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2 03.02.2021 17/06/2020 Tarih ve 123620 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısı gereği, 
belediyemize şartlı nakdi yardımlar kapsamında tahsis edilen bir adet 6+1 m3. 

kapasiteli çöp toplama aracı ile ilgili aracın haczedilemeyeceğine dair karar 

alınması hususundaki yazı, Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı birlikte okunarak 

görüşüldü. 
İcra İflas Kanunu’nun 82/1.maddesinin 1. Fıkrasında; "Devlet malları ile mahsus 

kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar haczedilemez." 
denilmektedir.03.07.2005 kabul tarihli, 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı resmi 

gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.maddesine göre “Belediye mallarına 

karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 75.maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır”. 

Son fıkrasında ise; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği 
gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 

tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” denilmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün şartlı 
yardımları kapsamında belediyemize 1 adet 6+1 m3. kapasiteli çöp toplama aracı 

temin edilmiş ve araç 53 RT 326 nolu plaka ile belediyemiz adına tescil ettirilmiştir. 

Aracın kamu hizmetinde fiilen kullanılacağı ve bu nedenle kamu tahsisli o lup 

haczedilemeyeceğine,  

Meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No:10) 

3 03.02.2021 Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2021 tarihli teklif yazısı ile Belediye 

Meclisinin 02/12/2020 tarih ve 58 sayılı Meclis kararı ile kabul edilmiş olan 
Güneysu Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğine, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 18/01/2021 tarih ve 98996 sayılı 

yazısı ekinde gönderilmiş olan Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun 06/01/2021 
tarih ve 1665/10 sayılı raporu doğrultusundaki değişiklikler yönetmeliğe işlenmiş 

olup değişiklikleri de içeren güncel Rize İli Güneysu Belediyesi Sosyal Yardım 
Esasları Yönetmeliği meclisimizce de uygun bulunarak 5393 sayılı Kanunun 18. 

Maddesi (m) bendine istinaden yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul 

edildi. (Karar No:11) 
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4 03.02.2021 Ekteki haritada koordinatları gösterilen, Güneysu İlçesi, Küçükcami Mahallesi Narin 

Sokaktaki binalara gaz arzı sağlayacak doğal gaz dağıtım şebekesinin ; Doğalgaz 

dağıtım şebekesi yapılacak fiili yolun, Belediyemiz tarafından imar değişikliği ile 
imar yolu olarak korunarak, mevcut mülkiyet problemleri giderileceğinden, görevli 

doğal gaz dağıtım şirketi tarafından, dağıtım şebekesi ve bina bağlantıların 
sağlanmasına, 

  Söz konusu problemlerin giderilmesi sürecinde, hattın kaldırılması, deplase 

edilmesi, kullanımının kısıtlanması veya durdurulması ve benzer herhangi bir 

ihtilafın oluşması durumunda, ihtilafın Belediyemiz tarafından giderilmesine, ihtilaf 

nedeniyle oluşacak zarar ve giderlerin Belediyemiz tarafından karşılanmasına, 

 Tüm sorumluluğu Belediyemize ait olan, kamulaştırma, yola terk, parselasyon, 

18. Madde uygulaması gibi imar uygulamaları ile yolun mevcut haliyle, imara 

uygun hale getirilmesi için işlemlerin başlatılmasına, 

 Doğal gaz dağıtım şebekesinin yapımına bir an önce başlanarak, bina 

bağlantılarının yapılması ve binalara gaz arzının sağlanması için, Meclis 

Kararının bir örneğinin, Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ne 

gönderilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No:12) 

Eki: Şebeke yol haritası 
 

1 03.02.2021 Uygulama İmar Planımızla ilgili 03.02.2021 tarih ve 1 sayılı İmar Komisyon Raporu 
doğrultusunda, Küçükcami Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planının G45-A-03-A-3-A paftasında, 4539600-4539700 düşey ve 383300-

383400 yatay koordinatları arasındaki 408 ada 1 nolu parselde, Spor Tesis Alanı 

içerisinde enerji ihtiyacını karşılamak için belirlenmiş alanda trafo yapısının 
planlanması ve plana işlenmesi ile ilgili plan tadilatının onanmasına, 3194 sayılı 

Kanunun 8/b Maddesine istinaden meclisimiz tarafından oy birliği ile karar 
verilmiştir. (Karar No:13) 
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