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Karar No
l4

Kararın
Konusu

matör Spor Kulüplerine Yardım ve Destek SağlanmasıA

Eden Ü lcr

Belediye
Meclisini Teşkil

Belediye Başkanı Saffet METE, Hü
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI. Ali
KAVALCI, Tevfik Ali KAVALCI
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ü
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. _ __ K1|9.ik SPor ve Büyükçiftlik Spor Kulüplerinin belediyemize vermiş oldukları Kalecik Spor' a ait
|0.02.2022 tarih ve l97 sayılı dilekçe gereği ve Büyükçiftlik Spor Kulübünce verilen l0.02.202İ tarih ve
l96 saYılı dilekçe gereği amatör spor kulüplerine yardım talebi içerikti konunun meclisimizce görüşülerek
karar aIınmasını rica ederim.

öN Ri

MEcLisE

Saffeı MITE (Belediye Başkanı)

KARA

BelediYe Meclisimizin 0210312022 tarihinde. Çarşamba günü, saat l3:30'da yapılan top|antısında,
toplantı gündeminin l' inci maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde;

5393 saYılı Belediye Kanununun l4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer verilen;
'(D€iŞik ikinci cümle: l2l| | 12012-6360ll7 md.) Cerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere
sPor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli destegi sağar, her
türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalaıda üsttin başarı gösteren veya
derece alan öğencilere, sporculaıa, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi İararıyla ojül
verebilir,", yine l4'üncü maddesinde yer verilen;" @k fıkra: 12111120|2-6360117 md.; beğişik:
|217120|3,6495l|00 md.) Belediyelerin birinci fikranın (b) bendi uyannca, sporu teşvik etmek amacıyla
YaPacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden
miktann; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez''
hükmü bulunmaktadır.

Bu sebePle Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılması konusunun araştıITna ve üzerinde
ÇalıŞılması ihtiyacının bulunduğundan, görüşüyle konuya ilişkin raporunu Meclise sunmak üzere Meclis
Çahşma Yönetmeliğinin Belediye Meclisi oluşumu alt başlıkl| 2l'inci madde ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun İhtisas Komisyonunun oluşumu başlıklı 24'üncü maddesi hükümlerine göre konunun Ptan ve
Bütçe Komisyonuna hava|e edilmesine; iyidere İlçe Belediye Meclisinin, MıRT Ayı Meclis
ToPlantısının 02 MART 2022 Çarşamba günü saaı 13.30'de yapılan toplantının l. Gündem maddesi
işaıetle yapılan oyIama neticesinde Oybir|iği ile kararlaştırılmışıır.
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MECLIS KARARI

kararın Tarihi
02l03/2022

Karar No
l5

Kararın
Konusu

2022 Yılı Gelir ve Gİ
ödenek verilmesi.

der Bütçesi Değişikliğiyle Ek

Eden Ü

Belediye
Meclisini Teşkil

evfik

eB ed Ba Saffe MEy şkan Hu Il METE, Sey TE, KHasan Lo UC
RSE Yo Em nZeyn B LCep A nl lr TARAKI, Ileyde o BALcÇ Ş I, ÖzgürKA ALCI T KA CAL

l,

Katılmayan YoKTUR

Belediyemiz MaIi Hizmetler Müdürlüğünün 28.02.2022 tarih ve'.Ek Bütçe'' konulu yazısında
Belediyemiz 2022 yı|ı bütçesinde l6.800.000,00 TL. gelir bütçesi l6.8O0.000,0b TL. glaJ.Jtitç".i
gp:]İllüŞ oluP Belediyemize aiı i|çemiz Fıçıtaşı ma-h. 49q İda l parsel tizerindel.r-rİ- ,opıu.14.171,55 m2 Turizm Amaçlı oturma ve Seyir'Alanı olarak adlandırılan tuş,o.u,n i.c."'zo*'Bankası A.ş. ve T.C. Ziraat 

. 
Katılım a.Ş.' ye bedelli tahsisi neticesinde 5.000.000,00-(beşmilyonttirklirası)Tl ek gelir kaynağı elde edildiginden, vuı,uıİl ia-"İe.- Büİ* "" ürİ^.u"

Yönetmeliğinin 3?. Maddesi gereğince 2022 Y ıIı Belediye delir ve Gider Bütçesi Öeğişikligivıe gı.
Odenek VeriImesi hususunun mecIisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE @elediye Başkanı)

öNEni
MECLİsE

KARAR

MECLİS BAŞKANI

BelediYe Meclisimizin 02,/0312022 tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30'da yapıIan toplanhstnda,
toplantı gündeminin 2' nci maddesi gereğince görüşülmesi neticİsinde:

, . Malİ Hjzmetler Müdürlüğünün 28.02.2022 tarih ve "Ek Bütçe" konulu yazısında Be lediyemiz 2022yılı büıçesinde l6.800.000,00 TL. gelir bütçesi l6.800.000,00 TL. gidei bıitçesi ongörilmtiş olup
BelediYemize ait ilçemiz Fıçıtaşı mah. 494 Ada l Parsel üzerinde yer aüİn topüam' 14.171'j5 r] ır.ir.
AmaÇlı Orurma ve SeYir Alanı olarak adlandırılan taşınmazın T.Ö. Ziraaı Bankası A.ş. ve T.C. ZiraatKatılım A.Ş.' ye bedelli tahsisi*neticesinde 5.000.000,00-(beşmilyonttirklirası;rı_ er geıir kaynagı eıae
edildiğinden, Mahalli idareler Psç. yg Muhasebe ..Yönet."ıigin;n 37. Majdesi g"İ"glo""'İızz v rl,
BelediYe GeIir ve Gider Bütçesi Değişikliğiyle Ek ödenek Veİlmesi hususunun uİuşt,iru r" iır..ina.
ÇalıŞılması ihtiyacının bulunduğundan, görüşüyle konuya ilişkin raporunu Meclise sunmak üzere Meclis
9il'!." Yoi,".'.r.Iiğinin Belediye Meclisi oluşumu ali uaşlikıl 2l;inci madde ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun lhtisas Komisyonunun oluşumu başlıklı 24'üncü maddesi hükümlerine göre konunun Plan veBütçe Komisyonuna havale edilmesine; iyidere İlçe Belediye Meclisinin, "ıvıanİ ey, v".ıi,
Toplantısının 02 MART 2022 Çarşamba günü saat ıj.ıo'ae yipı|an toplantının 2. Gündeın maddesi
işaretle yapılan oylama neticesinde Oybirliği i le kararlaştırılm ıştır.

KariP 1Üye) laTİP (Üye)

ffet MfT
nt

Hasan KOLCU Zeynep f oY

KAVALCI,AlTevfik
AliRAKICı,

h



ü
T.C.

iyioını sEI-roiyn nışraxı-ıĞı
ıırcı-is KARARI

Belediyemiz Emlak ve tahsilat Servisince 02.03.2022 tarih ve l984 sayılı "Cadde Sokak İsmi

Verilmesi" konulu yazısı gereğince İlçemiz Merkez Müallesinde yeni açılan imaı yolu sebebiyle
açılan yollar nedeniyle sokak ismi verilmesi ve bununla bağlantılı olarak mevcut bir sokağın
yöniinün değiştirilmesi hususunun meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KARAR

Belediye Mectisimizin 0210312022 tarihinde, Çarşamba günti, saat l3:30'da yapılan toplantısında,
toplantı Ek Gündem 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 sınırlarının
tespiti ve değiştirilmesine karar vermek: beldeyi tanıtıcı amblem. flama ve benzerlerini kabul etmek" ve

ayni kanunun 8l'inci maddesi: "Cadde. sokak, meydan, paık, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi
tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının
salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki
çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer." denilmektedir.

31 Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe 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 Betediye Meclisi oluşumu alt başlıklı 2l 'inci madde ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun lhtisas Komisyonunun oluşumu başlıklı 24'üncü maddesi hükümlerine göre konunun İmar

Komisyonuna havale edilmesine; İyidere İlçe Belediye Meclisinin, MART Ayı Meclis Toplantısının 02

MART 2022 Çarşamba günü saat 13.30' de yapllan toplantının Ek 3. Günden maddesi işaretle yapılan
oylama neticesinde Oybirliği ile kararlaştırılmışttr.

Mf,CLİS BAŞKA-NI I(+TiP (Üye) x,lTİP (Üye)

Saffet MET

Karar No
l6

Kararın
Konusu

cadde, sokak İsmi verilmesi

BeIediye
Meclisini Teşkil
Eden Üye|er

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

Kahlmayan
Uyeler

YoKTUR

{

elediye Ba nl
Hasan KOLCU p Y

ONERI :

MEcLISE

I(ararın Tarihi
02l0312022
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MECLIsE

İy.idere 
.Kaymakamlığl.4vtilli EmIak Şefliğinin 21.02.202? tarih ve 2993070 sayılı ve .,Millet

BahÇesi" konulu yazı içeriğinde. ilçeıniz sahii dolğu alanında ye r alan 58.24\,77m: Iik alanın Milli EmlakGenel Müdürlüğünün 22.03.20I3.tarih ve. lI28-8 sayıIı yazısı ile 362l sayılı rc,y, iununrirn u" u,kanunun Uygulanmasına Dair 
^Yönetmeliğe .uyulması iartı ile 5393 .uy,ı, s"ı"a;y" 

-ii"irnrn 
zs.Maddesinin ikinci fıkası ile 300 sıra sİyılı Milli Emlak Geneı TebIiği uyarınca, belediyemizintasarrufuna bırakılmasının Bakanlık Makamının 21 .03.2013 tarih ve 2io ,r,ii ;ir;'li" uygrngörüldüğiinden büisle bu defa Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği naı<anlığİ ınl"Üruı'İı-ıu.ucenel Müdürlüğünün 31.01.2022. tarih ve 2831463 sayıll yazısı geieğince söi konusu alanın milletbahÇesi olarak değerlendirilmesi. 

lyluşynda belecliyemizin tasaİufĞa bırakılan İı,İİı,İı^, ıir
YüzölÇümlü alan iÇerisindeki 3.1..0l4,00m' yüzölçİmlü alanın millet bahçesi olarak tasam,funkaldırılmasına muvafakat verilmesi hususunun meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

KA RAR

BelediYe Meclisimizin 0210312022 tarihinde, Çarşamba günü, saat l3:30,da yapılan toplantısında,
toplantı Ek Gündem 4' üncü maddesi gereğince gtlrüştilmesi neİicesinde;

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ..Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi
uYgun görülen, tasarrufu belediyemize_ ait_ iiçemiz Fıçıtaşı Maha|lesi sahil dolgu uıun,nJu-y", ulun58,24],,77m' lik alanın iÇerisindeki 3 l .0l4,00m' yüzölçümltl'alanın tasarruf hakkının düzenleme sonundatekar belediYemize iade edilmesi şartı ile 2 (iki) yıl stıİe ile Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi amacı ile
Çevre, Şehircilik.ve ikıim Değ\]kliği Bakanhğı' na b,rak,ımas,na| İvİa*" İİç" 

-s"l;İÇ-v""ıi.inin,
MARTAyı Meclis Toplantısının,02 MART 202i Çarşamba günü saai 1330'de yapılan iopiant,nın tk4. Gündem maddesi işaretle yapılan oy|ama neticesinde oyuiiigi ile kararlaştırıImişii.. 

'. -".-''

KATİp (Üye)

kararın Tarihi
02l03l2022

Karar No
17

Kararın
Konusu

et Bahçesi DüzenlemesiMill

Teş kil
denE ü e er

BeIediye
Meclisin

edi Saffet Teı,fikBe B kan Haş lnüsey KA KHasan Lo UC
lnEm RAZeynep KlC B CALI, A mc lr T RAKyd özÇI, gürKA CAL T fiev k KA IALC

tılKa m oaya
ü er

Y()KTUR

d

lediye Ba
Hasan KOLCU Zeynep E ()Y

Ali
ERSoY,

METE, METE, ALCI,
Al Şenol BALCI,

Ali



iÜ
T.c.

iyiDERE BELEDiyE BAşKANLıĞı
MECLiS KARARI
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Kalecik Spor ve Büyükçiftlik Spor Kulüplerinin belediyemize vermiş oldukları Kalecik Spor'a ait
l0.02.2022 taİih ve l97 sayılı dilekçe gereği ve Büyükçiftlik Spor Kulubünce verilen |0.02.2022 talih ve l96 sayülü

dilekçe gereği amatöI spor kulüplerine yardım yapılması hususunda 02.03.2022 tarih ve l4 sayılı Meclis kararı ile
Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunca hazrrlanan raporun meclisimizde
görilşülerek karar aluımasırıı rica ederim.

KA RAR :

iyidere Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve l4 No.Iu kararı gereği Kalecik Spor ve Büyükçiftlik Spor
Kulüplerinin belediyemize vermiş oldukları Kalecik Spoı'a ait |0.02.2022 tarih ve l97 sayılı dilekçe gereği ve
Bül,iıkçiftlik Spor Kulübtınce verilen l0.02.2022 tadh Ve l96 sayılı dilekçe gereği amatöI spor kulüplerine yardım
yapılması hususunda konunun araşttrma ve üzerinde çalışılması ihtiyacının bulunduğundan, görtışüyle birlikte
raporunu sunması Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 2l'inci ve Belediye Kanununun 24' tlncü maddesi gereğince
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildiği ve Meclis Plan ve Btltçe Komisyonu 02.03.2022 tarıh ve 2022/l
sayılı komisyon raporunu meclisimize sunduğu görttlmüştilr.

Bu kapsamda Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

5393 sayılı Belediye Kanununun l4'Uncü maddesinin birinci fıkrasnın (b) bendinde yer verilen; "(Değişik
ikinci cümle: l2lı,|/20|2-6360ll'7 md.) Cerektiğinde, sporu ıeşvik etmek amacıyIa gençlere spor malzemesi verir,
amatöI spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her tttlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalaıda üstlın başarı gösteren Veya derece alan öğencileİe, sporculara, teknik
yöneticilele ve antıenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.". yine l4'üncü maddesinde yer veIileni'(Ek
iıkra,: l2lll/2012-6360/17 md.; Değişik: l217/20l3-6495n00 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi
uyannca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacaklan nakdi yardım, bir önceki yıl genel biltçe vergi gelirlerinden
belediyeleri için tahakkuk eden miktann; büyükşehil belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde
on ikisini geçemez" hükmtı bulunmaktadır.

Bu huk0mlğ çerçevesinde ilçemizin BüyUkçiftlik Spor ile Kalecik Spor kulüplerinin başrııru ve
taleplerinin bulunduğu, bu spor kulüplerinden Büy0kçiftlik Spor Kulübline 5.000,00-(beşbinttlrk|irası)Tl ve
Kalecik Spor Kulübtıne 5.000,00-(beşbintürklirası)TL nakdi yardım yapılmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.

02.03.2022 tarihinde başlanılan "Amatör Spor Kulüplerine Yardtm Yapt|ması" hususunda komisyon

çalışrnamızın ayni gi.tn son bulduğunu, komisyon başkanlığuıı Hüseyin METE'nin oybirliği ile yüüttUğtiıU ve
Raporun Belediye meclisine havale edilmek üzere tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alındığını,

Meclisimizin onayına arz olunur.
Şeklinde hazırlanan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunarak 5393 sayılı Belediye

Kanununun l4' üncü maddesine göre, komisyon raporunda belinildiği şek|iyle kabu| edilmesine; İyidere İlçe
Belediye Meclisinin, MART Ayı Meclis Top|antısının 02 MART 2022 Çarşamba günü sast t6.00'de yapılan ll.
Oturum toplaıttsında işaretle yapılan oylama neticesinde Oybilliği ile kaıarlaştırılmıştıI.

MECLİS BAŞKANI KATIP (U!,e) IGTiP (Üye)

kararın Tarihi
02l0312022

Karar No
l8

Kararın
Kon u§u

Amatör Spor Kulüplerine Yardırn ve Destek Sağ]anması
Konusunda Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun
Göriışülmesi,

Belediye Meclisini
Teşkil Eden
üveler

Belediye Başkanı Saffeı METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU, Zeyrıep
ERSoY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemiİ TARAKÇI, Şenol BALCI, Özgtir I(AVALCI, Tevf
Ali KAVALCI

KatıImayan
üveler

YoKTUR

ö
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Saffet METE (Belediye Başkanı)
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MECLIS KARARI

kararın Tarihi
02l03l2022

Karar No
19

Kararın
Konusu li
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nru tlll Görü i] SIne

Eden Ü eler

Belediye
Meclisini Teşkil

Belediye Başkanı Saffet METE. Hü
Zeynep ERSOY, Emin RAKlCl, Ali
KAVALCI, Tevfik Ali KAVALCI

seyin METE, Tevfik
BALCl, Aydemir T

Ali KAVALCI, Hasan KOLCU,
ARAKÇI. . Şeno| BALCI. Özgür

ü er
KatıImayan YoKTUR

MECLiSE

Belediyemiz MaIi Hizmetler MüdürIüğünün 28.0z,2022 tarih ve 1972 saylIı, ..Ek Bütçe,, konuIu
Yazısında Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde l6.800.000,00 TL. gelir bıitçesi ıo.8tİo.ooo,o0 İı_. gider
bütÇesi öngörülmüş olup Belediyemize ait ilçemiz Fıçıtaşı mah. 494 Ada l parsel üzeİinde yer alan
toPlam l4.171,55 m2 Turizın AmaÇlı Oturma ve Seyir Alanı olarak adlandırılan taşınmazın T.C. ZiraatBankası A.ş. ve T.C. Ziraat Katılım A.Ş.' ye bedelli tahsisi neticesinde 5.000.000,00-
(beŞmilYontürklirası)TL ek geIir kaynağı elde edildiğinden, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğiıin 3.?: _Yf^dıl gereğince 2021 Yılı Belediye Gelir ve Gider Bütçesi beğişikliğiyle Ek
Odenek Verilmesi 02.03,2022 tarih ve l5 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe romisyonĞa ,rrk .diı"n
ve Plan ve BütÇe KomisYonunca hazırlanan raporun meclisimizde görüşİlerek karar a1ınmasını rica
ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)

öxıni

K AR

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü ğnniin 28.02.2022 tarih ve l972 sayılı ..Ek Bütçe'' konulu
yazısında Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde l6.800.000,00 TL. gelir bütçesi l6.800.000,00 TL. gider
bütçesi öngörülmüş olup Beledi yemize ait ilçemiz Fıçıtaşı mah. 494 Ada l Parsel üzerinde yer alan
toplam l4.1 71 ,55 m'Turizm Amaçlı Oturma ve Seyir Alanı olarak adlandırılan taşınmazın T C. Ziraat
Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Katılım A.Ş.' ne bedelli tahsisi neticesinde 5.000.000 ,00-(beşmilyontürklirası)Tl ek gelir kaynağı elde edildi ğinden. MahalIi İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince 2022 Yılı Belediye Celir ve Gider Bütçesi De

aşağıda belirtilen cetvelde yer aldığl;

İyidere Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve l5 No.|u kararı gereği Mahalli idareler L}ütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince 2022 Y ılı Bel;iy; Ge|ir ve Gider Bütçesi
DeğiŞikliğiYle Ek Ödenek Veriimesi hususunda-konunun araştırına ve üİerinde çalışılması ihtiyacının
bulunduğundan, görüşüyle birlikte raporunu sunması Mecİis çalışma yönetmeliğinin 2ı, inci ve
BelediYe Kanununun 24' üncü maddesi gereğince Meclis Plan ve Bütçe Komisyonun-a sevk edildiği ve
Mec]is Plan Ve BütÇe Komisyonu 02.03.2022 tarih ve 202212 sayıtı- komisyon raporunu meclisimize
sunduğu görülmüştür.

Mahalli idareler Bütçe İe Muhasebe Yönetmeliği'nin 36.maddesinin 2.fıkrasında belirtildiği
üzeİe 'BütÇede fonksiyonel sınrflandrrmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Meclis Karan,
fonksiYonel slnıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Encümen Kararıyla, bunların dışında
kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapıIır.,
3. fıkaslnda ise; "Büyükşehir ilçe ve ilk kademe betediyelerinde; akta;alarla ilgili meclis kararları
bütçe ile ilgili meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer" hükmü bulunmaktadıi.

Bu kapsamda Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

odenek verilmesi talebinin
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Belediyemiz Emlak ve tahsilat Servisince 02.03.2022 tarih ve 1984 sayılı "Cadde Sokak İsmi
Verilmesi" konulu yazısı gereğince İlçemiz Merkez Mahallesinde yeni açılan imar yolu sebebiyle açılan
yollar nedeniyle sokak ismi verilmesi ve bununla bağlantılı olarak mevcut bir sokağın yönünün
değiştirilmesi hususunda 02,03.2022 tarih ve l6 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen ve
İmar Komisyonunca hazırlanan raporun meclisimizde görüşülerek karar alınmasını rica ederim.

Saffet METE (Belediye Başkanı)
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İyidere Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve l6 No.1u kararı gereği gereğince İlçemiz Merkez
Mahallesinde yeni açılan imar yolu sebebiyle açılan yollar nedeniyle sokak ismi verilmesi ve bununla
bağlantılı olarak mevcut bir sokağın yönünün değiştirilmesi hususunda konunun araştırma ve üzerinde

çalışılması 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 02.03.ZOZ2 tarih ve 2022/| sayılı komisyon raporunu

meclisimize sunduğu görülmüşttir.

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

tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlanyla sınırlarının
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
tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısınm
salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki
çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer." denilmektedir.

Bu kapsamda Meclis İmar Komisyon Rıporu:

İlçemiz Merkez Mahallesinde bu|unan ve ekli harita üzerinde harf ve rakam gnıbu ile belirtilen:
l: Başlangıç Noktası Y değeri: 6l43 t 5.309, X değeri: 4542672.879 olup ; Bitiş noktası Y değeri:

6|4356.079 otup X değeri: 4542638.|49 koordinatında açılan yol güzergihına "ÇARŞI SOKAK" isminin
verilmesi;

2: Başlangıç Noktası Başlangıç noktası Y değeri: 614497.615 olup X değeri: 4542782.588 o|ııp;
Bitiş noktası Y değeri: 614557.261 X değeri: 4542824.868 koordinatında açılan yol güzergihına "
YAREN SOKAK" isminin verilmesi;

3: Başlangıç Noktası Y değeri: 6l45l1.205 olup X değeri: 4542785,608 olup; Bitiş noktası Y
değeri: 614555.75, X değeri :4542776.926 koordinatında açılan yol güzergAhına * ÇAPA SOKAK"
isminin verilmesi;

4: Başlangıç Noktası Y değeri: 6l45l4.4l4, X değeri: 4542795.989 olan "OLIMPIYAT
ŞAMPiYONU DURSUN ALi ERBAş SOKAĞIN" ; Bitiş noktası Y değeri: 6|4545.'147. X değeri:

4542839.7 80 olarak belirmesine;
Yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.
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kararın Tarihi
02l03/2022

Karar No
20

Kararın
Konusu

cadde sokak İsmi veri|mesi konusunda İmar komisvon
Raporunun Görüşülmesi.
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Eden Üyeler

Belediye Başkanı Saffet METE, Hüseyin METE, Tevfik Ali KAVALCI, Hasan KOLCU,
Zeynep ERSOY, Emin RAKICI, Ali BALCI, Aydemir TARAKÇI, , Şenol BALCI, Özgür
KAVALCI, Tevfik Ali KAVALC]
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02,03,2022 tarihinde baŞlanılan Cadde ve Sokak isim verilmesi ve yön değişikliği yapılmasına
d":.. IgTl:von çalışmamızın ayni gün son bulduğunu, komisyon başkanlıgını itır.yii iairE' ninoYbirliği ile Yürüttiiğünü ve Raporun Belediye mİclisİne havale edilmek Üe." taruİ,.,r&- t"nri*
edilerek imza altırıa alındığını,

Meclisimizin onayına arz olunur.

Şeklinde hazırlan- M,":lT, imar Komisyonu Raporunun okunarak 5393 sayılı Belediye
Kanununun l8' inci maddesinin (n) fikrası ve ayni kanunun 8 İ 'inci maddesine gore, komisyon raporunaa
belirtildiği Şekliyle kabul edilmesine; , iyidere iİçe Belediye Meclisinin, MARfAİ M;;İİJ İoİİ-r,n,n
02. MART. 2022 Çarşamba günü §aat ı6.00; de yapilan tr. oturum toplan;s,nau lşu."-t'ı"' yup,lun
oylama neticesinde Oybirliği iIe kararlaştırılmıştır.

102 03 2022 ıaıih ve 20 sayılı ka.rannın ikjnci sahifesidir,)
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