
T.C.
ERZURUM KARAYAZI iLÇE BELEDİYESİ

BELEDiYE MECLİsi

Dönem(Yıl) :

Toplantı :

Birleşim :

4(20

8

l

9 oturum : l
Karar Tarihi : 0'1.08.2022

Karar No: 48

I(arar Özeti:

Kaıayazı Kayma.lGİnlüğı ilçe Jandaİma Komutanlığnıl29.06.2022Talh y.75627524-114.99-1 1 sayılı Mdzeme Talep konulu yazrla.ı

meclisimizce miizakeİ€ edileıek göri§iildü

Belediyemiz Meclisince yapllan miizakere sonucunda;5J9J Jalrr, Beledİye Kaırununun 75.rrıaddesıain a) bendı uyo.ıncoi
Mahoılİ ıdorcter ite diğer koırı! kuruDı ve kuruıuşıafıııa oiı yqpım, bak n, oııL.ım ve ıaşıına ışıefırıi bedeııı veya bedelsiz isıleııebilir
wya bıı kuruluşloı ile orıqk hlameı pıojelerl gerçehteşlirebilfu ve bu omaçla gerekli *ayııık aklanmırıdg bulunabilir. Bu lokdirde iŞ,

iŞin yapımıü ijsllenen kurulırşun ıabi ot.luğu ,rıevzuaı hükümlefine güfe ŞonuÇlon.ıırılır. Hükmü gefeğince, Kıfayazı Kaymakamlığl ilçc
Jandaİma Komutanlığının 29.06.2022 Tarü ve 7 562152+'t'7499jü l saylı malzeme talep konulu yazılarü meclisimizce uygun görülerek oy birliğ
ile kaıaı verildi.
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T.c.
ERZURUM KARAYAZI iLÇE BELEDiYESi

BELEDİYE MECLiSİ

Dönemğıl) :

Toplantı :

Birleşim :

4(2019)

8

z

oturum: t

Karır Tarihi : 02 .08 .2022

KırarNo: 49

karar Özeti:

Kamyazı Kaymakamlığ ilç€ Jatıdarma Komutanlığuım 2E.06.2o22 taİi}ı ve 7562152+12 siayfu ,rira|z€me talep kooulu yazılan meclisimizce

miizakerc edilerck göriişiildü

Belediyemiz Meclisince yapllan m[ızakere son\üculflda 5393 sayılı Beıedıye Kanıırlurıun 7s.maddesırıın 4) bendi uyarncai Mahaın
idafeı.r iıe ıriğel kamu kurum ,e kulaluŞlorırıa ğiı yapı,ül, boklrrı, oırofıır, 9e t4şımo İŞıeünİ bed.ılİ 

'eyğ 
bedelsiz üşılenebilir veya bı

kuruıuşıaf ile oft.ık hizmeı Projeıeüı geryekıeşıirebiliı ,e bu gmaçlo gerekli kaynak okt.rrımılda bulüBobiliı. Bu ıokdiıde iŞ, iŞin

^ 
),apımını üsıleneı huıırlaŞuı.. ıabı oııluğu ,rrcrzuaı hüküınlefine göre soııuçıondıİ,rrr. Hükmü gereğince, Kaıayazl Kaymakamlığı ilÇe

Jandarma Komutanlığlntn 28.06,2022 ta ih \e "l562'7 524-12 SayJlı malzeme talep konulu yazıları meclisimizce uygun görülerek oy birliği
ile karaı verildi.
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T.C.
ERZURUM KARAYAZI iLÇE BELEDiYESİ

BELEDİYE MECLiSİ

Dönem(Yıl) :

Toplantl:
Birleşim :

)9 oturum: l
Karar Tarihi : 03.08.2022

Karar No: 50

I(arar Özeti:

Kamyazl Kaymakarnlığı ilçe Emniyet Müdiirlü uniin 01.07.2022 Tarih ve901453'15-|02ü31- (8l380)-2Zl86 saytlü ırıalzeme talep

konu.lıı ü,aalaıı meclisimizce miizakere edilerek göriişüldü

l.^pAp

Belediycmlz Meclisifıce yapılan miizakerc sonııcuı,üJa.;5393 sa!ılı Belediye Kanuııuıuı 75.maddesinin o) bendi uyaıııco;
Mahalli idaıeter ile diğef ko,nı kuluü ,e kuruıı!Şlafıno qit lapıırı, bokım, o\qfıri ,e ıaşıırrü iŞıerırıı bedellİ 

'eyo 
be.ıelŞız iiŞılenebılir

,e!a bü kuıuluşl4r ile o ok hizmeı projeleıl geryekleşllıebilb ve bıı orrıaçlo gefekli koyırak aklarırnında bülunabiliı. Bu 
'okdide 

iŞ,

işin yopımını üsıleneı kufııluşun übi olduğu n evzııaı hilkümkfine göre sonıçlandırılıt Hiümü gereğince, Karıyazı Kaymıkamllğı İlçe

Emniyet Müdürlüğünün 01.07.2022 Taıih ve 90745375- l020037- (8l380)_221186 sayılı malzeme taleP konulu yazıları meclisimizce uygun

görülerek oy birliği ile karurverildi.

S ĞAN
Beledi B

S

Katip

üy"

4(z0l
8

3

l

Yaşar



T.C.
ERZURUM KARAYAZI İLÇE BELEDiYESİ

BELEDiYE MECLiSi

Dönemğıl) :

Toplanh :

Birleşim :

4(2

8

4

9l0 oturum: l
Karar Tarihi : 04.08.2022

Karır No ı 51

karar Özeti:

Karayazü Kaymakamltğı ilçe Emniyet Müdülürrıniin 01.07,2022 Tarih ve 90745375-1020037{8l380122/l87 sayılı malzeme talep konulu

yazlan meclisimizce mi.izakere edilerek görüşüdü

KARAR

Belediyemiz Meclisinçe yapülan miizakcre sonucundo;5J9J salılı 8elediye Konınunun 7s.maddesiııiı' a) beıdi uyorınco;
Mghalıı idarcıer ıte diğü kqrnu k.r.urn ,e ku üluşlarııa aiı lqpım, bokın , onqf.m 9e ıoşırrıa ışle,,iırı bedeııi veya bedel§iz üsılenebııır
w!ğ bu küruluşlol ile orıak hıırfieı projeleri gerçekleŞtırebilir ve bu amaçla gefekıi kLyrıak okta ınında buluırğbilıl. Bu ıakdİ e iş,

işin yapımını üsıleıen *urııluşun ıabl otduğır mevzııat hükünılerlne göre sonıçlaadırılıı. Hükmü gereğince, karayazı kaymakamlığı İlçe

Emniyet Müdürlüğünün 0l,07.2022 Tarih ve 90745375- l020037-(8l380)-22l l87 sayılı malzeme talep konulu yazılan meclisimizce uygıın
görülerek oy birliği ile karar verildi.
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T.C.
trRZURUM KARAYAZI lLÇE BELEDrYESi

BELEDıYE MECLiSi

Dönem(Yıl) :

Toplantı :

Birleşim :

4(2 )90 oturum : 1

Karar Tarihi : 05 .08 .2022

Karar No : 52

8

5

karar Özeti:

Efzurum İli Yefel Yöıetiİıleri Katü Atlk Transfer istasyonu Çöp Tr.nsfer Afacı Alırn işi içio iller Bankasü A.Ş.den kr€di kullaoılrnası.

KARAR

Erzuıum ili Yerel Yönetimleri Katı Atık Transfer İstasyonu Çöp Transfer Aracı Alım işinde kullanmak üzere İlle. Bankası A.Ş.den
1.1 l2.073,04-(BirmilyonyüzonikibinyetmişüçTLdörtKJ)TL kredi kullanılmasına, kredideo kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri,

komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, iIler Bankasl A.Ş,ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirle.inden ve illeİ Bankası A.Ş.
ve Hazine ve Maliye Bakanllğınca dağltllan yasal paylanmlzın mevzuattan kaynakladan herhangi bi! kesinti oranına bağlı kalmaksızın
tarİıarnündao (o/o40'ın dışmda ve % l oo'iine kadar) ka§ılanmasına, ffii teminatıİla konu gelirlerden kediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması

haIinde, bıı kediyle elde edilen tesis, inşaat Ve her nevi gayrimeokııl ile araç, g€reç ve malzemenin, lller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde

aynı şanlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, lller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandınlacak kediYe
ilişkin olarak her tiiılü sözleşmeyi ve eıraiı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yiirütıneye, Belediyemiz mülkiyetindeki her tiirlü
gayrimenkulü iller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her tiirlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankast A.Ş.y€ terhin ve temlik
itmeye, Belediyemize ait heİ tiİlü ıitari işl9tneyi iller Bankasü A,Ş.ye rehin vermeye, lller Baİ*asl A-Ş.niı movçut me\zuatı ve bunda meydana

gelebilecek heı tiiılü değişiİlik çeıçevesinde, 5393 §ayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşullann yerine getirilmesi kaydıyla

krediye konu işle ilgili her tiılü işIemi yapmaya Belediye Başkanı /Kaymakam Muarnrner sARlDoĞAN'ün yetkilendirilmesine kamr verilrniştiı
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T.c.
ERZURUM KARAYAZI İLÇE BELEDiYESİ

BELEDiYE MECLisi

Dönem(Yıl) :

Toplanh :

Birleşim :

4(?0

8

5

)9 oturum: 2

Karar Tarihi : 05 .08 .2022

Karar No : 53

karar Özeti:

Belediye Başkanlığımz Destek Hizmetleri Müdiiılüğiiniin 28,07.2022 Tarlh ve2223 say l,l4 ada 9 pa.selde bulunan ta§ünmazün kiraya
verilmesi konulu yazılan meclisimizce miizakere edilerek göriiştildü

Belediyemiz Meolisince yapllan müzakere sonucunda; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımza ait l44 ada 9 nolu parseldc bulunan Bayraktar
Mahallesi Cumhu.iyet Caddesino:l/A adresinde kayıtlı olan taşınmazın kiralanması hususu ile ilgili5J9J Jayılı BeIediye Konunuıun
IE,maddesının e) bendi uyorııca; Taşıılırıaz ırlal alımına, sahırııno, ı,'kasına, tah§isiıre, ıohsİs şekıının değışıiııımesine veya tah§ıslı
bil ıaŞınmazın kaınü hızmeıirrde ıhtiyaç dayulınamaü haıı de ıahsisııı kal.ıınlmasnL; üç yıldan fozJa kıfulonrnosırıı ye süre§ı oıuz y.lı
geÇmemek koldıylğ bunlal üzein.le §ınrlh ayü hok ıesısıne kırrar veımek. Hiikmü gereğinçe ahl durumda bulunan Mülkiyeti Belediye
BaŞkanhğımıza ait l44 ada 9 nolu pa.selde bulunan Bayraktar Mahallesi Cumhuİiyet caddesi no:t/A adıesinde kayıtlı olaı l nolu bağrmsız
bölünün hem kullaruŞlü hale getirilerek ilçeye kazandınlnrası hem de Belediyemizc gğlir getirmesi amacıyla kiraya verilmesine meclisiınizce
uygun göriilerek oy birliğii|e kamr verild..
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