
 T.C. 

GÜNEYSU BELEDİYE MECLİSİ 
2020 Yılı Şubat Ayı Toplantısı 05.02.2020 Tarihli 1. Birleşimine Ait Karar Özetleri 

 
 

 

 

 

 

KARAR 
TARİHİ KARARIN KONUSU 

05.02.2020 Mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait olan, tapuda Rize İli Güneysu İlçesi Selamet 

Köyü 102 ada 3 nolu parsel üzerinde bulunan ve   Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2007/ tarih ve 

1260 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan, karar 

ekindeki haritada gösterilen  alanı içerisindeki yöresel mimari doku ile yapılmış olan 

metruk binanın, restore edilip sosyal tesis olarak işletilmesi ile ilgili tahsisin kabul 

edilmesine, tahsis sözleşmesini imzalamak, gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek 

üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine; 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 (e ) Maddesine istinaden meclisimiz tarafından oy 
birliği ile karar verilmiştir. (Karar No:8)  
 

05.02.2020 Kanalizasyon İnşaat işinde kullanılmak üzere maliyetin % 50’sinin Merkez Yönetim 

Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan 

% 50'sinin ise İller Bankası A.Ş. den tahsis edilecek 662.991,47.- 

(AltıyüzaltmışikibindokuzyüzdoksanbirLira KırkyediKrş.)'lik kredi ile karşılanmasına, 

krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, 

harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz 

gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın 

mevzuattan kaynaklanan her hangi bir kesinti oranına bağlı kalınmaksızın 

tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına,  kredi teminatına 

konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde 

edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller 

Bankası A.Ş. ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası 

A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize 

kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve 

kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye,  Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü 

gayri menkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak 

ve alacaklarını İller Bankası A,Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü 

ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut 

mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi 

Bütçe kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz 

konusu işte kullanılmak üzere  İller Bankası A.Ş. den temin edilecek kredi için, 5393 

Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d)  bendinde belirtilen toplam borç stoku 

limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu'ndaki koşulların yerine  

getirilmesi kaydıyla  krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya  Güneysu 

Belediye Başkanının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.(Karar No:9)  
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05.02.2020 Belediyemizin hizmet aracı  ihtiyacının ,  Trabzon/Yomra Vergi Dairesi 223 042 5428 

vergi nolu C.K.R. Motorlu Araçlar Servis Hizm. İnş. ve Tic. A.Ş. adlı firma tarafından 

belediyemize hibe  edilecek olan Skoda Marka, Superb Prestige 1,6 TDİ SCR 120 PS 

DSG tipi 2020 model, TMBAG6NP9L7048052 şasi nolu ve DCZ013837 motor nolu 

binek otomobilinin hibe kabulünün yapılarak karşılanmasına, 237 sayılı Taşıt 

Kanununun 10. Maddesi (Ek cümle:3/7/2005-5393/85 md.) gereği meclisimiz tarafından 

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

Meclis Başkanı 
 

 

Rıfat ÖZER 
Belediye Başkanı 

 

Katibi 
 

 
Duygu ERGÜVEN 

Meclis Üyesi 

 

Katibi 
 

 
Adnan HARMAN 

Meclis Üyesi 
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K. 
NO 

KARAR 
TARİHİ KARARIN KONUSU 

33 25.09.2019 /1000 ölçekli uygulama imar planımız G45-a-03-a-4b ve G45-a-03-a-1c  (PİN 

NO:36329,4) paftasında onama sınırı tanımlanmış olan, Güneysu İlçesi Ulucami 

Mahallesi,  tapuda 115 ada 420, 180, 158, 160, 161, 159, 226, 231, 232, 230, 229, 

423, 227, 426, 256, 257, 34, 253, 249, 233, 252, 351, ,251, 128, 162, 298, 297, 309, 

125 ve 254 nolu parselleri kapsayan alanın Rekreasyon Alanı (Millet Bahçesi) olarak 

tadil edilmesi yönünde hazırlanan teklif plan tadilatının,  25.09.2019 tarih ve 8 sayılı 

İmar Komisyon Raporu doğrultusunda onanmasına; 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c Maddesine istinaden ve 3194 sayılı İmara 

Kanununun 8/b Maddesi gereği meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 
(Karar No:33) 

34 25.09.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 17.09.2019 

tarih ve E.209264 sayılı uygun görüş yazıları ile Cumhurbaşkanlığı Makamının 100 

günlük icraat programı çerçevesinde, Millet Bahçelerinin 81 ilimize yaygınlaştırılması 

kapsamında, Güneysu İlçesi Ulucami Mahallesinde, tapuda 115 ada 34, 125, 128, 

155, 158, 159, 160, 161, 162, 180, 181, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 249, 251, 

252, 253, 254, 255, 256, 257, 296, 397, 298, 299, 309, 351, 420, 423 ve 426 nolu 

parselleri kapsayan alanın Rekreasyon Alanı (Millet Bahçesi) olarak  kamulaştırılarak 

alt ve üst yapılarının yapımının sağlanması amacıyla TOKİ (Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı) ile protokol imzalanması konusunda Belediye Başkanı Rıfat ÖZER' e 

yetki verilmesine,  

Bu alanla ilgili taşınmazların edinimi konusunda TOKİ ile imzalanacak protokol ile 

bedeli TOKİ’ ce ödenmek üzere kamulaştırma işlemlerinin Belediyemizce yürütülmesi 

için Bakanlar Kurulundan acele kamulaştırma kararı alınmak üzere gerekli 

müracaatların yapılmasına; Meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 

Meclis Başkanı 
 

 

Rıfat ÖZER 
Belediye Başkanı 

 

Katibi 
 

 
Duygu ERGÜVEN 

Meclis Üyesi 

 

Katibi 
 

 
Adnan HARMAN 

Meclis Üyesi 
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KARAR 
TARİHİ KARARIN KONUSU 

04.03.2020 İ.İ.K.’nun 82/1.maddesine göre devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz 

olmadığı gösterilen mallar haczedilemez. 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 Bu bağlamda; 53 RT 264 ve 53 RT 584 plaka numaraları 

ile tescil edilmiş olan iki adet vakumlu yol süpürme aracının hibe kabulüne, kamu 

hizmetinde fiilen kullanılacağı ve bu nedenle kamu tahsisli olup satılamayacağı ve 

haczedilemeyeceğine; Meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.  (Karar 

No:11)  

 

04.03.2020 Ekteki haritada koordinatları gösterilen, Güneysu İlçesi, Küçükcami Mahallesi Atlas 

Sokak, Derya Sokak, Merkez Mahallesi; Doruk Sokak, Birlik Mahallesi; Ak Sokak 

Çelebi Sokak, Kumbasar Sokak ve Kanbursırt Sokak, Ulucami Mahallesi; Zafer 

Caddesi, Ayan Sokak, Ihlamur Sokak, Özer Sokak, Adacami Mahallesi; Yeşilırmak 

Caddesi, Yüzüncüyıl Sokak, Aşağıkiremit Mahallesi; Fosa Sokak, Aşağıkiremit 

Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Aslan Sokak, Maşalacılar Sokak  Hamitler Sokak taki 

binalara gaz arzı sağlayacak doğal gaz dağıtım şebekesinin ; Doğal gaz 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, 
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  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)  

04.03.2020 İstanbul İli Beyoğlu Belediyesi ile kardeş şehir olunması hususundaki Başkanlık 

teklifinin görüşülmesi neticesinde; 

Belediyemiz ile İstanbul İli Beyoğlu Belediyesi arasında ilişkilerimizi geliştirmek, 

ekonomik, sosyal, kültür, sanat ve spor alanlarında her türlü yardımlaşma ve 

dayanışmayı sağlayarak karşılıklı faaliyetler, projeler ve çalışmaları gerçekleştirmek 

üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) fıkrası ve 74.maddesi 

uyarınca, İstanbul İli Beyoğlu Belediyesi ile kardeş (belediye) şehir olunmasına 

meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verildi. (Karar No:13)  

04.03.2020 Kocaeli İli Derince Belediyesi ile kardeş şehir olunması hususundaki Başkanlık 

teklifinin görüşülmesi neticesinde; 

Belediyemiz ile Kocaeli İli Derince Belediyesi arasında ilişkilerimizi geliştirmek, 

ekonomik, sosyal, kültür, sanat ve spor alanlarında her türlü yardımlaşma ve 

dayanışmayı sağlayarak karşılıklı faaliyetler, projeler ve çalışmaları gerçekleştirmek 

üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) fıkrası ve 74.maddesi 

uyarınca, Kocaeli İli Derince Belediyesi ile kardeş (belediye) şehir olunmasına 

meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verildi. (Karar No:14)  

 

04.03.2020 Sakarya İli Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olunması hususundaki 

Başkanlık teklifinin görüşülmesi neticesinde; 

Belediyemiz ile Sakarya İli Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında ilişkilerimizi 

geliştirmek, ekonomik, sosyal, kültür, sanat ve spor alanlarında her türlü yardımlaşma 

ve dayanışmayı sağlayarak karşılıklı faaliyetler, projeler ve çalışmaları 

gerçekleştirmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) fıkrası ve 

74.maddesi uyarınca, Sakarya İli Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile kardeş (belediye) 

şehir olunmasına meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verildi. (Karar No:15) 

 

04.03.2020 Kanalizasyon İnşaatı işi için İller Bankası A.Ş.den ek kredi kullanılması. 

Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanmak üzere maliyetin %50’sinin Merkezi Yönetim 

Bütçesine  konulan  Su  ve  Kanalizasyon  Altyapı  Projeleri  (SUKAP)  

ödeneğinden,  kalan % 50’sinin ise İller Bankası A.Ş.den 26.04.2017 tarih ve 20619 

sayılı Genel Müdürlük Makam Olur’u ve 06.09.2018 tarih ve 82594 sayılı Genel 

Müdürlük Makam Olur’u ile tahsis edilen toplam 2.486.050,93.-
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(ikimilyondörtyüzseksenaltıbinelliTLdoksanüçKr) TL’lik krediden karşılanmasına 

karar verilmiştir. Söz konusu işin ek maliyetinin %50’si SUKAP ödeneğinden 

karşılanmak      üzere      kalan      %50’si      için      İller      Bankası      A.Ş.den     

662.991.- (altıyüzaltmışikibindokuzyüzdoksanbir) TL ek kredi kullanılmasına, 

krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, 

harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz 

gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal 

paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın 

tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına 

konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde 

edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile  araç, gereç ve malzemenin İller 

Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası 

A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize 

kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve 

kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü 

gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak 

ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü 

ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut 

mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi 

Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz 

konusu işte kullanılmak üzere İller  Bankası  A.Ş.den  temin  edilecek  kredi  için,  

5393  sayılı  Belediye   Kanunu’nun   68. maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam 

borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki 

koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her    türlü   işlemi    

yapmaya   ............................................................................................’nın 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir. (Karar No:16) 

 

04.03.2020 SEGE1 Enerji Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. nin sahibi Cem KUYUMCU tarafından  

şirketin belediyemize hibe edilmesine dair 02.03.2020 tarihli  okundu görüşüldü.    

Belediyemizin su alma havzamızda proje ve yapımı devam etmekte olan HES' in   

işletmesi ili ilgili  ihtiyacımız olup kurulması gereken şirketin, belediyemize hibe edilmek 

istenen  SEGE1 Enerji Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. nin, 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 15/ i  ve 70. Maddesi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 

Kanunun   26. Maddesi ile bu maddeye atfen Danıştay 8. Dairesinin 05.03.2010 tarih 

ve E.2008/4976, K2010/1108 sayılı kararına istinaden, her hangi bir borçlanma ve 

taahhüt altına girilmeden tamamının bedelsiz olarak devralınması şartı ile hibe 

kabulünün yapılmasına 5393 sayılı Kanunun 18/g Maddesine istinaden meclisimiz 



 T.C. 
GÜNEYSU BELEDİYE MECLİSİ 

2020 Yılı Şubat Ayı Toplantısı 05.02.2020 Tarihli 1. Birleşimine Ait Karar Özetleri 
 
 

 

 

 

 

 

 
    

     
 
     

tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No:17) 

 

04.03.2020 Uygulama İmar Planımızla ilgili teklif yazısı ve 04.03.2020 tarih ve 2 sayılı İmar 

Komisyon Raporu doğrultusunda, 1/1000 ölçekli  G45-A-03-A-1-C ve G45-A-03-A-1-

D paftalarında, 4 540 500-4 540 600 düşey ve 382 700-382 800 yatay koordinatlar 

arasında, iki adet   A-4 konut + ticaret alanını ayıran imar yolunun kaldırılması ile ilgili 

gerçekleştirilen plan tadilatının onanmasına, 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddesine 

istinaden meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No:18) 

 

04.03.2020 İlçemizin en büyük amatör spor kulübü olan Güneysu Spor amatör bir spor kulübü olup 

ekonomik sıkıntı çekmektedir. Kulübümüzün ilçemizi ulusal ve uluslar arası platformda 

futbol, hentbol, halter vb. bir çok branşta temsil etmekte, ilçemizin tanıtımına, 

gençlerimizin spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına  katkı 

sağlamaktadır. Kulübümüzün içerisinde olduğu sıkıntının çözülmesine katkı sağlamak 

üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi (b) fıkrası " Değişik ikinci cümle: 

12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere 
spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve 
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve 
yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, 
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül 
verebilir. gereği ve yine aynı kanun maddesinin son paragrafındaki "  9473 (Ek fıkra: 

12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci 

fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi 
yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk 
eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için 

binde on ikisini geçemez." hüküm gereği ve 07.08.2019 tarih ve 2 sayılı Plan Bütçe 

komisyon raporu doğrultusunda belediyemiz bütçesinden 42.744,00-TL. nakdi 

yardımın yapılmasına,Meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verildi. (Karar No:19) 

 

Meclis Başkanı 
 
Rıfat ÖZER 
Belediye Başkanı 

 

Katibi 
 
Duygu ERGÜVEN 
Meclis Üyesi 

 

Katibi 
 
Adnan HARMAN 
Meclis Üyesi 
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NO 
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TARİHİ KARARIN KONUSU 

35 02.10.2019 

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu terör ve güvenlik sorununa bağlı olarak silahlı kuvvetlerimiz 

tarafından, Suriye Milli Ordusu ile birlikte yürütülmekte olan "Barış Pınarı Harekatı" na destek 

bildirisi olarak; 

"BARIŞ PINARI HAREKATINI DESTEKLİYORUZ 

Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle onbinlerce vatandaşımızın hayatına kast eden 

Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını 

engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok 

edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. 

Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir 

mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası 

destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız 

dışında da yürütülmektedir.  

Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı 

oluşturmaktadır... 

DAEŞ, PKK, PYD, YPG AYNIDIR... 

Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan 

biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan 

barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan 

bulmuştur. 

Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. 

PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme 

imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir.  

Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya 

çalışılmaktadır. 

Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan 

faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır.  

Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en 

uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve 

üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik 

temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim 

örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle 

Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. 

Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri 

ülkelerine geri göndermektir. 

Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör 

örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla 

yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli' nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı 

Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. 

Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır. 

Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ ın varlığını sonlandırmak, 
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hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli 

kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış 

Pınarı Harekâtını başlatmıştır. 

Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye bir tercih değil, zorunluluktur.Çünkü sınırımızın 

hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit 

ortadır.Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı 

Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. 

Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap 

niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin 

demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm 

bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz.Bölgenin tarihi, toplumsal ve 

kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye,Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi 

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. 

Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin 

toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak 

bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de 

önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve 

huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir. 

Bu çerçevede,Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve Kahraman 

Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş 

ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli 

güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, 

fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz."  

içeriğindeki metnin kamuoyuna sunulması hususuna meclisimiz tarafından oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
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Belediye Başkanı 
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K. 
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10 08.04.2019 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. 
Maddesi gereği, yapılan gizli oylamalar neticesinde,  
2 yıl sure ile görev yapmak üzere, Sinan TURAN' ın (10 oy) Meclis 1. Başkan 
Vekilliğine, Hediye TARAKÇI' nın (10 oy) Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçilmesine, 
2 yıl sure ile görev yapmak üzere,  Duygu ERGÜVEN' in (10 oy) ve Adnan HARMAN' ın 

(10 oy) meclis katip üyeliklerine seçilmesine,  

Mehmet YAVAŞ  (10 oy) ve Aslan Ali SİVRİ (10 oy) 'nin meclis yedek katip üyeliklerine 

seçilmesine, meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

11 08.04.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/b maddesi gereği,  1 yıl sure ile görev yapmak 
üzere, yapılan gizli oylama neticesinde Vedat HIZIR (10 oy) ve Ahmet MERCAN’ ın (10 
oy) encümen üyeliklerine seçilmesine meclisimiz tarafından oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
 

12 08.04.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. 
Maddesi gereği, 1 yıl sure ile görev yapmak üzere ihtisas komisyonu üyelikleri için 
yapılan seçimler sonucunda; 
İhtisas Komisyonlarının 3'er kişiden oluşturulmasına, 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine; Adnan HARMAN, Aslan Ali SİVRİ ve Ahmet 
MERCAN' ın  oy birliği ile seçilmesine, 
İmar Komisyonu üyeliklerine; Sinan TURAN, Duygu ERGÜVEN ve Vedat HIZIR ’ın oy 
birliği ile seçilmesine, meclisimiz tarafından karar verilmiştir. 
 

13 08.04.2019 Belediyemizin üyesi olduğu Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, birlik meclis 

üyeliği için yapılan seçim sonucunda Mehmet YAVAŞ' ın asıl, Ömer Zeki BIYIK' 
ın yedek üyeliğe seçilmesine meclisimiz tarafından oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
 

14 08.04.2019 2018 Yılında bütçe imkânları ile yapılan yatırım ve harcamaların birimler itibarı 
tanzim edildiği,  sonucunda yapılan faaliyetlerin yerinde ve hizmete yönelik 
yatırımlar olduğu, kaynakların verimli kullanıldığı görülen 2018 yılı Başkanlık Faaliyet 
raporunun kabulüne;  

5393 sayılı Belediye Kanununun 56.Maddesi gereği meclisimiz tarafından oy birliği ile 
karar verildi. 

 
15 08.04.2019 31 Mart 2019 Tarihinde gerçekleştirilmiş olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri 

neticesinde Güneysu Belediyesi Personel Limitet Şirketini tüm kamu kurum ve 

kuruluşları ve meslek odaları nezdinde temsil etmek, tüm işlemleri gerçekleştirmek, 
evrakları imzalamak veya bu hususlarda uygun gördüğü kişileri görevlendirmek ve 
yetki vermek üzere Güneysu Belediye Başkanı olarak seçilmiş olan Rıfat ÖZER' a yetki 

verilmesine meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

16 08.04.2019 Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklarla ilgili olarak 
Belediyemizde Memur statüsünde görev yapmakta olan personele, 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikası Toplu Sözleşme Kanununun (04.04.2012 tarih ve 6289 sayılı 
kanunun 22. Maddesi ile değişik) 32. Maddesinde yer alan usul ve esaslar 
çerçevesinde ödenebilecek Sosyal Denge Tazminatı aylık tutarının belirlenmesi için 
yapılacak Toplu İş Sözleşmesi hususunda yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp 
imzalanması için Güneysu Belediye Başkanına veya görevlendireceği bir kişiye yetki 
verilmesine, meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 
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17 08.04.2019 5393 Sayılı Belediye Kanununu 49. Maddesi ile " Bu şekilde görevlendirilen meclis 
üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye 
meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal 
güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir." hükmüne istinaden, meclis üyeleri arasından 
görevlendirilecek olan başkan yardımcısına Belediye Başkanı ödeneğinin 2/3 ü kadar 
ödenek verilmesine, meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.  

Meclis Başkanı 
 

Rıfat ÖZER 
Belediye Başkanı 

 

Meclis Katibi 
 

Duygu ERGÜVEN 
 

 

Meclis Katibi 
 

Adnan HARMAN 
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K. 

NO 

KARAR 

TARİHİ KARARIN KONUSU 

19 02.05.2019 Başaran Mahallesinde mevcut  "Okul Sokak" isminin "Mektep Sokak" olarak 

değiştirilmesine, 

Adacami Mahallesinde RTE Üniversitesi lojmanlarının girişinin bulunduğu 
Ulucami Mah.deki köprü girişine "Akademi Sokak" isminin verilmesine, 

5393 Sayılı kanunun 18/n Maddesine istinaden ve aynı kanunun 81.Maddesi 
gereği Mülki Amir onayından sonra yürürlüğe girmek üzere meclisimiz 
tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

Meclis Başkanı 
 

Rıfat ÖZER 
Belediye Başkanı 

 

Katibi 
 

Duygu ERGÜVEN 
Meclis Üyesi 

 

Katibi 
 

Adnan HARMAN 
Meclis Üyesi 
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K. 

NO 

KARAR 

TARİHİ KARARIN KONUSU 

18 07.05.2019 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanıp Encümene sunulan ve 
Encümenimizin 17.04.2019 tarihli toplantısında 9 nolu karar ile kabul edilen 

Kesin Hesap Cetvellerinin meclisimize gönderildiği, Meclis Plan Bütçe 
Komisyonunda incelenerek 06.05.2019 tarih ve 1 sayı ile karara bağlanan 
2018 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi neticesinde; 

Gelir ve gider işlemlerinin mevzuata uygun olduğu görülerek, 5393 SK. un 
64.Md. si ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. 

Maddesi uyarınca hazırlanan 2018 yılı Kesin Hesabının kabulüne, oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

20 07.05.2019 Uygulama İmar Planımızla ilgili teklif yazı ve 06.05.2019 tarih ve 2 sayılı İmar 
Komisyon Raporu doğrultusunda, 1/1000 ölçekli G45 G45-A 03-A 4-C paftası 
4539200-4539400 dikey ve 382800-382900 yatay koordinatları arasında yer 
alan planlama alanında, mevcut konut dikkate alınmadan ve konutun 

üzerinden geçecek şekilde planlanan 7 mt. lik yolun kaldırılarak 
gerçekleştirilen plan tadilatının onanmasına, 3194 sayılı Kanunun 8/b 
Maddesine istinaden meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 

Meclis Başkanı 
 

Rıfat ÖZER 
Belediye Başkanı 

 

Katibi 
 

Duygu ERGÜVEN 
Meclis Üyesi 

 

Katibi 
 

Adnan HARMAN 
Meclis Üyesi 
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K. 
NO 

KARAR 
TARİHİ KARARIN KONUSU 

22 10.06.2019 Belediyemize  ait BMC Marka 1996 model 53 RT 216 plakalı itfaiye arozözü 

ve Kia Sorento 2005 model 53 RT 222 plakalı binek hizmet aracı 10 yıldan 

fazla hizmet sureleri olup, sürekli arızalanarak masraf çıkarmakta ve 

hizmetlerimizde kullanılmaları ekonomik olmamaktadır. Bu itibarla  araçların 

hizmet dışı bırakılarak satılmasına, satış işlemleri ile ilgili encümenimize yetki 

verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

23 10.06.2019 Birlik Mahallesinde iki adet cadde ve sokak isimlendirmesi ile ilgili 

meclisimizce görüşülerek oylanan teklif doğrultusunda; 

Birlik Mahallesinde  Ulucami İlköğretim Okulu önündeki köprü ile yukarıda 

Kamburlu Sokak'ın girişindeki köprü arasında dere boyu uzanan yola  "Sahil 

Caddesi" adının verilmesine, 

Birlik Mahallesinde Anca Caddesinde Kambursırt Sokağa gitmeden önce, 

yolun alt şevinde bulunan sokağa "Yıldız Sokak" isminin verilmesine, 

5393 Sayılı kanunun 18/n Maddesine istinaden ve aynı kanunun 81.Maddesi 

gereği Mülki Amir onayından sonra yürürlüğe girmek üzere meclisimiz 

tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.  

Meclis Başkanı 
 

 

Sinan TURAN 
Belediye Başkanı 

 

Katibi 
 

 
Duygu ERGÜVEN 

Meclis Üyesi 

 

Katibi 
 

 
Adnan HARMAN 

Meclis Üyesi 
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K. 

NO 

KARAR 

TARİHİ KARARIN KONUSU 

24 03.07.2019 

Birlik ve Başaran Mahallelerindeki cadde ve sokak isimlendirmeleri ve isim 
değişiklikleri ile ilgili meclisimizce görüşülerek oylanan teklif neticesinde; 

1-06,02,2019 tarih ve 9 sayılı belediye meclis kararı ile verilmiş olan Merkez  Sokak 

ve Özçelikler Sokak adlarının iptal edilerek, Birlik Mahallesi Kambursırt Sokak ile 
Şehit Aziz Yıldız Sokak kavşağından itibaren Başaran Mahallesi ile Birlik Mahalleleri 

nin birleştiği sınıra kadar olan yolun tamamına "Zavendikli Mustafa Hoca Caddesi" 

isminin verilmesine, 

2-06,02,2019 Tarih ve 9 sayılı belediye meclis kararı ile verilmiş olan Kanbur Sokak 

isminin "Zekiye Hatun Sokak" olarak değiştirilmesine, 
3- Baş Ahmetler Sokak' tan sola ayrılan yola "Gazi Aslan Sk.", yanı sokağın ilerisinde 

sağa ayrılan yola "İbrahim Sokak"  adlarının verilmesine, 
4- Lojman Sokaktan sağa ayrılan ikinci yola "Kerim Sk.", üçüncü yola "Şahintepesi  
Sk.", sola ayrılan ikinci yola "Halil İbrahim Sk." adlarının verilmesine, 
5- Köseler Sokaktan ilk sola ayrılan yola "Özkanlar Sk." adının verilmesine, 
6-Dağyolu Sokak' ın bitiminden sağa doğru ayrılan yola "Hacı Osman Sk." adının 
verilmesine, 

7- Zavendikli Mustafa Hoca Caddesinden sağa ayrılan üçüncü yola "Havuloğlu Sk.", 

sağa ayrılan dördüncü yola "Mollalar Sk., beşinci yola "Medet Sk." altıncı yola "Hacı 
Nurettin Sk., sola ayrılan üçüncü yola "Güneş Sk.", dördüncü yola "Gencer Sk." 
adlarının verilmesine, 

8-Mollalar Sk.tan sağa ayrılan yola "Vezirler Sk.", sola ayrılan birinci yola "Hacı Ömer 
Sk.", ikinci yola " Kanbur Sk." adlarının verilmesine, 
9- Hacı Nurettin Sokaktan sola ayrılan yola " Atmaca Sk." adının verilmesine, 

10- Yenicamiden Birlik Mahallesine gecen köprüden devam eden  ve Başaran 
Mahallesi Zavendikli Mustafa Hoca Caddesinin bitimine kadar gelen yola "İba Hoca 
Sk." adının verilmesine, 

5393 Sayılı kanunun 18/n Maddesine istinaden ve aynı kanunun 81.Maddesi gereği 
Mülki Amir onayından sonra yürürlüğe girmek üzere meclisimiz tarafından oy birliği 
ile karar verilmiştir.  
 

Meclis Başkanı 
 

 

Rıfat ÖZER 
Belediye Başkanı 

 

Katibi 
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Meclis Üyesi 

 

Katibi 
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K. 

NO 
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TARİHİ KARARIN KONUSU 

25 07.08.2019 

Belediyemizin hizmet aracı olarak ihtiyacı olan bir adet binek otomobilin,  4930083621 
vergi nolu Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından belediyemize hibe  
edilecek olan 34 RB 4051 plakalı 2016 model Skoda Superb tipi otomobilin hibe 
kabulünün yapılarak karşılanmasına, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi (Ek 
cümle:3/7/2005-5393/85 md.) gereği meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.  

26 07.08.2019 

Belediyemize  ait Toyota Marka 2007 model 53 RT 200 plakalı otomobil ve Desoto 
çift kabin 1997 model 53 RT 200 plakalı hizmet aracının ve JCB marka 2006 model  
kanal kazıcı yükleyici iş makinesinin 10 yıldan fazla hizmet sureleri olup, sürekli 
arızalanarak masraf çıkarmakta ve hizmetlerimizde kullanılmaları ekonomik 
olmamaktadır. Bu itibarla  araçların hizmet dışı bırakılarak satılmasına, 237 sayılı 
Taşıt Kanununun 10. Maddesi (Ek cümle:3/7/2005-5393/85 md.) gereği meclisimiz 
tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 

27 07.08.2019 

Belediyemiz su şebekesine abone olup almış olduğu dijital sayacın firması kapanan 
veya sürekli arızalanan marka sayacı olan abonelerinizin sayaçlarının 
değiştirilmesinde bir sefere mahsus olmak üzere, abonelerimizin yeni sayaçla ilgili 
maddi külfetinin azaltılmasına yönelik olarak 200,00-TL. tutarında suyun abone 
kartlarına bedelsiz olarak yüklenmesine meclisimiz tarafından oy birliği ile karar 
verilmiştir.   

28 07.08.2019 

Küçükcami Mahallesi 311 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, uygulama İmar 
Planımızla ilgili 07.08.2019 tarih ve 4 sayılı İmar Komisyon Raporu doğrultusunda, 
gerekli plan tadilatının yapılmasına meclisimiz tarafından oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

29 07.08.2019 

Uygulama İmar Planımızla ilgili teklif tadilat planının 07.08.2019 tarih ve 5 sayılı İmar 
Komisyon Raporu doğrultusunda, 1/1000 ölçekli F45A3A3a ve F45A3A4B 
Paftalarında, 383200-383500 yatay ve 4539800-4540000 düşey koordinatları 
arasında kalan alan imar planımızda Toplu Konut Alanı olarak planlanmıştır. 
Planlama alanında imar yollarının ve imar adalarının yeniden düzenlenmesi, mevcut 
fonksiyonel kararlara ilaveten planlama alanında park alanı ve özel eğitim tesisi 
(okul+yurt+ibadet yeri), iki adet imar adası A-4 konut alanı planlaması şeklinde 
gerçekleştirilen plan tadilatının onanmasına, 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddesine 
istinaden meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 

30 07.08.2019 

İlçemizin en büyük amatör spor kulübü olan Güneysu Spor amatör bir spor kulübü olup 
ekonomik sıkıntı çekmektedir. Kulübümüzün ilçemizi ulusal ve uluslar arası platformda 
futbol, hentbol, halter vb. bir çok branşta temsil etmekte, ilçemizin tanıtımına, 
gençlerimizin spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına  katkı 
sağlamaktadır. Kulübümüzün içerisinde olduğu sıkıntının çözülmesine katkı sağlamak 
üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi (b) fıkrası " Değişik ikinci cümle: 
12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere 

spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve 
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve 
yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, 
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül 
verebilir. gereği ve yine aynı kanun maddesinin son paragrafındaki "  9473 (Ek fıkra: 
12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci 

fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi 
yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk 
eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için 
binde on ikisini geçemez." hüküm gereği ve 07.08.2019 tarih ve 2 sayılı Plan Bütçe 
komisyon raporu doğrultusunda 47.000,00-TL. nakdi yardımın belediyemiz 
bütçesinden yapılmasına, meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verildi. 

31 07.08.2019 

İlçemiz Ulucami Mahallesi sınırları içerisinde, tapuda; 115 ada 420, 180, 158, 160, 
161, 159, 226, 231, 232, 230, 229, 423, 227, 426, 256, 257, 34, 253, 249, 233, 252, 
351, ,251, 128, 162, 298, 297, 309, 125 ve 254 nolu parselleri kapsayan alan 
içerisinde yapı adası (konut+ ticaret), sanayi tesis alanı, akaryakıt istasyon alanı gibi 
imar adalarının kaldırılarak, rekreasyon alanı (millet bahçesi) olarak uygulama İmar 
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Planımızla ilgili tadilatın, 07.08.2019 tarih ve 6 sayılı İmar Komisyon Raporu 
doğrultusunda yapılmasına meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.   

32 07.08.2019 

İlçemiz Ulucami Mahallesi sınırları içerisinde, tapuda 115 ada 362, 145, 363, 374, 
124, 342, 305, 304, 303, 99, 97, 371, 370, 347, 346, 80, 369, 81, 82, 83, 94, 352, 
357, 452, 454 ve 453 nolu parselleri kapsayan alan içerisinde yapı adası (konut+ 
ticaret), eğitim tesis alanı, depo alanı ve yeşil alan gibi imar adalarının kaldırılarak 
"Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" olara uygulama İmar Planımızla ilgili tadilatın, 
07.08.2019 tarih ve 7 sayılı İmar Komisyon Raporu doğrultusunda yapılmasına 
meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir 
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NO 
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35 02.10.2019 Cadde ve sokak isimlendirmeleri ve isim değişiklikleri ile ilgili meclisimizde 

görüşülerek oylanan teklif neticesinde; 

  Eskicami Mahallesinde mevcut ismi Çıkmaz Sk. olan sokağın isminin Sakoğlu 
Sk. olarak değiştirilmesine,   

 Eskicami Mahallesinde mevcut ismi Olgunlar Sk.olan sokağın isminin Öztürkler 

Sk. olarak değiştirilmesine,  

 Başaran Mahallesinde sokak ismi verilmemiş olan; Zavendikli Mustafa Hoca 

Caddesi'nden ilk sağa ayrılan ve Günayların evlerine giden sokağa Günay Sk.; 

Yine Zavendikli Mustafa Hoca Caddesinden sola ayrılan 3. yola Menderes Sk.; 

Yine Hacı Nurettin Sk. tan sola ayrılan 2. sokağa Medine Sk. adlarının 

verilmesine, 

  Belediyemiz mücavir alanında bulunan Handüzü Yaylasında mevcut yolların 

isimlendirilerek  yapıların numaralandırılması gerekmektedir. Ekli halihazır 

haritamızda da işaretlenen yollardan; 

 1-Güneysu - Handüzü ve devamına doğru giden ana yola Handüzü Caddesi 

adının verilmesine, 

 2- Ana yoldan sağa (güney yönüne) ayrılıp Şeremet Mevkiine giden yola 

(Türkçemizde çalışkan, becerikli, eli çabuk, çevik anlamında kullanılan ve yayla 

sakinleri tarafından kabul görüp kullanılan)  Şeremet Sk. isminin verilmesine, 

 3- Ana yoldan sağa (güney yönüne) ayrılıp Milli Parklar tarafından yaptırılan 

konaklama ve sosyal tesislerin bulunduğu yola  Milli Parklar Sk., 

 4- Yayla yolunda, yolun alt şevinden sola ayrılan ve Handüzü Yayla Camiine 

doğru devam ederek Yayla Sk. la kesişen  yola (Yaylamızda yoğun olarak yetişen ve 

çalı niteliğinde sarı çiçekleri olan ve zehirli bir bitki adı) Çifin Sk. isminin verilmesine, 

 5- Yayla yolunda, yolun alt şevinden 2. sola ayrılan ve Handüzü Yaylası 

mezra evlerine giden yola Yayla Sk. isminin verilmesine,  

 6- Yayla Sk. tan doğu yöne ayrılan ve Çifin Sk. a bağlanan yola Bulutlu Sk. 

isminin verilmesine, 

 7- Yayla Sk. tan güney yöne ayrılan  yola (Yaylamızda yoğun olarak yetişen 

mavi yemiş adlı meyvenin yöresel adı) Likapa Sk. isminin verilmesine 

 8- Yayla Sk. tan kuzey yönüne ayrılan yola,  (Yaylamızda yoğun olarak 

yetişen böğürtlen adlı meyvenin yöresel adı  ) Hamduspara Sk. isminin verilmesine,    

 5393 Sayılı kanunun 18/n Maddesine istinaden ve aynı kanunun 81.Maddesi 

gereği Mülki Amir onayından sonra yürürlüğe girmek üzere meclisimiz tarafından oy 

birliği ile karar verilmiştir.  (Karar No:35) 
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36 02.10.2019 Belediyemiz su, kanalizasyon, yol ve çevre vb. hizmetlerinde kullanılmak üzere, 

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize hibe edilen 1 adet 2019 model 

MTS M644 Plus Kaplan Kazıcı Yükleyici iş makinesinin hibe kabulünün ve belediyemiz 

adına tescil işleminin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g Maddesine ve 237 sayılı 

Taşıt Kanununun 10. Maddesine istinaden yapılmasına, 

Aracın yukarıda bahsedilen kamu hizmetlerinde kullanılması nedeni ile İcra İflas 

Kanunu’nun 82/1.maddesinin 1. Fıkrası, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.maddesine, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 75.maddesine istinaden iş makinesinin haczedilemeyeceğine, meclisimiz 

tarafından oy birliği ile karar verildi. (Karar No:36) 

 
37 02.10.2019 İzmir İli Bayraklı Belediyesi Belediyemizle kardeş belediye olunması ile ilgili kendi 

meclisinden karar almış olup, 15.08.2019 tarih ve 15293 sayılı yazıları ile karar 

belediyemize gönderilmiş olup, konu meclisimizde görüşülmüş ve İzmir İli Bayraklı 

Belediyesi'nin Belediyemizle kardeş belediye olunmasının reddine oy birliği ile karar 

verilmiştir.  (Karar No:37)  
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NO 
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39 06.11.2019 Belediyemiz ile İstanbul İli Bahçelievler Belediyesi arasında ilişkilerimizi 

geliştirmek, ekonomik, sosyal, kültür, sanat ve spor alanlarında her türlü 

yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayarak karşılıklı faaliyetler, projeler ve 

çalışmaları gerçekleştirmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 

18.maddesinin (p) fıkrası ve 74.maddesi uyarınca, İstanbul İli Bahçelievler 

Belediyesi ile kardeş şehir olunmasına meclisimiz tarafından katılanların oy 

birliği ile karar verildi. 
 

40 06.11.2019 1-Belediye sınırlarımız içerisinde inşaat çalışmaları devam eden, İller Bankası 

SUKAP projesinden yararlanmış olduğumuz kanalizasyon projesi 

kapsamında, Birlik Mahallesinde yeni ortaya çıkan kanalizasyon ihtiyaçları ile, 

belediyemize yeni bağlanan Yenicami ve Başaran Mahalleleri'nin deki 

ihtiyaçlar doğrultusunda, % 20 oranında iş artışı yapılmasına; 

2-Yenicami ve Başaran Mahallelerinin, imar planı çalışmaları kapsamında, 

mahalle içerisinde bulunan mevcut yol güzergahları, olduğu gibi korunacak 

olup kanalizasyon hatları arazide mevcut açılmış olan, bu araç yolları 

üzerinden yapılmasına; 

 Meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
41 02.10.2019 Belediyemiz ile Sırbistan Cumhuriyeti Vrhjağka Banja Belediyesi arasında 

ilişkilerimizi geliştirmek, ekonomik, sosyal, kültür, sanat ve spor alanlarında 

her türlü yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayarak karşılıklı faaliyetler, 

projeler ve çalışmaları gerçekleştirmek üzere, 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 18.maddesinin (p) fıkrası ve 74.maddesi uyarınca, Sırbistan 

Cumhuriyeti Vrhjağka Banja Belediyesi ile yurtdışı kardeş şehir olunmasına 

meclisimiz tarafından katılanların oy birliği ile karar verildi. 
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42 04.12.2019 5393 sayılı belediye Kanununun 32.Maddesi gereği meclis başkan ve üyelerine, 2020 yılında, 

meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur haklarının yasada belirlenen 

sureler içerisinde ve tavan üzerinden verilmesine, 

5393 sayılı kanunun 25.Maddesine istinaden 2020 yılında denetim komisyonunda 

görevlendirilecek uzman için komisyon toplantı suresinin 5 iş günü ve yasada belirtilen tavan 

ücret üzerinden çalıştırılmasına, 

5393 Sayılı Kanunun 51.Maddesi gereği zabıta personeli için maktu fazla çalışma ücretinin 

2020 yılında yasada belirtilen çalışma sure ve saatlerine bağlı kalınmaksızın, hizmetin 

aksamadan yürütülebilmesi için, bu ücretlerinde yılı bütçe kanununda belirtilen tavan üzerinden 

ödenmesine, 

Meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
43 04.12.2019 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya 

Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3.Maddesi 2.Fıkrasının ( c ) bendine istinaden;   

Bölgemizdeki her mevsim aşırı yağışlı iklim nedeni ile yol, kanal, su vb. alt ve üst yapıda 

onarım işleri oluşmakta, yapacağımız yatırımlarda iş gücü sıkıntısı çekilmektedir. Bu 

nedenlerle, 2020 yılında kullanılmak üzere, 179 gün üzerinden 12 adet geçici iş pozisyonunun 
(179x12=2148) vizesine,  meclisimiz tarafından toplantıya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. 

Ek:1 Adet 2020 Yılı Geçici İş Pozisyon Vize Cetveli  

44 04.12.2019 2020 Yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ücret tarifelerinin Plan Bütçe Komisyonunun 

2019/3 sayılı kararı doğrultusunda tespit edilmesine,   1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 

uygulanmasına, 5393 Sk.un 18/f.Md.si gereği, toplantıya katılanların oy birliği ile karar 

verildi. 

45 04.12.2019 5393 Sayılı Kanunun 18/b ve 62.Maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 26 ve 27. Maddeleri gereği, 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek 

üzere, hazırlanmış olan ve  19.11.2019 tarih ve 4 sayılı Plan Bütçe Komisyon kararı 

doğrultusunda 2020 yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülerek maddeler halinde ve tamamı 

üzerinden yapılan oylama neticesinde, kabulüne, meclisimiz tarafından toplantıya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. 

 Eki: 2020 Yılı Bütçe Kararnamesi 
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