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Meclis Toplantı Salonu
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLiSiN AÇILIŞI.
II_SAYGI DURUşU Vf, iSTİKLAL MARŞI.
III_YOKLAMA. (TOPLANTI }aETER SAYISININ Tf, SPiTi)
IV-02.05.2019-07.05.20r9 TARiIil,İ TOPLANTI TUTANAK Özırı,rnİıin OKUNUP
oYLANMASI,
V-BAŞKANLIK Öxgnce ı-e ni,
VI-MECLiS iryn ÖNnncnı,nRi,
VII_GÜIYDEM MADDELERi,
1-02.05.2019 tarihli Meclis.toplantısında gündemde bırıkrlan,
Menderes Kaymakamlığı Ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 13.04.2019 tarih ve l171286 sayılı
yazısı ile talep edilen; Murakabe Heyeti ile Çiftçi Mallan Koruma Meclisi Üyeliğine 5 asil 5 yedek
üye isminin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
2- İlgi: İzmir Büyü§ehir Belediye Başkanlığı Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığının 03.05.2019
tarih v e 728267 67-3l8-E-103394 sayrlı yazısr.
İzmir Büyü§ehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, İzmir'in sürdürülebilir ekonomik
kallanınası ve işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla, 11 kurs merkezinde ve 30 ilçede başta
uzun süreli işsizler, genç işsizler, engelli işsizler, kadın işsizler, mesleğinde ilerlemek ya da meslek
değiştirmek isteyenler için, istihdama ihtiyaç duyulan alanlarda ve yerelden gelen talepler
doğrultusunda ücretsiz olarak mesleki ve teknik eğitimler düzenlendiğini, bu süreçte ilçe
belediyeleri, üniversiteler, Il Milli Eğitim Müdürlüğü.ve tüm y€rel aktörler ile işbirliği yapıldığını
ilgi yazıda belirtilmektedir. Buna göre; Menderes llçemizin bu kapsamda, turisti\ tarihi ve

ekonomik yapısı ile büyük öneın arz etiili, bölgenin ihtiyaç tespiti ve halktan gelen talepler
doğrultusunda Menderes Özdere Mahallesi olmak üzere çevre rnahal|elerde ve ilçelere eğitim
hizmeti sağlanabilmesi için, Çukuraltı Mahallesi Mustafa Keınal Paşa Bu|varı No:108'de bulunan
ve Belediyİmize ait olan 2 katlı hizmet binasının İBB Meslek Fabrikası Şube Müdüriüğüne 2019

Haziran-2020 Haziran dönemi için tahsis edilmesi ile eğitim faaliyetlerinden işbirliği sağlanması
talep edilıniştir.5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki Ve Imtiyazları" lıölümünde
15/h maddesinde '' Mahalli müşıerek nİtelikıeki hix,metlerin yerİne geıirilmesi amacıyla, belediye ve

mücavir alan sınırlorı içerisinde ıüşınmaz almak kamulaştırmak satmak kiralamak veya kİraya

vermek, trampa eımek, ıahsis eımek, bunlor üzerinıIe sınırh ayni hcık lesis elrze*" denilmektedir.
Aynı Kanunun '. Meclisin Görev ve Yetkileri" Bölümünün l8/e maddesinde "TaŞınmıız mal
ülımına, saıımına, ıükaşına, tahsisine, lahsis şeklinin değişlirilmesine veya lahsislİ bİr taŞınmaZın

kamu hizmeıinde ihtiyaç duyulmaması lıalinıle ıahsİSİnin kaldırılmasına, üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi oıaz !ılı 7eçmemek kaydıyla bunlar ikerinde sınırh ayni hak lesisine karar
vermek'' denilmektedir. İlgi .yazı talep doğruliusunda yukarıdaki kanun maddeleri hükmünce

Mülkiyeti Belediyemize ait Özdere Çukuraltı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:108/F

adresindeki zemİn kat (8) nolu bağımsız bölümün İzmir Büyü§ehir Belediyesi Meslek Fabrikası

şube Müdürlüğüne 2019 haziran ve 2020 haziran dönemi için tahsis edilmesi ile eğitim

faaliyetlerinde işbirliği sağlanabilmesi hususunun görüşülmesi,
3-ilgi:cüneytbey Mahallesi Muhtarlığının 27.03.20|9 tarihli dilekçesi,
Müikiyeti lietediyemize ait, Menderes İlçesi Cüneytbey Mahallesi No:2/lA (25) Nolu Bağımsız

bölüm işyerinin iıgı oiı"ı.ç" ile Muhtarlık hizmet binasl olarak kullanılmak üzere tahsisi talep

edilmiştir.5393 sayılı Belediye Kanunu,nun "Belediyenin yetki Ve İmtiyazlan" bölümünde 15/h

maddesi Aynı. Kanunun "i,Ieclisin Görev ve Yetkileri" Bölümünün l8/e maddesi ve Diğer

Kuruluşlaria İıişkiler Baştıklı Bölümün 7S/a_b_c_d maddesi gereği bahse konu taşınmazın

Cüneytiey Mahailesi Muhtarlığına hizmet binası olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi,



!:..İ!g!ıGqr!c9 Hürriyet Mahallesi Muhtarlığının l7.05.20r9 tarihli dilekçesi.
Mülkiyeti Belediyemize ait, Menderes İlçesi Bektaşhk Mevkii, 17M-4b pafta, 104 ada, 6 parselde
kıyıtlı Görece Hürriyet Mahallesi Ziya Gökatp Caddesi No:29 l.kat (9) Noiu bagımız bölümün
ilgi dilekÇe ile Muhtarıık hizmet binası olarak kullanılmak üzere geçici tah§isi talep-edilmiştir.5393
saYılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki Ve İmtiyazların bölümünde 15/İ maddesi Aynı
Kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileri" BöIümünün l8/e maddesi ve Diğer Kuruluşlarıa İıişkiİer
BaŞhklı Bölümün 7Sla-b-c-d maddesi gereği bahse konu taşınmazın Göİece Hürriyet MahaIlesi
Muhtarlığına hizmet binası olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi,
5- ilgi:a) Menderes ilçe Müftülüğün iiın 77.04.20|9 tarih ve 277lıslj4-756.01-130485 sayılr yazısı.

b) Imar ve Şehircilik Müdürlüğünün o3t05l20l9 tarih Ye 22742422-000.0L iı.züi6ı sayıl
yazlsr.
Menderes Kayrnakamlığı İlçe Müftülüğü ilgi'(a) da kayıtlı yazısında; İlçemiz Görece MahaIlesi
IzDEp depolar mevkiinde l50 civarında büyük işletme/depoların olduğunu, bu depolarda
ÇalıŞanların Cuma namazı ve ibadetleri için uzak camilere gitmek zorunda kaldıklarını, İZDEP
yönetiminin imar planlarında cami alanı olarak düzenlenen alanda cami yapılması için
Müftülülderi ile iIetişime geçtiğini, imar planlarında cami alanr olarak düzenlenmiş otan İlçemiz
Görece Mahallesi 5l1 ada 3 parselin mülkiyetinin Belediyemiz mülkiyetinde olduğunu ifade ederek,
bahse konu parsclin Menderes Müftütüğüne tahsis edilmesini talep €tm€ktedir. İmar ve Şehircilik
MüdürIüğünün İIgi (b) yazıyla konu haklonda yapılan inceleme neticesinde; Belediyemiz, Görece
Mahallesi,511 ada 3 nolu parselin büyük bir kısmınrn 1/1000 ölçekli uygulama irnar planında "Dini
Tesis Alanı" ve küçük bir krsmının ise "SağIık Tesis Alanı" kullanımında kaldığı bildirilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Be|ediyenin Yetki Ve İmtiyazları" bölümünde 15/h maddesi
Aynı Kanunun "Meclisin Görev ve Yetkiieri" Bölümünün 18/e maddesi ve Diğer Kuruluşlarla
Ilişkiler Başhldı Bölümün 75la-b-c-d maddesi gereği bahse konu taşrnmazrn Menderes İIçe
Müftülüğüne tahsisedilmesi hususunungörüşülmesi,
6-Menderes İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi,2112 adı,lve2 nolu parsellerde hazırlanan1/l000 öIçekli
uygulama imar planı değişikliği teklifi hususunun görüşülmesi,
!,III-DİLE K \/E TE MEIINiLER.
IX_TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLiS tıytınnİNiN MAZERETLERiNİN
GöRüŞüLMEsi.
x -BiR SONRAKİ TOPLANTININ GİJN \T SAATiNİN TESPİTİ Vf, KAPANIŞ.

Mustafa KAYALAR
Belediye Başkanı


