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Devir
MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisi’nin 13.02.2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen
Emlak Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı ibareli 07.02.2017 tarihli ve 66033700-756.01-E.383 sayılı
yazı okundu.
BeĢikdüzü Ġlçesi, Korkuthan Mahallesinde bulunan taĢ ocağının belediyemize devri ile
ilgili olduğu anlaĢıldı.
Yapılan görüĢme sonunda:
BeĢikdüzü Ġlçesi, Korkuthan Mahallesinde bulunan ve ana taĢınmaz nitelikleri taĢ
ocağı olan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 143 ada, 19, 21, 22, 24, 26, 33, 34,
35, 36, 38, 45, 46,47, 48, 51, 53, 54, 55 ve 56 nolu parselde kayıtlı taĢınmazlar (69.290,56 m²)
ile Ortahisar Ġlçesi, Bulak Mahallesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından taĢ
ocağı olarak kullanılan toplam 204.925,49 m² yüzölçümlü taĢınmazların mülkiyeti Karayolları
Genel Müdürlüğüne ait toplam 157.764,73 m² yüzölçümlü taĢınmazların Belediye
Hizmetlerinde ( Acil yardım ve kurtarma istasyonu, araç ve makine parkı, sebze hali, sosyal
ve kültürel merkez v.b. ) kullanılmak üzere bedeli karĢılığında Belediyemize devri ve devir
sözleĢmesini imzalamak için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Dr. Orhan Fevzi
GÜMRÜKÇÜOĞLU 'na yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Meclis’ e arz olunur. ...02.2017
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Yönetmelik DeğiĢikliği
MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisi’nin 14.02.2017 tarihli birleĢiminde gündeme alınıp Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı ibareli 13.02.2017 tarihli ve
43135776-301.01-E.445 sayılı yazı okundu.
Ticari Taksi ve DolmuĢ Yönetmeliğinde değiĢiklik yapılması ile ilgili olduğu anlaĢıldı.
Yapılan görüĢme sonunda:
Ticari Taksi ve DolmuĢ Yönetmeliğinde Talep Edilen DeğiĢiklikler;
a) Trabzon BüyükĢehir Belediyesi 22.07.2016 Tarih ve 517 sayılı Meclis Kararı ile
yürürlüğe giren Ticari Taksi ve DolmuĢ Yönetmeliğinin 5. maddesine (u) bendi olarak "Toplu
UlaĢım Komisyonu: UKOME bünyesinde, bu birimden 3(üç), Emniyet Müdürlüğünden
1(bir), Ġl Jandarma Komutanlığından 1(bir), Esnaf Odalar Birliğinden 1(bir) ve ilgili odadan
1(bir) üye olmak üzere 7(yedi) kiĢiden oluĢan bir komisyondur." eklenmesi,
b) 25. maddenin 2. Bendinin; dolmuĢlarda durak yerlerinde kendilerine verilen araç
sayısından fazla araç bekleme yapamaz, durak yerine giremez, durak harici bekleme yapamaz,
yolcu indirme bindirme faaliyeti göremez ve durak harici park yapamaz. Araç durağa geldiği
anda öndeki fazlalık aracın peronu terk etmesi zorunludur ibaresinin eklenmesi.
c) 32. maddenin 3. Fıkrasının bitiĢ bendine “iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı olmadan
taksi durak yeri iĢletilemez” ibaresinin konulması.
ç) 42. madde olarak itiraz bölümünün eklenmesi ve bu maddede “taĢımacılar bu
yönetmelik hükümlerine göre verilmiĢ yaptırımlar hakkında bildirim tarihinden itibaren 15
gün içerisinde toplu ulaĢım komisyonuna itiraz edebilirler” ibaresinin eklenmesi.
d) 40. maddede aĢağıdaki değiĢikliklerin yapılması;
1. 40. maddenin 1. Fıkrası; Yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında yaptırım
uygulamak için oluĢturulan toplu ulaĢım komisyonu raporu doğrultusunda belediye encümeni
yetkilidir.
2. Taksilerin taksi-dolmuĢ, taksi-dolmuĢların da taksicilik yapması halinde;1.
tespitinde 5 gün, 2.tespitinde 10 gün, 3. tespitinde 15 gün, 4 ve üzeri tespitinde ise 30 gün
trafikten men edilir.
3. Yıllık çalıĢma ruhsatı olmayan araçlar ruhsat alıncaya kadar trafikten men edilir.
4. a) 9. maddenin 1. fıkrasının (d) bendine uymayanlar 5 gün trafikten men edilir.
Ayrıca taksimetre tamiri yapılması için ilgili yere sevk edilir.
b) 9. maddenin 1. fıkrasının (e) bendinin 3. alt bendi hükümlerine uymayanlara 4207
sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
c) 9. maddenin 1. fıkrasının (i) bendine uymayanlara 4207 sayılı kanunun ilgili
hükümleri uygulanır.
d) 9. maddenin 1. fıkrasının (c), (n), (o) bentlerine ve (e) bendinin 1,2 ve 4. alt
bentlerine
uymayanlara 1608 ve 2918 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
e) 9. maddenin (l), (r), (Ģ), (t), (u) bentlerine uymayanlar;
1. tespitte 5 gün, 2. tespitte 10 gün, 3. tespitte 15 gün, 4 ve üzeri tespitinde ise 30 gün trafikten
men edilir.
f) 9. Maddenin 1. Fıkrasının diğer bentlerine uymayanlara ise 1608 sayılı kanunun
ilgili hükümleri
uygulanır.

5. a) 11. Maddenin alt 1. Madde hükümlerine uymayanlara 1608 ve 2918 sayılı
kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
b) 11. Maddenin 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10. alt madde hükümlerine uymayanlara 1608 sayılı
kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
c) 11. Maddenin (e) bendi 1. alt madde hükümlerine uymayanlar;
1. tespitte 5 gün, 2. tespitte 10 gün, 3. tespitte 15 gün, 4. ve üzeri tespitinde ise 30 gün
trafikten men edilir.
d) 11. maddenin (e) bendinin 7,8 ve 9. alt bendi hükümlerine uymayanlar 5 gün
trafikten men edilir ve ticari araçların uygun renge getirilmesi sağlanır.
6. 12. Madde (a) bendine uymayanlar çalıĢma ruhsatı alıncaya kadar trafikten men
edilir.
7. 13. Madde hükümlerine uymayanlara; 1. tespitte 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır. 2. tespitte 5 gün trafikten men edilir. 3. tespitte Ģoför tanıtım kartı alıncaya kadar
trafikten men edilir.
8. 14. madde hükümlerine uymayanlar hakkında 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.
9. 15. madde hükümlerine uymayanlar hakkında 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.
10. 16. Madde hükümlerine uymayanlara; 1. Tespitte 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır. 2. Tespitte 5 gün trafikten men edilir. 3. Tespitte Toplu TaĢım Aracı Kullanım
Belgesi olmadan çalıĢmaya devam etmesi halinde belgeyi alıncaya kadar trafikten men edilir.
11. 17. Madde hükümlerine uymayanlara; 1. Tespitte 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır. 2. Tespitte 5 gün trafikten men edilir. 3. Tespitte Toplu TaĢım Aracı Tanıtım Kartı
alınıncaya kadar trafikten men edilir.
12. 18. madde hükümlerine uymayanlar hakkında 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.
13. 19. madde hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı yapılmayan taksi ve dolmuĢlar
trafikten men edilir.
14. 20. maddede atıfta bulunan ve UKOME tarafından yapılan yazılı bildirime rağmen
aynı durak görevlisinin çalıĢtırılmasına devam edilmesi halinde durak yetkilisine 1608 sayılı
kanun hükümleri uygulanır.
15. 21. madde hükümlerine uymayanlar hakkında 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır ve süresi dahilinde ruhsat yenileme iĢlemi yapılmazsa ticari araç trafikten men
edilir.
16. 22. madde hükümlerine uymayanlar hakkında 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.
17. 24. maddenin (a) bendinde belirtilen süre dâhilinde ruhsat yenileme iĢlemi
yapılamazsa ruhsat alıncaya kadar trafikten men cezası uygulanır.
18. 25. maddenin 2. ve 4. fıkrasına aykırı hareket edenlere 1608 sayılı kanun
hükümleri uygulanır.
19. 26. maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket edenlere 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.
20. 27. madde hükümlerine uymayanlar hakkında 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.
21. 28. madde hükümlerine uymayanlar hakkında 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.
22. 30. maddenin (d) bendine uymayanlar hakkında 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.
23. 32. maddenin 3, 4 ve 6.fıkralarına aykırı hareket edenlere 1608 sayılı kanun
hükümleri uygulanır.
24. 33. maddenin (b),(c) ve (d) bentlerine aykırı hareket edenlere 1608 sayılı kanun
hükümleri uygulanır.
25. 34. maddenin (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine aykırı hareket edenlere 1608 sayılı
kanun hükümleri uygulanır.

26. 35. madde hükümlerine uymayanlar hakkında 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.
27. 37. madde hükümlerine uymayanlar hakkında 1608 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.
28. Sivil plakalı araçlarla ve/veya diğer illere ait ticari taksi plakalı araçlar ile ücret
karĢılığında yolcu taĢımacılığı yapılması halinde;
a) 1. tespitte 15 gün trafikten men,
b) 2. tespitte ilgili yasa maddesi gereği ve + 15 gün trafikten men
c) 3. tespitte ilgili yasa maddesi gereği ve + 30 gün trafikten men,
ç) 4 ve üzeri tespitinde ilgili yasa maddesi gereği ve + 45 gün trafikten men cezası
uygulanır.
29. Bu yaptırım iĢlemlerinin uygulanması sırasında tekerrürden kasıt aynı fiilin
geçmiĢe doğru 1 yıl içinde tekrar etmesidir.
komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Meclis’ e arz olunur. ...02.2017

Muhammet Sait GÜRSOY
BaĢkan

Ġsmail Hakkı KÜÇÜKALĠ
BaĢkan Yardımcısı

Mehmet KARAOĞLU
Üye

Mustafa BAYINDIR
Raportör

Ali Bayram TANRIVERDĠ
Üye

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
RAPOR NO :
KONU
:

18
Yönetmelik DeğiĢikliği
MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisi’nin 14.02.2017 tarihli birleĢiminde gündeme alınıp Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı ibareli 13.02.2017 tarihli ve
43135776-301.01-E.444 sayılı yazı okundu.
UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı (M) seri plakalı hattı ve (S) Ticari minibüs yönetmeliğinde
değiĢiklik yapılması ile ilgili olduğu anlaĢıldı.
Yapılan görüĢme sonunda:
Trabzon BüyükĢehir Belediyesi 10.05.2016 Tarih ve 349 sayılı Meclis Kararı ile
yürürlüğe giren (M) Seri Plakalı ve Hatlı (S) Ticari Minibüs Yönetmeliğinin 10. Maddesinin
8.bendinde "TaĢımacılar toplu taĢıma faaliyeti esnasında, çalıĢma ruhsatlarında yazılı
güzergahları takip etmek zorundadırlar. Ġzinsiz olarak güzergah ihlali, hat ihlali yapanlar
hakkında yer alan ve güzergah ihlalinin 1.Tespitinde 1 gün, 2. Tespitinde 2 gün, 3. Tespitinde
3 gün, 4. tespitinde 5 gün,5. tespitinde 7 gün, daha sonraki ihlallerde ise 10 günden az
olmamak kaydı ile 2 aya kadar Toplu UlaĢım Komisyonu kararı ile taĢımacılıktan men edilir.
Verilecek cezalar araç sahiplerine bildirilecek. Mücbir sebeplerle oluĢacak ve yetkili
kurumlarca tanımlanmıĢ veya denetim görevlilerince (Trafik Zabıtası, Kolluk Kuvveti vb.)
kısa süreli yönlendireceği güzergah izlenir. Bu tür haller güzergah ihlali sayılmayıp cezai
iĢlem uygulanmaz" denmektedir.
Mevcut uygulanmakta olan cezalar caydırıcı özelliği bulunmadığı Toplu TaĢıma
Komisyonu tarafından tespit edilmiĢ olup (M) Seri Plakalı ve Hatlı (S) Ticari Minibüs
Yönetmeliğinin 10. maddesinin 8.bendi 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununun 9.
maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda " TaĢımacılar toplu taĢıma faaliyeti
esnasında,çalıĢma ruhsatlarında yazılı güzergahları takip etmek zorundadırlar. Ġzinsiz olarak
güzergah ihlali, hat ihlali yapanlar hakkında yer alan ve güzergah ihlalinin 1. tespitinde 5 gün,
2. tespitinde 10 gün, 3. tespitinde 15 gün, 4.tespitinde 20 gün, 5. tespitinde 25 gün daha
sonraki ihlallerde ise 30 günden az olmamak kaydı ile 2 aya kadar Toplu UlaĢım Komisyon
kararı ile taĢımacılıktan men edilir. Men edilmesine iliĢkin alınan kararlar derhal uygulanmak
üzere ilgili kurumlara (Polis,Jandarma) gönderilerek araçlar görüldüğü yerde yetkilendirilmiĢ
Yediemin otoparklarına çekilmek suretiyle yerine getirilir. Verilen cezalar ayrıca araç
sahiplerine tebliğ edilir." yönünde değiĢtirilmesi ve ekte bulunan Minibüs TaĢımacılığı
Yönergesi Yaptırım Cetvelinin değiĢtirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür.
Meclis’ e arz olunur. ...02.2017
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Gelir Tarifesi Ġlave
MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisi’nin 15.02.2017 tarihli birleĢiminde gündeme alınıp Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.02.2017 tarihli ve
72876897-940-E.448 sayılı yazı okundu.
Gelir Tarifesine ilave yapılması ile ilgili olduğu anlaĢıldı.
Yapılan görüĢme sonunda:
Belediyemiz Gelir Tarifesinin 4. bölümdeki Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı
tarifesinin 28.maddesinden sonara gelmek üzere 29. madde olarak ''TRABZON ġEHĠR
MÜZESĠ GĠRĠġ ÜCRETLERĠ'' olarak;
Sivil ; 5 TL
Öğrenci 2 TL
Anlatımlı kulaklık cihazı: 3 TL
Yine Gelir Tarifesinin 12. Bölüm UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı tarifesinin B-) Açıklama
kısmına ''4736 Sayılı Kanunun 1. maddesine ek fıkra: 12/07/2013-6495/88 'nci maddesi
gereği ücretsiz seyahat hakkı olan engelli, 65 yaĢ üstü, gazi yakını ve Ģehit yakınlarına
elektronik seyahat kartı verilmesi ile vize iĢlemleri ücretsizdir.” ibaresinin eklenmesi
komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Meclis’ e arz olunur. ...02.2017

Muhammet Sait GÜRSOY
BaĢkan

Ġsmail Hakkı KÜÇÜKALĠ
BaĢkan Yardımcısı

Mehmet KARAOĞLU
Üye

Mustafa BAYINDIR
Raportör

Ali Bayram TANRIVERDĠ
Üye

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
RAPOR NO :
KONU
:

20
Kredi Kullanılması
MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisi’nin 16.02.2017 tarihli birleĢiminde gündeme alınıp Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, Trabzon Ġçmesuyu ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
ibareli 16.02.2017 tarihli ve 14994997-750-E.879 sayılı yazı okundu.
Vakfıkebir (TRABZON) Kirazlık Mahallesi Ġçme Suyu ile Kanalizasyon ĠnĢaatı
Yapım ĠĢi kapsamında ilave kanalizasyon imalatları için mevcut kredi yeterli olup, ilave içme
suyu imalatlarının yapılabilmesi için ((1.883.362,00xl,20xl.l0xl.l8)-2.184.000,00)=750.000,00
TL(fıyat farkları ve KDV dahil) ek ödeneğin kredilendirme yoluyla karĢılanması, kredi
kullanma yetkisinin Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve TĠSKĠ Yönetim Kurulu
BaĢkanı Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOGLU'na verilmesi ile ilgili 07/02/2017 tarihli ve 9
sayılı Yönetim Kurulu Kararının TĠSKĠ Genel Kurulu sıfatı ile BüyükĢehir Belediye
Meclisince müzakere edilmesi ile ilgili olduğu anlaĢıldı.
Yapılan görüĢme sonunda:
Tiski Yönetim Kurulunun 07/02/2017 Tarih ve 9 sayılı kararının “Vakfıkebir
(TRABZON) Kirazlık Mahallesi Ġçme Suyu ile Kanalizasyon ĠnĢaatı Yapım ĠĢi 4734 Sayılı
Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile 2.796.962,00 TL (İçme Suyu
1.883.362,00 TL Kanalizasyon 913.600,00 TL) sözleĢme bedeli üzerinden yüklenici Mustafa
ÇALIġKOL'a ihale edilerek 30/12/2015 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢtır.
TĠSKĠ Yönetim Kurulunun 20.01.2015 tarih ve 19 sayılı kararına istinaden Vakfıkebir
Kirazlık Mahallesi Ġçme Suyu ĠnĢaatı ĠĢinde kullanılmak üzere maliyetin % 50'sinin Merkezi
Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden,
kalan %50' sinin ise Ġller Bankası A.ġ. den 10.04.2013 tarihli ve 19944 sayılı Genel Müdürlük
Olur'u ile tahsis edilen 442.500 TL’lik (dörtyüzkırkikibinbeĢyüz) krediden karĢılanmasına karar
verilmiĢtir. Söz konusu iĢin ek maliyetinin %50'si SUKAP ödeneğinden karĢılanmak üzere
kalan %50'si için Ġller Bankası A.ġ.den 650.000 TL (altıyüzellibin) ek kredi kullanılarak toplam
kredi miktarı 1.092.500 TL’ye (birmilyondoksanikibinbeĢyüz) yükseltilmiĢtir.
Adı geçen iĢin sözleĢme kapsamında çeĢitli çaplarda PE100 boru ile içme suyu Ģebeke
hattı döĢenmesi ve bağlantılarının yapılması, tahliye-vana odaları ve donanımları ile 20 m3'lük
maslak inĢaatının yapılması yeralmaktadır.
Ġdaremizce 22.08.2016 tarih ve 1256 sayılı yazı ile Ġller Bankası A.ġ den bahsi geçen
içme suyu inĢaatı ile ilgili talep edilen ilave imalatların sözleĢmenin %20'si dâhilinde
yapılabileceği ve toplam ödeneği (KDV ve fiyat farkı dahil) 2.184.000,00 TL olan içme suyu
ile ilgili sözleĢme fiyatlarıyla (1.883.362x1.2x1.10x1,18) – 2.184.000= 750.000 TL ek
ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, Ġlbank A.ġ. Planlama ve Koordinasyon Dairesi
BaĢkanlığının 26/09/2014 tarih ve 2014/10 sayılı genelgesi gereği, 6360 Sayılı Kanundan
etkilenen projelerde maliyet değiĢmesi durumunda hibe (%50) kullandırılamamaktadır.

Bu itibarla; Vakfıkebir (TRABZON) Kirazlık Mahallesi Ġçme Suyu ile Kanalizasyon
ĠnĢaatı Yapım ĠĢinin kapsamında ilave kanalizasyon imalatları için mevcut kredi yeterli olup
ilave içme suyu imalatlarının yapılabilmesi için
((1.883.362,00×1,20×1.10×1.18)2.184.000,00)) =750.000,00 TL (fiyat farkları ve KDV dâhil) ek ödeneğin Ġdaremizce
kredilendirme yoluyla karĢılanmasına; kredi kullanma yetkisinin Trabzon BüyükĢehir Belediye
BaĢkanı ve TĠSKĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU’na
verilmesi” Genel Kurul sıfatıyla BüyükĢehir Belediye Meclisince onaylanması
komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Meclis’ e arz olunur. ...02.2017

Muhammet Sait GÜRSOY
BaĢkan

Ġsmail Hakkı KÜÇÜKALĠ
BaĢkan Yardımcısı

Mehmet KARAOĞLU
Üye

Mustafa BAYINDIR
Raportör

Ali Bayram TANRIVERDĠ
Üye

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU RAPORU
RAPOR NO :
KONU
:

4
Ġsim Verme Önergesi

MECLİS BAŞKANLIĞINA
Belediye Meclisi’nin 14.11.2016 tarihli birleĢiminde Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor Komisyonuna havale edilen Meclis Üyesi Ali SAĞIR, B.Cahit ERDEM, Erhan NADĠR,
Refik KURUKIZ, Hüseyin AZĠZOĞLU, Ufuk HOġ, Havva GÜMÜġ, Muhammet Said
GÜRSOY ve Bahri ġAHĠN’in 09.01.2017 tarihli ortak önergesi okundu.
Ortahisar Ġlçesi Pelitli Mahallesi Trabzon Rize Devlet Karayolu üzerinde bulunan
Yaya üst geçidine isim verilmesi ile ilgili önerge hakkında olduğu anlaĢıldı.
Yapılan görüĢme sonunda:
Meclis Üyesi Ali SAĞIR, B.Cahit ERDEM, Erhan NADĠR, Refik KURUKIZ,
Hüseyin AZĠZOĞLU, Ufuk HOġ, Havva GÜMÜġ, Muhammet Said GÜRSOY ve Bahri
ġAHĠN’in 09.01.2017 tarihli ortak önergeleri doğrultusunda ; 04.06.2016 günü Ankara’da
TürkkuĢu Tesislerinde Ģehit yakınlarına yapılacak gösteri atlayıĢı provalarında paraĢüt kazası
ile hayatını kaybeden Trabzon 15.09.1989 doğumlu ve ailesi Pelitlide ikamet eden; 2006
yılında girdiği Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan 2008 yılında astsubay çavuĢ
olarak mezun olup Havva Kuvvetleri Gösteri Ekibinde paraĢütçü olarak yüzlerce atlayıĢ
yapan üstün baĢarı belgesi ve madalya sahibi hemĢehrimiz yeğenimiz Ceyhun MUMCU
nun hatırası olan isminin doğduğu ve ailesinin ikametinin bulunduğu Pelitli Mahallesinde
yaĢatılması ailesi, komĢuları, muhtar ve ilçe Belediye meclis üyeleri tarafından talep
edilmektedir.
ġehidimiz Hava kuvvetleri personeli olması münasebetiyle havalimanı karĢısında
Pelitli Mahallesinde mevcut Trabzon Rize Devlet Karayolu üzerinde bulunan Yaya üst
geçidine “Ceyhun MUMCU Üstgeçiti” ismi verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür.
Meclis’ e arz olunur.

15.02.2017

Ahmet Refik YILDIZ
BaĢkan

Ahmet Salih BĠRĠNCĠOĞLU
Üye

Halim KAYA
BaĢkan Yardımcısı

Türkay GÜDÜ
Raportör

Ġsmail Hakkı SĠVAZ
Üye

