|4 ada ,4 No.Iu parsel de,lTRf koordinat sisteminde 6l4950-6l5050 yatay, 4542750-4542850 dikey koordinatlar arasında
hazırlanan "TEKNiK ALTYAPI ALANI AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞiKLiĞİ,' Planı değişiklik
yapılmasına ait (Teklif- 53047388) Pin numaralı l/500O ölçekli F-44-c-23-D-3-A Nazım imar Planı ve
(Teklif- 537255331 Pin numaralı l/l000 ölçekli F-44-C-23-D-4-A Uygulama imar Planı paftalarının imar
Planı değişiklik talebinde, Planlama alanında bulunan 314 ada 4 nolu parselin içerisİnde bulunan su
dePosu ve Çevresini "Teknik Al§apı Alanı" olarak planlanmış, bu alanın etrafındaki kısımlar ise ayrık
yapı nizamı 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır.
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(05,I0.2022laiih ve 59 say!ll Meclis karannın devamld|r)

Bu imar Planı değiŞikliği ile teknik altyapı alanının konumu halihazırda mevcut olarak bulunan su deposuolarak faaliyet gösteren yapıntn uulundugu alan olarak pıuniun.,ş olduğu. parse|in konut alanı olarakp|anlanan diğer kısımlarında alanın 
,yapıüşma. 

koşullanna uygun olarak sağlıkIı yapılaşmanın oluşmasısağlanmıŞ olduğu ve yapı|an imar eıani aegişıı<ı;gi, 3ı9+ sajıİ kanun ve vo:,,,", 
jiiı".i"i ,vgun olarakhazırlanmış olup.. şehirciIik ve planlama ilkelerineİag|ı l"l,nİr"l, yapı|dıgından;

. Rıze lli lyidere Ilçesi Fethiye Mahallesi 314 Ada 4 Parselde ıeĞ;k Alryapı Alan! AmaçIı NazımImar PIanı Değişikliği ve Rize-ili ildere.-i|çesi ıetniye vanaııesi 3]4 Ada;P;;r"ld. i;;i aıryup,Alanı AmaÇlı U_Ygulama imar Plaru Değişikliginin ve plan notlan ko.iryonrrrrJu 
"vİl.ılgİ'lı" 

r"urıiive Imar Planı Değişikliğine oii1 oeg9i Artı{ Payı Hakkında vtınetmeılgi'nin n"g*'ö'İ"vr" **"olmaYan alanlar ve iŞlemler bölümün-deki -Üarjoc z ğ,;ra., yatırımları iıe kamu mıilkiyetindekialanlardan....,.değer aıtış payı alınmaz,"_iba.resine dayana.ak, y"p,;"'' i;;;;l". i""iötiiİii.g* *,,
PaYı Yönetmeliğine konu oIan plan değişikliklerindİn olmajıgı ko.1ryonr*urJ" 

"-/İi.İİjİiĞ t"u"i
12,09,2022 tarihinde başlanılan imar. Planı Değişiklik ta|ebi ile ilgili başlanılan komisyon

çalışmamız ayni gün son bularak bir 1l) giin çalışmada brir;;;rş olup, komiŞon a"ş-r-iŞr, utı."yl"METE oybirliği ile yürütmüştür.
Raporun gereği için Meclisimizin onayına saygılarımızla sunarız.

ŞekIinde hazırlanan Meclis^,ima. 
^19Tirvo.rr. 

Raporunun okunarak 5393 sayılı BelediyeKanununun |8' inci maddesinin.(c) fıkrası.3I94 sayıIı imar Kanununun 8/b maddesine göre. komisyon
l1P:Tj91.!:!liı_diği Şekliyle kabul edilmesine; iyidere ilçe belediye mecIisini" txlÜ n"v,'Üptant,sın,nO5DKIW2022 ÇarŞamba günü saat l2:00' da yapı|an topüantının 5. Gündem maddesi işaretle yapılanoylama neticesinde OybirIiği iIe kararlaştırıtmıştır.
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iYlDERE BELEDİYE BAŞKANLtĞl

BELEDiYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELlĞİ

ıvıncr,ist

Çevre, Şehircilik ve İkıim Değişikliği Bakanlığınln 05.07.2022 tarih ve 4076l4l sayılı.,2022/6sayılı Atık Toplayıcıları" konuIu yazısının görüşü|erekLrar atınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

R

BelediYe Meclisimizin 05A0.12022 tarihinde, Çarşamba günü, saat l2:00'da yapıtan toplantısında,
toplantı gündeminin 6' ıncı maddesi gereğince gOrtişliİmesi netiJesinde;

1207.20|9 tarihli ve 30829 sayıIı Resmi .Gazetede yayımlanmış olan Sıfır Atık YönetmeliğikaPsamında; mahalli idarelerce sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, ı,lr."t 
"ıun,nau 

g";i kÜnı1abiIiratık Ve diğer atık olmak üzere. kaynagından ayrı biriktirilen atıkların bi.bi.le;yİ; k;;;frrılmadan
toplanmasına yönelik alt yapının oluşturulması, geliştirilip yaygınlaştırtiması g"."ı.."ü"ai..- '-''

Bu doğrultuda PIastik, kağıt, metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanması konusunda herhangibir iŞletmeYe bağlı olmaksızın at*^toplayİulıgı lapanlar ile ilgili çevre, ş"ı,i."lıiı. ,. İı,ıi, »"eişıı.ıieiBakanlığı tarafından yayımlanan 28.03.2022 İriİ İe 667 a5a7 İ-ıqİ,gsıızgsssq."y,l, eİ,ı, İopİuy,",ı-,konulu genelgenin l. Maddesi_kapsamında belediye hizmet atanı içerisinde faatiyet gösteren atıktoplayıcılarının Çalışma Usul ve Esailarının belirlenmesi gerektiginJen: 'i9'ıJv! ğvJllr

IYID ERE iı,cE sINrRLA RI icERis iNDE FAALıYET TEREN ATIK To LAYlCI ARIN*IN cA Ll sll{A Ul,
VE EsAsLAR|NA DAiR YöNETMELiK

BİRiNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsrm, Dıyarıık ve Tanlmlar

Amsç
MADDE l - (l) Bu Yönetmeliğin amacı; atlk toplayıcılannın ilçe sınırları içerisinde çalışmalaıınt düzenli, çevre vc insansağltğına zaİğ vermeyecek Şekilde yapması slfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılarak, geliştirilmosi, lzlenmesi, sıfır aıkkapsamında toplanan atttklann kaylı alttna altnmas| ve belgelendinlmcsine ilişkin belediye hizmet atanı içerisinde faaliyetgösteren atk toplayıcllaıınln çalışma usut ve esaslaına iIişkin genel ilke, idaıi ve tekıik hususIan belirlenmesijir.
Kıpsım
MADDE 2 - (l) Bu yönctmeIik; atık ıoplayıcılaİlnın ilçe sınırları içerisinde çallşma usul ve esaslalını geri kazanılabilir ahkaktarma merkezlerinin kurulması, iŞletiImesi, yönetimi ve denetimini, aıık ıoplayıcıtarında aranacak nitejikIeri, çatışmalannı,haİlaıını ve uymakla yükümlü bulunduğu kuralla, ile stftr atlk yönctim sislemi uygulamaları ile bu uygulamalaı kapsamında;atlklaİın atlk toplayclla'ı taİafindaı taşlnma işlcminin sağlanma§l ile belediyc hizmet alanı içerisinde faa-liyet 8östere;bağmsızsıfır atık toplaylcılaİı dair Ça!ıŞma şanlarına iIişkin esaslaıı ile lyidere Belediye oaşkanlıgınıı bu alana iıişkin gö.ev yetki vehususlanna dair çalışma şantanna ilişkin esaslaİı kapsaİ.
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Davanak

MADDE 3 - Bu Usul ve Esaslar, |2/72Ol9 tai,hli ve 30829 saylı Resmi Gazçtede yaymlanmüş olan sıfır Atık yönetneliği
,26/061202l tarih ve sayllı 31523 sayılı Ambalaj Aİklaİı Kontrol Yönetmeliği, Slfır aık yönetim sistemi kurulan yerlerde
oluŞan ve 31.12.202l taıihli ve 259550l SayıIı o|ur Atlk Getirme Merkezleİinin Kurulma§l ve işlctilmesi ile Sıfır Aık
Uy8ulamalaİına IliŞkin Usul ve Esas|ar ile 28.03.2022 tarih ve 3299554 §aytlı Atlk Toplaytçllan Genelgesi ilgili maddelcrine
dayantlalak hazırlanmıştlr.

Trnımlır

MADDE 4 - (l) Bu yönetıneli}İe geçen;

a) Atık: Üreticisi vcYa fiilcn elinde bulunduren gerçek veya titzel kişi talafından çevreye atılan veya buakılan ya d8 ahlması
zorunlu olan hcrhangi bir maddc vcya matcryali,

b) Atık Azaltımı: Üretim, ttlketim ve hizmet stıreçlerinde planlanan önIeme faaliyeıle.i doğrultusunda çevrese| açldan belirli
ölçtttlere, temel şart ve özelliklere göre alınacak tedbiİltr ilo atük miktannın düşürülmesini,

c) Atlk 8etirme merkezi: Ayrı birilıirilen atıklaıın geri kazanıma ve/veya benarafa gönderiImesi amacıyla bırakrldığı merkczleri,

Ç) Atık iŞlcme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dahi! ahaİma istasyorılan hariç olmak tlze.c, atıkları Atık Yönetimi
Yönetmeliğinde ycr a|an gtri kazanan velvcya bertüaf eden tcsisi.

d) Atık iıreticisi: Faaliyet|eri sonucu atık oluşumuna ncden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/vcya atığın bileşiminde vcya
YaPısında bir değiŞikliğe neden olacak ön işlem, kanştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek veı-ueya ttızeİ ı<işiyi

e) Ambalaj i Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, herhangi bir üriinün uretiçiden kullantctya veya tükçticiye ulaştınlma§t
aŞamasınd4 taŞınması, korunması, saklanması ve sattşa sunulması için kullanılan heıhangi 6ir malzcmeden yapılmış iadesi
olmayaılaı da d6İıil Ek-l'de yer alan kı.iterler çerçevesinde tüm üritnleri,,

0 Ambalaj anll:2l4l20l5 tarihli ve 29314_sayllı Resmi Gazete'de yayımlafıan Atık Yönctimi yönetmeIiğindeki atık tanımtna
uyaı her tü. ambalajı vc ambalaj bileşenlerini,g) Biriktirme ekipmanı: Aİık|arln aitrlerine göre birihirildiği kumb.r4 kont"yn".
ve bcnzeri ekipmanlaİl,

g) Anbalaj bileşenleri: Ambalajın elle veya basit fizikseI yolIaı ile ayrılabilen kısımlaıını,

ğ) Arnbalaj Bilgi sistemi: Bu Yönğtınelik kapsamındaki ambalaj ve a0balaj atıklanna ilişkin beyan ve bildirimleıin
gerÇekIeŞtirileceği, 8cnişletilmiş llrctici sorumluluğu uygulamalarına ilişkin çalişmalaıa ait biigi vc 6elgelerin sunulacağı
Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi programı,

h) Ambalaj ürcticisi: Arnbalajt üretenl9r vdveya bu ürünleri ithal edcnteri,

ı) Bakanlık: Çelre, Şehircilik ve lklim Değişikliği Bakanllğml,

i) Başkanhk ; lyidere Betediye Başkanlık Makamını

j) Bclediye: tyidere Belediyesi Başkanlığtnı

k) Bin4 ycrleŞkeler ve aÇık alanlaİ : Bağımstz konut, tiçaİi ya da hizmet birimlerini baİındlran yaplIar ile açık ya da kapalı sosyai
donatılaIa sahip münfcrit yaplIaİl da banndıran özerk ye.lcşimle.i, meydan ,bulvar,cadde, sokal,part ve vb. aianlar.

I) Bi.iktirrne ekipmanı: Atıkl8nn tttrlerinc göre birihiri|diği kumbar4 konteyne. ve benzeri ekipmanları,

m) Çevre lisansı: l0/9/20l4 tarihli ve 29ll5.sayılı Resmi Cazete 'de yayımlanan Çevıe izin ve Lisans yönetmeliğindğ
dttzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansl bc|gesini kapsayan lisansı,,

n) ll mudürlüğü: Rize Çevre, Şehircilik ve Ikıim Değişik|iği ll Müdürlüğünü,

o) Amirliki iyidere Belediyesi Zabüta Amirliğini

ö) Müdu.luk: lyidere Belcdiyesi Fen işleri Müdürluğiıno

p) Kaynalıa alrı birihi.me: Atık!8nn oluştuğu nokt&da ayrı olaİak biriktiriImesini,

r) tı slfır Atık Yönçtim sistemi Plant: Bakanltkça forman belirlenen ve Mahalli Çevrc Kurulu taraflndan haarlanan, il
smtrlaİında mahalli idarelercc uygulanacak sıfı. atık yönetim sisteminin esasıannl içeren ilanı
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i]#ffji,'o''' 
BüyilkŞehir belediyeleri, bür{tkşehir itçe belcdiyeleri, il, ilçc ve belde belediyeleri, bc|ediye birlikleri v€ il özel

Ş) Sıfir atık: Ürctirn, tüketim ve hiaııet süıeçl€rinde atık oluşumunun önlenmesi/azaltllma§ı, y.nidcn kulıanıma önceIik veriImesi,oluŞan aılklalln ise kaYnağında aü"' birikıi;ileıek 6il[, ;; ;;..Jnrİİ'n ,"rr.r" geri kazanımının sağlanaıai benaıafagönderiIecek atık miktaııntn azalıılması suretiyıe çe,re ,e i;,;ği;;r;"-;;İ k;yilıJ;;;;;,",'i"l"ğnti,tö*,*,r,.
t) stfır attk belgesi sahibi: slfir attk belgesi verilen yerle.i,

u) sıfır Atık Bilgi sistemi: slfıı ahk yöne_tim sistemini uygulayacak yeİleri kayıt altına almalq beIgelemek, izlçmek ve sistcmkapsamtnda yönetilen atıklann izlenebilirligi"i ,rgı"rJ 
",i,?",ii" 

iüı.i.i,io" .'rEr.ı- çwrimiçi sistcmi,

ü) sıfır atık yönetim sistemi: Atık oluşumunun ön]enmesinden başlayaıak, aııktarın azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi,
İİfJffii"ffXT,i,iil,İ'JilİH,,tİ:H"T' * Şı"","Jlu,"çĞll"l'"-nŞ,iiı 4ın" uı-. ruya" ,. .uıii"i,n,J.ıu"'go, onrnd"

v) Tehlikcli atık: Aüık Yöneıimi Yöneımeliginin EK-3/A,slnda yer alan ıehlikeli özellillerden birjni }a da birden fazlaslnttaŞtyan, aynl Yöneımc|iğin EK-4'ünde alıı. haneli aıık ı."ar^r" i-,ia"'y,ldız 1*.1 işareti bulunan, biri,kıirilmesi, toplanması,ıaşlnmasl ve işlenmcsinde özcl hükümler bulunan aııklan,

İ}JH§Ş'":;h ^ık 
Yönctimi Yönetmeliğinin EK-4 ahk lislesinde yıldız (*) işareti bulunmayan, tehlikelilik özelliği

z) Bagtmstz slilr Attk ToP|aYıcısı; Bağlmsız konul ticaıi ya da hizmet birimlerini bafındıran yapılar ile açık ya da kapalı sosyaldonatılaia sahiP mlınferit YaPılan da birındıran ozerk yerteşimıer;:;;l,;;';;; Belgesi verilen yerler hari;in;e, meydan. bu!vü,caddc, sokai, park ve vb.. alan|aı da top|amu y"po"ur 6"9,rİr,.,,İİr'u,,İ'rİl.j ,opl"y,ol.,",

P,"Pffir:'j,;ji;L';*:'-:İli#'* KanlI Be|ediyece çalışması uygun görülen sıfır atlk topIayıcılaİlnın biIgilerini içeren

bb) Geri Kazanılabiliİ Atlk Ahaİma Merkczi| slfır aılk )önetim sisıemi kapsaınında; evlerden ya da içerik veya yaDtsal olaİakbenzer olan ticaİi, endOstriyel isleımeler ile rr.rı"rJ- ı,uy"ui.ı--""ırıi[.rl, niıeIikıeİi 8eri kazalıiabilir kagli,fuon. can,meıal, plasıik, kompoziı, ıekstil atlk|ann alık. işıeme tesisierine ulaş,l,,ir"-o-- o*. birihiİilmesi amacıyla mahalli idaİelerıaıallndan kurulan/ kurdurularr işleıilen/işlenirllen .err.rİerİ.

İKiNci BöLüM

Geri Kızenılsbilir Atık Aktırma Mcrkezi Özellikleri ,Kurulmıs, ve İşletilmesi

Geri kszanılıbilir Atık Aktarma Merkezi Özellikleri
Mıdde 5 -

(ı)

\2)

(])

Etrafinın çit ile çevrili olmasü ve atıktaİın bckletildiği alanln üzeri kapal! olması gerekir.
zeminin beton veya asfalı oIma5ı gerekir

Pl Y*k l:ld: sadece biriktirme yapı|ır, makine/ekipmalı kullanılaİak ayırm4 boyut küçllltme, p.esleme,balyalama gibi faaliyetler geİçekleştirilmtz.
Belediyenin talcbine istinaden ihtiyaca göre atıklann tartılabileceği uygun büyiiklükıe tant olur.
Çevre vç insan sağlığına zaı vermeyecek gcıekli önlemle. alür.
Toplama kanallaıı ile ızgaıa sistemine sahip olması, toplanan atık suların iIgili mevzuat hüıkümlerine uygunbenaİafınln sağlanmast zoruniudu..
B§kanlılq Ahk Aktarma Merkezin duİumuna (kapasıte§i vb..) göre ldaıi Bin4 Toplaylcl Dinltnmç Bin4Güvcn|ik Noktasl, Toplayıcı Ekipmanı Koyma Yerleri isteyebiIir.

Gcri kazanılabilir Atık Akttrma Merkezi kurulmasl
Mıdde 6 -

(l) Bağtmsız sıflr Aıık Toplayıcılannln topladıklaı aıtklaİı kolayllkla getirebil9ceği başkanlıkça uygun görtılcn sayıve yerlcrdç kurulur vt kurdurulur.

2) Bu merkezlerin kurulmaslnda nüfus oluşan atlk miktan ve ihtiyaç dikkate altnlr.

(4)

(5)

(6)

(7)

9 4 /
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Geri Kazrltl8bilir Attk Aktırmı Merkezi İşbfilmcsi
Madd€ 7 -

yapıIır

Madd€ 8 -

olmak

( l ) Geri KazantlabiliI Ahk Aİa Ahaİma /DepoIama Merkezleri belediye itgili müdürlük taİaflndan işletiliİ/ işlenirilir.
2) Gcri Kazanıtabilir Atık AIa Aktaİma /Depo|ama Mğrkezlerinin işletilmesine yönelik işlemlcr Başkaİlık onayı

Bağtm§ız slfır Aİk Toplayıcısında Arantlıcık Şartlıİ

(l) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı toplayıcıIaında aıanan şartlar:
a) Öncelikle ilçe sınırlaında ikamet cdiyor olması gerek
b) Geçimini atık toplaylcılığından sağlamak

c) Çevıe, Şehircilik ve İklim Değişikıiği ıi Modürıüğünü .Bağmslz slflr Atık

(6) he

Toplayıcısı Kartl '' belgesine sahip

d) Atlk Toplayıcı§ının Müracaat tarihi itibaİiy|c l8 yaşlndan gun almış olmak
e) Belediyeler taraf!ndan ilÇe Emniyet Müdürü ve ilçe Jandama Komutanlığl ile güncel olarak paylaşılmast ilt (GBT)sorgulamasl sonucunda çalışmaya engel suçunun bulunmaması sonucu uygun buluıanlaİ

2) Yabancı uyruklu topıayıcllarda §ağıdaki beIi.tilen şaİtlaİ aİanır:
a) Türkiye cumhuriyeti suıtrlaİ! dahilinde Çahşma Ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı (ÇsGB) Uluslararası işgücü GenelM[dürloğtlnce onaylanmış yabancl çaıışma iaıine sahip olmak
b) Geçimini ahk toplaytcıhğtndan sağIamak

c) Atük Toplayıcıslnın Müracaat tarihi itibaİiyle l8 yaşından gün almtş olmak

üÇüNcü BöLüM

Bağlm§ız stflr ıhk toplaylclslnı ilişkin genel ilkeler
Mıdde 9 - (l) Atlk toPIaYıcılığt faaliyotindc buluna, şahıslar, belcdiyemiz Zabıta Amirliğine T.c Kimlik numarası ve iletişimbilgileri ile başvu.uda bulunur.

..... _(2) 
BaŞvuru yapan bağümstz sıfır atlk toplay|çlsı şaiısların bilgileri, Amirlik taİaftndan İVİlçe Emniyel MüdürIükleri veIllllçe Jandaıma KomutalılıkIaıı ile günçtl olaıak paylaşılır.

(3) AmirlikÇe baŞvurulara isıinaden uygun bulunan şa}ılslal kayüt altlna aItnıı slfır alık bilgi sistemine girişteri yapılır
(4) Belediyece, kendi sınlrlaıı iÇerisinde ikamet eden top|ayıcllala öncelik vermek suretiyle sıfır ahk biigi sistemiüzerinden kayıt kontrolü yapaİak "Bağımsız sIflr Attk Toplayıcısi Kanı" diızenler. Bağımsız sln. it,t ropıay",sı'«an,naabelcdiye ismi ve logosu, sıftr atlk togosu,.atlk toplaylclsın,n toiog.un, adı- soyadı, kimlik numaİası, sıftr atlk bilgi §istemi kayltnumarasl, kartın düzenIendiği taıih Yer alır, kaltın llze.inde Belediye Başkanlıgının imza ve mührü ye. alır. ıJpıayıcı sadecekayıtlt olduğu belcdiYe sınırlaıı iÇerisindc toplama yapabilir. Yine belcdiye sınırları içerisinde t.ı. r"y" uiro"n İarı'u'gür"rgunbelirlenmiş ise ye*ili o|duğu mahal kana yazılıı.
(5) Atık Toplayıclsınn Belediyeco bclirlenecek standaıtlaİdaki eldiven, iş kıyafetlçri, bağımstz slfıı aıık toplayıçıslkaıtı ve atık toplamada kullanılan aıaçlanyla çalışmalaf! sağlantr.

(7) Bağlmslz slfır atık loplayücısl kanı ve iş klyafetleri, izin vefilen kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz,kullananlaı ve kullandtran|ar hakkında idari işlğm yapılIr.
(8) kaylt altına alınan kişilerin belediye taıafından belir|enen zaman dilimlerinde ve mevcuı sıfır atık sisttminc zaıaıvermcYecek Şekilde ÇalıŞması sağlanür. Bu kişilerin belediyenin belirlcdiği esasların dışında faaliyeı göstermesi ı,"ıinJ" iını"aiptal edilir.

(9) Atık toplaylçılaıınln topIadıklaı attklaıü teslim edebileçekıeri ge.i kazantlabilirattk a_lilarma merkezleri belediyc|crtarafından vcya beIediyelerin kontrolündeyap!llr/yaptlrılır. Geri kazanılabilir aık aktarma merkezlerinin üzerinin kaJı olması,zçminin beton veya asfalt olmasl sağlanır.
(lo)Atık toplaylcllaİı taİaftndan toplanan atıklaİın, öncelikle belediyelerin at* gelirme merkezi ve geri kazaııılabiliraik_aktarma meıkezlcrine veya belediyecc beliılenen çevre lisansll atık işleme tesislerine tçslim edilmesi esasur. Bu attklaıtanllır ve piya§a koşullan göz önündc butundurularak aIınlr.
(ll)Atık toplayıcılaİl tarafından kağtt, plastik ve metaI gibi değerlendirilebilir atlkların tilrlerine 8öre a}Tl a},İ,ıtopI8ıması esasttr.

/0 Z
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(l2) Atıklaİın, izin vcrilmeyen kiŞiler tarafından toplanması, taşınması ve depolanmastna bclediyelerce hiçbir şekildemü§8ade edilmez, oüvenIiğin temini için Zabıu Birimlerince etkin mü;adele ediliı İI/ iıçe Erniyo vİıotırıurİ..İiı. lıııç"Jandarma Komutanlıklan taıafindan gerel.ıiğinde belediyelere dostek sağlanlr.
(l3) Toplanan atıklai Bakanhğın Çevrimiçi sistemlerinc toplayıçın|n tesIim eftiği lisanslı işletme veya bclediyetaıafından düzenli ola.ak vğri girişi yapılaıak bildirilir.
(|4) Atlk top|ayıcılan toplama izni alan şahtslaİ, izin aldlkIaı ilçc sınırlart içerisinde bçIirlenen klyafetleri giycrek vcyaka kartlannı takarak faaliyette bulunacaklardlr.
(i5) Yaka ka,rt|an ve kıYafetler, adına düzenlendikleri kişiler dışında başkalaıı taıafindaıı kulla!ıIamayacalq

kullananlaİ ve kullandı.anlar hakküıda idari işlem yapülacaktır.

(l6) Atık loplaylct|an 07.00-24.00 saatle.i aIa§ında faaIiyet gösterebileceklerdir._Belediye ihıiyaç halinde çalışmasaatlerinde değişiklik yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gcri kızanllsbilir Atık Akt8rma Merkezi Kulınım lşlemleri

Geri kazanllıbıılr Attk Aktarmı Merkezi KuıIınımt
Mıdde ı0- (l) Geri kazafulabilir Atlk Aktarma Merkczi tüsis yerleri tahsis sahipleri dışında kullanılamaz.(2) Geri kazanılabi|ir Atrk Aktarma Merkezinin kullanımİn takip ve konİroİo ıeıediye Muaurııİtç" y"p,ı",(3) Ceri kazanllabilii Atık Aktarma Merkezinin tahsis yeıinin baktm ,onanm ,temiziiği tahsi§ ediLn;;tti;.(4) Geri kazajılIabiIir Atlk Aliaıma Merkezinin hcrharıgi bir unitesinde oluşacak hasİıaı. h.*" ,"İ"p ,İ-ı, 

"^rra-karşl lanacakfi r.
(5) Tahsis edilen alan, ıahsis edence 8ünlük olaİak temizlenecektir.
(6) Tahsis sahibi. kendisine tahsis edi|en yer dışında herhangi bir alanı idaıenin imi dışında kullanmayacaktlr.

İdarcnin G6rcy,Y.tki v€ §orumluluklırı

Bclediyenİn Görev Yetki ve sorumlulukla.ı
Mıdde l l- (l ) Atık Getirmc M9rkezi ve Ceri kazanılabilir Ahk Aliaıma Mcrkezi kuraI, işletir vc/veya işlettırir.(2) Atık cetirm€ Merkezi ve Ge.i kazrınllabilir Atlk Aktarma Merkezindeki slfir atık vc ıoplama ekipmaİlaİlntn huyenik

şanlarda olmasl ve uygun çaltşma onamınl sağlamak
(3) Ank Getirme McrkÇzi ve Geri kazanılabiiir Atık Aktaİma Merkezleri ile tahsis yerlerini kullanan aük top|aytcıIenna ilişkinbilgileri.sistcme kaydetmek yapllan çaılşmaIarla ilgili bir dosya oluşturmak,

(4 ) Bu yönetmcIik ÇerÇevesindc gerckli denetimleri yapınai, mcvzuata aykırı eytcmleri tespit edilğnlert yönelik cezaiişlemler yapmak
(5) Toplaylctların bilinçlendirmçsine yönelik faaliyetlcrdc bulunmaİ
(6) tlçc genc|inde sisteme dahil o|mayan toplayıcıiaıın faaliyetlerinç son vermek
(7) 

_Bu 
yönetmeliğin uygulaııması ile itgili idad düzenleme yapmak

(8) Bu yönetmelikte öngöflrlen diğer iş ve işlcmleıi ycrine gitihek
.. . 

(9) Bu yönetmeliğin uygulanmasl, yaygınlaştınlması,lıilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin ilçe halkına duyurusunda kitleriletişim a.açlarünl etkin kuIlanmak(yazılı. görsel. medya vb,..1

Dcnetim-

Bf,siNC i BöLüM

Madde ı2- (l) Zabıta Arnirliği ve Fen İşleri Müdürl0ğü, İyidere itçe Sınırları içerisinde Faaliyet Gösteren Atık Toplayıcılarının
ÇaIı şma Usul Ve Esaslanna Dair Yönetmeliği,l217/20 |9 tarihli ve 30829 sa}ılı Resmi cazetede yaytmlanmış olaı slflr AtlkYönetİneliği ,26/061202| taİih ve sayılı 31523 sayıl! Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmel iği, Sıfır atık yönelim sistemi kurulaİyerle.dğ oluşan ıe 3l.|2.202l tarihli ve 259550l Sayılı olur Atık cetirme Merkezlorinin Kurulması ve işletilmesi ile Slflr AtlkUygulamalanna Ilişkin Usul ve Esaslaİ ile 28 03.2022 taIih vç 3299554 sayllı Attk Toplayıcılaıı Genelgesi ve !0.06.2003 taıihve 25 |34 sayılı iş Kanunun ih li ı vetkilidi..u

(2) llgili birimlerin veya ilgililerin talebi üzerinğ üidere Belediyc Başkanlığt Zabtta Amirliğince gerekli yaİdtm sağlantrve ihtiyeç halinde ilçe Emn iyet Müdurluğünden destek talep ediIir
(3) Toplaylçı, deneti m sonucunda belediyemiz zabıta Amirliğinrc verileçek talimatlaİa uymak zorundandır

ALTINC I BöLÜ}l

Ceza Ve Çıişmı İzin lptali

Mıdde.ı3,(l) Belediyemiz zabıta Amirliği talafınca atık toplayıcllanna tcbliğ ediIen çaIışma kurallarına uymaması halindeizinleri iptal ediliı.

. (2) Çevreyi rahatsız edecek şekilde toplama yapılması, ilçe sakinle.ine kaİşı 5özlü ve fiili kötü muamclede ve
davrantşlarda bulunulma§l, başka bir a§ayiş olayına külşılma§!

[^^
4r'



(0§.ı0.2022 tırih v. 2022160 3ıyltt me.lİ§ Kırırınln.lİncl s.yfrsldır.)

., . (3) At* malzemÇlerinin aynŞtırılmadan beiirlenen şekilde ve ala.rılafdan toplanmamasl, toplanan atıklann Atık GetirmeMerkezi ve Gğri kazan|labilir Atık Aktarma Merkezleri iİc belediyece tJsİs eoiıen ,.ya t"ıeoıy. ueıİnİı"İ y..ı"İ" ır",i"i"a"depolanmasl vçya başka yerlere satılması.

. . (4).Toplama yapılırken kendilerine veriIen veya giyilmesi istenilen kıyafet giymemesi ve kendilerine vcrilen kimlikkaıtlannı kullanmaması
(5) Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinde tahsis sahibinin izin verilen §aatler haıiçinde faaliyetlerini sürdürmesi(6) BelediYe taiaflndan verilen Bağımsız sıfır Atık Toplayıcısı Kartı ve iş kıyafetleri, irir r;;;; İj;;İ;-;;]ınoa başkakişilğce verilmesi ve çalışma yapaıken kullandırılması,
(7) BelediYenin m€vcut slfir atık sitemine kay(h işlotme,konut, kamu kurumu ve sokakta bulunaı ekipmanlaıındantoplama yaplldlğt tespit edilmesi ha|lerinde çalışma izıi iptal ediliı,

(8) Atık toplayıcılan Çöp konteynırtalü içerisinden malzeme toplamak amacı ile çöpleri dağıtmayaca.k, çevrc kirliliğine
sebep olmayacaklaİdır.

(9) Attk toPlaYıcı belediYece bclirlenen özel bir mahal ve gtlzergah var ise bunun dışına çıkmayacak, atık
top lamayacaktt..

(loYukartda bclinilen hususlaİa ayklrı hareket ğttiği tespit tdilen şahls veya tüzel kişiler hakkında uygulanan idaıiyaptırım kaıarlaİı 48 saat içerisinde Bğlediye zabıta Amirliğine bildirilğcellir.
(ll) Hakkında 3 (üÇ) kez idaIi iŞtem yapılan atık toplayıcı ahk toplama faaliyetine son verilecek ve bir daha izinve.ilmeyetekli..

(l2) iYidere ilÇe Mülki Sınlrlan dahilinde iyidere Belediyesi Zabıla Amirliği taıafından bu genelge hüktimlerine
uYuluP uYulmadıFna dair gerckli deneıim ve kontrolle. yapılacak, genelgeye aykırı haıeket edenler haİındİ iıgiıi mevzuat
hükümleri saklı kalınak Şanlyl4 uyan cezasI verilebilcceği gibi ilkinde veya tckrarında muhakkaİ 5326 .uyıli Kabahatıcr
Kanunu'nun 32'nci maddcsi uyaınca idaıi paıa cezası uygulanacaktır.

Bu yönetmeıikte yazarı cezaluı vermeye Belediyc Encümeni yetkiıidir. Belediye Encümeni cezayı haİfletebileceği
gibi oluşaı zaıar ve duruma göıe aIttırabilif.

(l3) İlÇemizde kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmaslnı temin amacıyta, allnan bu tedbi.lerin titizlikle uygulanması
husu§und4 dikkat çdilecektir.

YEDiNci BÖLÜM

Çeşitli Vc §on llilkümler

Mıddc ı4- Atık toplayıcülaİı çalışma saatleri içinde ve çalışma saatle.i dtşında topIama aracı veya ekipmanlan ilc nedcnolduklan trafik kazaları sonucu oluşan maddi ve maıçvi bütiın zaralara kaşı sorumluduı.
Mıdde l5, Atık toplaylÇllan At!k Getirmc Merk9zi ve Geri kazanılabilir Ahk Aktarma Merkezi tahsis sahiplerinin atlk toplama
depolama ve aynŞıırma iŞ ve iŞlemleri esnaslnda 0çünçü kişiler nezdinde sebep olduklaıı he. türlo maddi ve manevi zaIaİl8raka§ı sorumludur.
Mıdde.lG iŞ bu yönetmelikte yüküm bulunmayan hallerde l2l7D0l9 taıihli ve 30829 sayılı resmi gazetede yaylmlanmış olansıfir attk yönetmeliği ,26106/202l taıih ve sayılı 31523 sayıll ambalaj at|klaİı kontrol yonetmeligijs,r,r at,i jonetim sis"mi
kurulan Yerlerdğ oluŞuı Ye 31.12.202l laıi!]i v: 2||519l sayılı olur atİk getirme merkezlerinin kuİ.ıİması ve işı'etilrrıesi ile sıfir
atık uY€ulamalaiüna iliŞkin usul ve ğsaslğ ile 28.03.2022 taıih ve 3299551 sayılı atık toplayıcıIaı, geneçsİ İİ" a"İ"oıy",ış ,.
Çevrc Mevzuatı Hukümleri Uygu!anır.

YOrOrlOk

MADDE 17, Bu Yönetmelik İyidere Belediye Meclisince o5/lo/2o22 tarihli ve 2022 / 60 sayılı karan ile kabul edilerek 30l lsaYlt Rcsmi Gazetede YaYımlanacak olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2'nci madde§i gereğince ,y!un -uçİaııa tuıta
du},rıruIduktan sonra yüritrlüğe girğr.
Yürütmt

MADDE ı8, Bu Usul ve Esas httkihlerini iyidere Belediye Başkanl },{ı.ütür. Bu Usul Esasa ilişkin yetki ve sorum|uluk
belediyemiz Fen İŞleri Müdurltlğü ve zabıta Amirliğine aittir. Bu birimlerte Allk toplayıtılara iIişkin standartlan belirlemek
amacıyla yönetmeliğe aykırı olmamak üzere Belediyç Başkanl yazılı onayı ile düzenleme yapılabilir.

ŞekliY_le 5393 sayılı Belediye Kanununun l5'inci maddesinin (b) fıkrası, l8'inci maddesinin (m) fıkası
gereğince kabulüne, 30l l sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun
2'nci maddesinde yer alan "Mahalli idarelerce düzenlenen ve bu idarelerin yetki ve görev alan|arına giren
yönetmelikler, mahallinde çıkaı gazete veya diğer yayın yolları ile ilan ohınur'' hükmü gıreği
belİdiYemizin ses yayın cihazıy]a ve wep sayfasında ilan edilmesine;; İyidere ilçe belediye meciisinin
EKIM Ayı top|antısın|n 05tEKiW2022 Çarşamba günü saat 12:00' dayapıIan İopıant,nİn 6. Gündem
maddesi işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği ile karartaştırılmtştır.
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14-22 Temmuz 202l tarihinde yaşanan bu sel felaketi sonrası DSi 22. Bölge Müdüflüğününısında da belirtilen ve mülkiyet so.ununun gideriimesi gerektiği istenile; 
-d;;e"y;-Ğ;nda 

veemizin muhtelif verlerinde yol ve alt. yapı hasailun oıuş.u| devaıiında nir" ç"".". 'ş.nİ."iıir *:m degişikliği.il ilıuo.tırüıigıin"" y.rinde yapılan e,iia-ı.o;. ," Fizibilite neticesinde O1.09.202l tarihvc - !28843. sayıIı yazı ile ilçemiz Merkei üahallesinde, ilenderes caaaesina", iot u ii- |-,1, ı, q,s
ve 6 Parseller ve üzerinde bulunan 506l365 48, 456887 İ40 yapı kimlik noı, İup,ır.İn-Lıl ı.],,,n,ntamamen derenin iÇerisinde bulunması v€ suya maruz kalmasİ neticesinde taşıyıcı sistemin öze|liğinikaybettiği, çatısı olmadığı için yapı.devamlr yag.u, suy, Çıir"ş" maruz kaldığından dolayı yapınıntaşıy!cı elemanlarının özelIiğini kaybettiğinin g6zıemıenaiginibelinilmişli1- 

"- -''"'-

DSi. 22. Bölge Müdürlüğünün yazısı iIe Rize Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği ilMüdürlüğünün yazısı gereğince dere yatağı üzerinde bulunan İiçemiz Merkez ıa"nuıı".na"iü"na".".
Caddesinde, l08 ada, l, 2,3,4 ve 5 parseller ve üzerinde uuıunan sooı:os+s yup, ı,lrıİı. *İu yop,n,nve M9lkez Mahallesinde, Menderes Caddesinde, l08 ada, 6 parsel ve üzerinde bulunan 456887140
YaPı kimlik no|u YaPlnın Yaşanabilecek bir sel felaketinde yıİİılarak taşı.,n ısı<ı ;lu;;;;.uğ. 

"yn.uYaPılacak dere ıslahında dere yatağı üzerinde bulunan ," ,tiıkiy", ,oİr", urır"un İlİl.İİ'İra..r",Mahallesi Menderes Caddesinje ı ü ada ı ı Parsei 
"".ou-ıufı, 

iaşınmazlann uu n"a",iı"'J... yutug,ıslahı ve vatandaŞların can ve. mal güven|iğinin saglanmasİ maksadıyla ru.rıuşt,r,İr"s,- ," uretnedeniyle zarar gören diğer alanlarda oluşan hİsartarınİiderilmesi gerekmektedir.

. .2942 saYılı KamulaŞtırma Kanunun 3. Maddesinde "İdarelerce yeterli ödenek temin edilmedenkamulaştırma işlemlerine başlanılamaz'' htikmtl bulunmaktadır.

Bu kapsamda bahse konu ödeneğin İlçemizde 14-22 Temmuz 202l tarihleri arasında yaşananafet.nedeni ile zarar gören yol ve alt yalı hasarlarının gid"riİr;;İ;;;;;;,ı"#'İ-"ı",ır'"#r" 
"ı",riski 

.taŞıYan .alanlarda gerekli iyileştiime çaIışmalar"ında. "yr,* iıç"İ'İr- ıa"'.G-İrİ'rİİı.ri"a.,
Menderes Caddesinde, l08 ada,. l,.2,3, 4 ve i parseller ve tır".inde urı*"n sooilosai'v"p, ıi.ıiknolu YaPınln ve Merkez Mahallesinde, Menderes Caddesinde, l08 ada, 6 parsel ve iır"rı,İo"-lrırnun456887I40 YaPı kimlik nolu Yapının ve ilçemiz Merkez Mahajlesi Menderes c"aa".iJ. ılz aau ı ıParsel no,da kaYltlü taŞ|nmaZ|arın kamulaştırılmasında kullanılmasına; Acele kamulaştırılması talepedilen ilçemiz Merkez Mahallesinde,.Menderes c"aa"ri"Jİ-'ioa aai, ı, z,3,;;;'j";;;;", ,"üzerinde bulunan 506l36548 yapı kimlik nolu yapının, Merkez Mahallesi Menderes Caddesinde, ]08ada,6 Parsel ve üzerinde bulunan 4568871a0 yaİı kimIik nolu yapının 

"" 
iıç"rni, ı.l..l", ıvıaİaııeslMenderes Caddesinde l l2 Ada l l Parsel no.da kayıtlı taşınmazın mülk sahipİerinin bir kısrrının vefatetmiŞ olması ve hissedarlarca da_ intikal işlemlerinin yapıImamış oİmasından tltıiİti no-uıkamulaştırma tebligat işlemleri ve uzlaşma işlemierine başIuniımas,n,n uzun süreceği. geçecek bu sürezarfında ise olası bir afet durumuıda 

:un. 
r" 

_T.lı gtivenliginin tehlikeye arş"""eİ?İ,ll.;;'İ;' ,".r.görebileceği ve taŞkın riski taşıdığı değerlendiriIerİk yuka-rıda bahsedİlen 
"" "ı.İ1 

aİ.yuır.au'İİıgiı..ibulunan taŞlnmazların acele kamulaşİırı ıması gereÜigind en 2942 sayılı ru.rıuşı,,İu ıİun*rnrn27'nci maddesi gereğince acele kamulaştırıımasİ için sİs: sayııı ueıeaiye ranunrn jİ7u-."Ja".ı""
yürülmek üzere beledive encümenine. yetki verilmesine iyiaere iıçe u"lJaiy. i..lİrirİr"rıEü ay,toplantısının 05/E «|rwzozz Capalba günü saat 12:00' da yapılan toplantının 7. Gündem maddesiişaretle yapılan oylama neticesinde Oybirİgi ile kararlaştırı lm ı şİır.

(05.10.2022 tarih vc 202216l saylh ınecli§ KırırlolI ikinCi §ayf8§ldlr.)
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