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MENDERES BELEDİI,ESİ

MECLiS KARARI

Başkanhk Önergesi-1;

Tasamıf haklo Belediye ait İzmir İli Menderes İlçesi Hiirriyet Mahallesi Atatiirk Caddesi
No:7/1 adresinde bulunan taşınmaz tizerindeki sosyal tesisin (kreş) okul öncesi eğitim ve ilkokul

çağı çocuklann derslerine destek kurslannı içeren sosyal etkinlik meıkezi olarak kullanılmak üzere

izmir Büyfüşehir Belediye Başkanlığına aylık 1.000,00 TL tahsİs ücreti iizerİnden 5 yıllığına tahsis

ve buna ilişkin h azırluıan protokol taslağının kabulü hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanırnun 18/e

maddesi kapsamında gerekli karann alınmasını arz ederim. Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda Metni yazılı Başkanlık
Önergesinin Giindeme alınmasına, oy biıliği ile karar verildi.
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MECLİS KARARI

Gündeme Alrnan Başkanhk Önergesi-l;

Tasamıf hakkı Belediye ait İzmir İli Menderes İlçesi Hiiniyet Mahatlesi A-tatiirk Caddesi

No:7/1 adresinde bulunan taşınmaz i.izerindeki sosyal tesisin (kreş) okul öncesi eğitim_ ve ilkokul

çağı çocukların derslerine destek kurslannı içeren sosyal etkinlik merkezi olarak kullanılmak tizere

İrİ.iİ otıytıtş"t ir Belediye Başkanhğna aylık 1.000,00 TL tahsis ücreti iiaerinden 5 yılhğına tahsis

ve buna ilişkİn hazrlanan protokol Ğlağının kabultl hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanıınun 18/e

maddesi kapsamında gerekli karann alınması hususıınun göriışıilmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Yukanda Metıri Yazılı Giirıdem Maddesinin

Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
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:04.11.2019

Meclis Üye Önergesi-1;

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleıi,. Mtımin BAYRAM, Cemil AZ, Ayşegül

DURAN TÜRKER, Ayhan PEHLiVAN, Halis MACiT ve Mehmet CivEK tarafından Meclis

Başkanlığına sunuları Meclis Üye Önergesi ile,

kadına şiddet ve kadın cinayetleri karşısında ilgili her kurum ve kuruluşun şiddetle mücadele

konusunda önleyici ve koruyucu tedbirleri alması gerekmektedir,

Evliliklerde yaşanan şiddet vakalanna baktlgımızda; öfke kontrol bozukluğu olan ve şiddete

eğilimli bireyler etken olmaktadlr." sun; yannda çoğu zaman evlenecek çiftlerin evlilik yolunda adım atarken medeni

haklannı, velayet haklannı, şiddetin yaptınmlann ve buna karşrn nerelere başvuracaklarını

bilmediklerini görüyoruz.
Tiim bu nedenlerden dolayı, daha sağlıklı bir toplumun yapısın tesis etınek amaclYla evlilik

için Beledimize başvuran çiftlerin evlilik akdi gerçekleşmeden önce bu konularda kendilerine eğitim

verilmesini 5393 Sayılı Beıediye Yasasr'nrn 14. Maddesine istinaden Meclisimizde kaıar alrnmasrnı

arz ve talep ederim. Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukarıda Metııi yazılı Meclis Üye

Önergesinin, gi.indeme alınmasına oy birliği ile karar verildi,
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Gündeme Alınan Mec[s Üye Önergesi,l;

kadına şiddet ve kadın cinayetleri karşısında ilgili her kurum ve kuruluşun şiddetle

mücadele konusunda önleyici ve korulııcu tedbirleri alması gerekmektedir,

Evliliklerde yaşanan şiddet vakalarına bakhğımızda; öfke kontrol bozuklugu olan ve

şiddete eğilimli bireyler etken olmaktadır.

Bununyanındaçoğuzamanevlenecekçiftlerinevlilikyolundaadım-ataıkenmedeni
haklarını, velayei haklannı, şiddetin yaptınmlarını ve buna kaışın nerelere başıııracaklannı

bilmediklerini görüyoruz.

Tüm bu nedenlerden dolayı, daha sağlıklı bir toplumun yapısını tesis etrnek amacıyla

evlilik için Beledimize başvuran çiftlerin evlilik akdi gerçekleşmeden önce bu konulaıda kendilerine

eğitim verilmesini 5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 14. Maddesine istinaden Meclisimizde karar

alınması hususunu görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Yukarıda Metni Yazılı Giindem Maddesinin

Hukuk Komisyonu ," Iİadrn E.kek Eşitliği Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
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:04.11.2019

Çile Mahallesi Mersin Sokak No:5 Menderes adresinde Şarap üretimi tesisi olan Bütiyar
yAvA§, yöre bağlannda yetişen tıztimlerden iirettiği şaraplan son dönemlerde yaygınlaşan Bağ ve

Saran Trrrizmi kaosamrnda taiım, sunum yaparak tanıtmak ve satmak istemektedir, Ancak mevcut

i#r,rr,ör"irı.-iit ii v..-söüesinde olmaması nedeniyle \yeri {eTa ve Çalışma Rüsatı

alamadığından, 121l4l parselJe"bul*- işletme alanın İçkili Yer POle9sin9 ahnmasını talep

etmektedir. işyeri Açma ,"-;;,;;;Rüsutıa.,na ilişkin iönetmeliğin 29, Maddesi, "içkili yer

bölgesi, mülkı idare amirinin;;;i güvenljk !e_ aşgyi; durumu hakkındaki _?örüşü .doğrultusunda
belediye sınırları u, .ü"oui|7iii-fiiJrkdiy, meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi

İrii,a"",rrpıt edilir." aeniımeı<teoir.'aıımetbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı,nın 19,08,2019

tarih ve 9919 sayılr yazrsı .nrJ" gtira"rlı"n tutanak ile belirlenen içkili yer utılep|.h$ında "Genel

cur..iit ," e.avii vonma"" 
-ritin.u* 

bulunmadıği, belirtilmiştir, çile Mahallesi,.Mersinalanı

Mevkii L18_D_ls_C_3 pafta, ıiı uau ve 41 par-selin tamamının içkili yer Bölgesi olarak

İ"İl.İ.r-*i ," ilgili kıokilerin onaylanması hususunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizceyapılangörüşmelerneticesinde;YukandaMetniYazılıGiİndemMaddesinin
Meclis Gii,rıdeminden çıkanlmasına oy birliği ile karar verildi,

Gündem Maddesil;
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MECLiS KARARI

Gündem Maddesi-2;

denilmekle;

Meclisimizceyapılangörüşmelerneticesinde;YüandaMetniYazılıGiindemMaddesinin
uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi,

MenderesBelediyesiPersonelA.Ş..ninyönetimdeğişikliğininizmirTicaretSicil
Müdiirlüğiince çevre ve ş"h;ıil";.üığının ( Ğrel yonetirııler Genel Müdiıırlüğü Ticaret

Bakanhğına ( İç Ticaret G"".i'il;;iirGü ) y-_J,g, uiıu tu.lt E.103708 " Belediye şirketleri konulu

görüş yazısından 1.orul, go,tlİ-v-"--6- _l";9t"Ç yapmaınış Meclis karanrun bulunması

gerektiğini bildirmiştir. c.r"ilr-i* y"*i.irde ohn rd. iicaret kanunu ile 5393 sayılı Belediye

Kanunu ve diğer mevzuata uygun ş,kild" alınan yayınlanması gereken kararımızın ; anayasa ,

kanun , kanun hükmünde kar#h.,, tilrtik yonetmelik , yönerge . genelge ve_diğer alt düzenleyici

işlemler şeklinde sıralanan ";;i; hiyerarşine riayet.etmeden. yasal dayanağı olmayan ve sonuç

böliimünde., ... anonim şirk.tı;;;';;; $r.ı ıişi iı. birlihe tilzel kişi adına ttızeı§şi tarafındarı

belirlenecekgerçekkişininseçimindede\ryr.vermevetkisininBelediyeMeclisindeolduğu
değerlendirilmektedir ...,, ş"tıii; go_ş-tildiren bir yazının dayanak_ gösterilerek ticaret sicilinde

yayınlanması şirketimizin ,..ri 
-ı..-i"ı_ 

nezdinde yapılacak işlemlerin yerine getirilmesi

ft;ii;;;k.jtr. Bu itibarl-a" ie.ciı işı".inin sağlana'bilmesi amacıyla sermayesinin tamamı

Belediyemize ait olan M;";;;-^iü.ı"diye.i r"r"*n"l A.ş,,nin Genel Kunılunda Menderes

Belediyesini Belediye uat*i üu.tafa iAyALAn,,n temsil etmesi hususunun göıüşülmesi,
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|209
:04.11.2019

Komisyondan Gelen Raportar-l;

04.11.2019 tarihli Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,

TasamıfhakkıBelediyeaitizmiriliMenderesilçesiHüniyetMahallesiAtatiirkCaddesi
No:7/l adresinde bulunan tuşrrr-- tır"rirdeki sosyal tesİsin (kreşj okul öncesi eğitim ve ilkokul

çağı çocuklann derslerine d"r; k*.;; içeıen sosyal etkin[k merkezi olarak kullanılmak iizere

İzmir Büyiikşehir Belediye B;k;ğr*;ıri1 ı,o99,9o TL tahsis ücreti üzerinden 5 yıllığına tahsis

ve buna ilişkin hazlrlanan p."itoı ti.i"c,,;ın kabulü hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun t8/e

maddesi kapsamında uvgunıri"rnu au].Şı"n,. Bütçe komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin

raporunun görüşülmesi, denilmekle;

MeclisimizceyapılangörüşmelerneticesindejYukarıdaMetniYazılıGündemMaddesinin
pıan ,. sütç. romisyonuroi geidigi şekliyle kabuliine oy birliği ile karar verildi.
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MECLiS KARARI

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyesi, Hazal DENİZ GEZER'in izinli

sayrlmasrna, oybirliği ile karar verildi.
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MECLiS KARARI

GörüşülecekbaşkagiirıdemmaddesibulıınmadığmdanKasım.2019olağan
Meclis Toplantısı l.Birleşiminin kapatılmasına ve Kasım_20l9 olağan Meclis

toplantısı 2.Birleşiminin oıi.ıı.zoıs Cuma giinü saat 17:00,da Belediyemiz Meclis

Toplantı Salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi,
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