
T.c.
MENDERES BELEDiYESi

Katar No:27
Kırar Tıdhi: 01.02.2022

MEclis KARAR|

Başkanhk Önergesi.l;

ilgi:a) Menderes Kaymakamhğ llçe Milli Eğitim Müdüİlüğü'niin 06.07.2020 tarih
ve 64456142-7 56.0|-E.8982l40 sayılı yazısı.
b) Menderes Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğtine gönderilen 04.08.2020 tarih ve
E.227 42422-| |5.99-| 1529 sayılı yazımız.
c) Menderes Kaymakamlıgı llçe Milli Eğilim Müdülüğü ıalafindan ilmir
valiliği- il Eğitim Müdfulüğü (inşaat ve Emlak Hizmet|eli Böliimü)'ne
gönderilen l9.08.2020 tadh ve 64456142-7 56.0|-E.|088185 say ü yazı.
d) Menderes Kaymakamhğı llçe Milli Eğitim Müdiiİlüğü Tekeli Şehit Er
lbrahim Kocagöbek ilkokulu taraflndan Menderes llçe Milli Eğiıim
Müdürlüğü(inşaat Emlak Böliimü)'ne gönderilen 24.01.2020 taİih ve E-
1526552'7 -80'7 .01-41950484 sayılı yazı.
e) Menderes Kaymakaml!ğı ilçe Milli Eğitim Müditlüğü'niın 26.o|.2022 ı,,nh
v e E-64456142-7 56.0l - 42105059 saylı yazısı.

İlgi 1a1 yazı ile: Ilçemiz Tekeli Mahallesinde yapılan imar uygulamzısl sonucu
oluşan ve içerisinde Tekeli Şchit Er ibrahim Kocagöbek ilk ve ortaokulu binalannın da

bulunduğu 508 ada l parsel 5986,42 n 'lik Belediyemize ait taşınmazının, okulun bina
yetersizliğinden dolayı yeni okul inşaatına başlarıılması için ilçe Milli Eğitim
Müdtirıüğü'ne devrinin yapllması talep edilmiştir. llgi 1b) yazımız ile; "6183 sayılı
Amme Alacaklan Usulü ve Tahsili hk. yasanın geçici 8. Md'si; 31.12.2023 taIihine
kadar uygulajırnak iizeİe, özelleştirme kapsamına alınan kuruşlar dahil 08.06.1984

tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Karamame hiıkümle.ine tabi iktisadi devlet

teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlan ile bunlann müesseseleri, bağh ortaklıklan ve

iştirakleri,l8.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanuna tabi faaliyeti devam eden karnu

bankalaı, büyü§ehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tiizel

kişilerin veya bunlara bağll müstakil bütçeli ve kanıu tiizel kişiliğine haiz ktııuluşların,
Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlanna kaışlllk, mülkiyeti bu idareleİe

ait ve üzerinde herhangi bt ipotek bulunmayan taşınmazlanndan meIkezi yönetim

kapsamındaki kamu idaıelerince ihtiyaç dulıılanlaı ile 29.06.200l tarihli ve 4706 sayılı

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katına Değer Vergisi

Kapsarnında Değişiklik Yapülması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek

oıanıaı. o+.oı.zobz tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6. maddesine göIe oluşturulacak

komisyon tarafindan takdir edilecek değeıi iizerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü

alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplanyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca

satın alınabi-lir. Bu idarelerin satın alman taşınmazlannn tapu işlemlerine esas olan ve

)ukanda belirtilen şekilde te§pit edilen değerine eşit tutarda Devlete.iit olın ve bu

kanun kapsamına'giren borçları terkin edilir," şeklinde diizerılenm\tir, Bu kapsam

Tekeli Mahallesi, 508 udu, l paısel 5.986,42 m2'lik taşınmazın Belediyemizin

Menderes Vergi Dairesi'ne olan borcumuzdan müsup edilmek üere, 6183 sayülı

Amme Alacakİan usülü ve Tahsili hk yasanın geçici 8, maddesi gereğince Maliye

Bakanlığına satış işleminin yapllabilmesi için gerekli göriişiın alınaük Belediyemize

ılması edilm tr

AA



ilgi (e) yazı ile; görüş talep edilen alana iiişkin ilgi (c) yazı ile ancak, hel halıgi bil
bilgi getmediğini, söz konusu taşnmazın Müdürlükleıine tahsisinin yapılması sürecinin
zanan alacağından, tahsis işlemleri siireçi devam ederken, belirtilen taşınmaz iizerinde
yeni okul binası yapılabilmesi adına inşaat için geıekli izin verilmesi talep edilmiştir.
Yapılan talebe istinaden ilgi (b) yazı ile talep edilen süecin uzun süeceği dikkate
alınarak, okul ihtiyacınln karşılanabilmesi ve mağduriyet yaş.urm.ımasl için Mülkiyeti
Belediyemize ait, Tekeli Mahallesi 508 ada l parsel sayılı 5986,42 m2'lik taşınmaza
Yapı Ruhsatının verebilmesi için 5393 sayıh Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki
ve imtiyazları" böliımiinde 15/h maddesi, aynı Kaıııınun "Meclisin GöIev ve Yetkile "
Bölümüniın 18/e maddesi ve Diğer Kuruluşlarla ilişkiler Başlık|l Bölümün 75ld
maddesi ve 50l8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47.maddesi gereği
söz konusu taşınmaztn "Yeni okul Binası Yapıtmak Üzere" olarak İlçe Mi]lİ Eğitim
Müdiillüğiıne geçici olarak tahsisi hususunun Sayın Meclis Heyetince incelenerek kaıar
almmasıDr dca edelim. (İmar Md E-26916) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan gödşmelel neticesinde; üukaııda metni yazılı Başkanlık
Önergesinin giindeme alınmaslna oy birliği i]e kalar verildi.

a
llasan YNel I(lRa

Katip Uye
Mustafa in ÇOLAK

Mec § Katip Üye

Aru



T.C-
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No:28
Karar Tarihi: 01.02.2022

MECLiS KARARJ

Başkanlık Önergesi-2;

ilgi: a) 08,01.2020 tarihli ve 12 sayıIı Meclis Kaıaı.
b) Menderes Muhtarlaı Demeği'nin I2.0|,2022 ve l376 kayıt sayılı dilekçesi

5393 saylh Beiediye Kanrınunun 9. ve 75. Maddeleri gereğince; İlçemiz
ma}üalle mühtarlıklannın müalle halkrna daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla,
eiektrik, su, internet, telefon aboneliklerinin fatura bedelleri ihtiyaçlarnda kullanmak
üzere ilgi (a) Meclis Kararı ile aylık 300 TL'ye kadaI ka§llanan ayni yardrm miktannn
artaıı enflasyon nedeniyle ve ilgi (b) dilekçe talebiyle yeniden belirlenmesi hı]susunda;
Sayın Meclisimizce görüşüiüp karar almması için gereğini arz ederim, (Basın Yayın ve
Halkla ilişkileİ Md E_269l7) Denilmekle;

., Mec]isimizce yapllan gödşmeleİ neticesinde; yukarıda metni yazılı Başkanlük
onergesinin gündeme almmasına oy birliği ile kaıar verildi.

Mu Hasan KA.RA ÇOLAK
M Katip Katip Üye

Aru



T.c.
MENDEREs |lELEDiYEsİ

Karar No:29
Karar Tarihi: 01,02.2022

MECLiS KARARI

Gündeme Alınan Başkanhk Önergesi-l;

ilgi:a) Menderes Kaymakamlığı ilçe Milli Eğitim Müdiİlüğü'niin 06.07.2o2o (ınh
ve 64456142-'7 56.0l-E.8982l40 sayılı yazısı.
b) Menderes ilçe Milli Eğitim Müdüılüğiine gönderilen 04.08.2020 tarih ve
E.22'7 42422- 1 | 5.99 -I 1 529 sayıIı y azımız.
c) Mendel9§ Kaymakamlığ ilçe Mitli Eğitim Müdürlüğü taıafından izmir
VaIjligi- il fğiıim Müdürlüğü {inşaat Ve Emlai Hizmetleri Böliimü)'ne
gönderileı 19.08.2020 tarih ve 64 456142-756.0I-E.1088 t 85 sayıh yazı.
d) Menderes Kaymakamltğı ilçe Milli Eğitim Müdülüğü Tekeli Şehit Er
İbrahim Kocagöbek ilkokulu tarafindan Menderes İiçe Milli Eğitim
Müdüflüğü(İnşaat Emlak Bölümü)'ne gönderilen 24.01.2020 tarih ve E-
1526552'7 -80'7 .0|-4|950484 sayılı yazı.
e) Menderes Kaymakamlığı ilçe Milli Eğitim Müdıirlüğü'niin 26 .0|.2022 taih
\e E-64456l42-'7 56.0l - 42l05059 sayıh yazısl.

İlgi (a) yaz1 ile; ilçemiz Tekeli Mahallesinde yapllan imaı uygulamasr sonucu
oluşan ve içerisinde Tekeli Şehit Er ibrüim Kocagöbek ilk ve oİtaokulu binalannın
da bulunduğu 508 ada l pal§el 5986,42 m2'lik Belediyemize ait taşınmazının, okultın
bina yeteIsizliğinden dolayı yeni okul inşaatma başlanılmasr için İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne devrinin yapılmasl talep ediJmiştir, ilgi 1b; yazımız ile; "618] say 1

Amme Alacakları Usulü ve Tahsili hk. yasanın geçici 8. Md'si; 31.12.2023 ta hine
kadar uygulanmak üzele, özelleştirme kapsamına alınan kuıuşlar dahil 08.06.1984
taıihli ve 233 sayılı Kanun Hiıkmiinde Kalamame hiikümlerine tabi ildisadi devlet
teşekküileri ve kamu iktisadi kuruluşlan ile bunlann müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve
iştirakieri,18.06.1999 tarihli ve 4389 sayılr Kanuna tabi faaliyeti devam eden kamu
bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleİi ve bunlara ait tüzel
kişileıin veya bunlara bağh müstakil bütçeli ve kamu tiizel kişiliğine haiz kuİuluşlann.
Devlete ait olan ve bu Kanun kapsaınlna giren borçlarına karşülık, mülkiyeti bu
idarelere ait ve üzerinde herhangi bir ipotek bulunmayan taşmmazlaıından merkezi
yönetim kapsamlndaki kamu idarelerince ihtiyaç duyuianlaı ile 29,06.2001 tarihli ve
4706 sayllı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendiıilmesi ve Katma Değer
Vergisi Kapsamında Değişiklik Yapllması Hakknda Kanun kapsaınmda
değerlendirilecek olanlar, 04.01.2002 tarihli ve 4734 saytlı Kanunun 6. maddesine
göİe oluşturulacak komisyon taIafindan takdir edilecek değeri üzerinden, bolçlu
kurumun da uygun göıüşü alünarak bütçenin gelir ve gidel hesaplanyla
ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakai tğlnca satın almabilil Bu idarelerin satrn alınan

taşınmazla nrn tapu işlemierine esas olan ve yukanda belinilen şekilde tespit edilen
değerine eşit tutalda Devlete ait olrn ve bu Kanun kapsamrna giren borçlan terkin
edilir." şeklinde düzenlenmiştil. Bu kapsaın Tekeli Mahallesi, 508 ada, 1 parsel

5.986,42 m2'lik taşıDmazın Belediyemizin Menderes Vergi Dairesi'ne olan

borcumuzdan mahsup edilmek üzere, 6183 sayılr Amme Alacaklan usülü ve Tahsili
hk yasaırın geçici 8. maddesi gereğince Maliye Bakanlığına sat§ işleminin
yapılabilmesi için gerekli görüşün almarak Belediyemize baş\-rrru yapllması talep

edilm

n/u-



ilgi 1e) yazı ile; görüş ülep edilen alana ilişkin ilgi (c) yazı ile ancak, her hangi
bir bilgi gelmediğini, söz konusu taşlnmazın Müdiırliiklerine tahsisinin yapılması
sürecinin zaman alacağlndan, tahsis işlemleri sıireci devam ederken, belirtilen
taşlnmaz iizerinde yeni okul binası yapılabilmesi adlna inşaat için gerekli izin
verilmesi talep edilmiştİ. Yapılan talebe istinaden ilgi (b) yaz ile talep edilen silıecin
uzun süreceği dikkate alınaıak, okul ihtiyacının kaışılanabilmesi ve mağduıiyet
yaşanmaması için Mülkiyeti Belediyemize ait, Tekeli Mahallesi 508 ada l paısel sayılı
5986,42 m2'lik taşmmaza Yapı Rüsatınn verebilmesi için 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan" böliimünde 15/h maddesi, aynı
Kanunun "Meçlisin Görev ve Yetkileri" Bölümüniin l8/e maddesi ve Diğer
Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı Bölümün 75ld maddesi ve 5018 say ı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47.maddesi gereği söz konusu taşınmazın "Yeni

okul Binası Yapılmak Üzere" olank ilçe Miui Eğitim Müdiiİlüğiıne geçici olarak

tahsisi hususunun görüşülmesi.(İmar Md E,269 16) Denilmekle;

Meclisimizce yapllan görüşmeler netice§inde; yukanda metni yazılı giindem

maddesinin lmar Komisyonu ve Hukü Komisyonuna havalesine oy birliği ile kanr
verildi.

Mustıfa Hısan KARA
ye Ka tip üy"

H oLAKç
Meclisı

L
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T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar Noı30
Karar Tarihi: 01.02-2022

MECLiS KARARI

Gündeme Alınan Başkanlık Önergesi-2;

İlgi: a) 08.01.2020 taİihli ve 12 sayılı Meclis Kararı.
b) Menderes Muhtaflar Deıneği'nin 12.01.2022 ye 137 6 kayıt sayth dilekçesi.

5393 sayıh Belediye Kanıınunun 9. ve 75. Maddeleri gereğince; ilçemiz
müalle mütalltklalının müalle halkına düa iyi hizmet verebilmesi amacıyla,
elektrik, su, intemet, telefon aboneliklerinin fatuıa bedelleıi ihtiyaçlannda kullanmak
üzere ilgi (a) Meclis Kararı ile aylık 300 TL'ye kadaı karşılanan ayni yardım miktannrn
artan eDflasyon nedeniyle ve ilgi (b) dilekçe talebiyle yeniden belirlenmesi hususrınrrn

gö.üşülmesi. (Basın Yaym ve Halkla ilişkiler Md E-269l7) Denilmelde;

Meclisimizce yaptlan görüşmeler neticesinde; 1ukanda metni yazılı giindem

maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile
karar verildi.

Y KARA ÇoLAKMu§tafa
Mecli§, Katip üy" Katip Üyc

ş:jİ:'
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Kırar No:3l
Karar Tarihi: 0|.o2.2022

MECLiS KARARI

Gündem Maddesi3-;

izmir Büyükşehir Belediyesi, Harita ve cBs Daire Başkanlığı bünyesinde
devam etrnekte olan il, ilçe ve maha]le sınırlanIun kesinleştiİilmesine yönelik çalışma
kapsamında Seferihisar ile aramızdaki ilçe ve mahalle sınıllanntn belirlenmesine ve

koordinatlandınlmasına ilişkin hususun görüşümesi. (İmar ve Şehircilik Md E-266l4)
Denilmekle:

Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; }Tıkanda metni yazılı gilndem

maddesinin lmaı Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar

verildi.

ll l.-4.KMüstafa Hasan Y
Katip c

A/U

Katiı)



T.c.
MENDERES BELEDİYf,si

Karar No:32
Karar Tarihi: 01.02.2022

MECLiS KARARI

Gündem Madde§i 4-;

Belediyemiz Meclisi'nin 05,0'7.2021 tarihli ve l58 sayılı karan ile uygurı
görüle.ek, İzmir Büyiüşehir Belediye Meclisi'ıin l t.10.2021 tarllli ,e OS.lİİS sarl,
kararı ile degi$klikle onaylanan İIçemiz_ Özdere Mahallesi. l690 ada ] parsel. lOOİ
ada l parsel, 1702 ada 1 parsel, 1703 ada l parselleri kapsayan alana Uİİ: 35302099
plan iş]emine ait l adet itiraz di]ekçesi hususunun görüşülme§i. (İmar ve Şehircilik Md
F-26680) (lmaf \e Şehircilik Md E-266l4) Denilmetle;

Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; ü,ııkanda metni yazılı giindem
maddesinin imar Komisyonuna havalesine oy birliği ile kaıar verildi.

Mustafa

,/'
,ğ

Hasan \ücel KARA
KatiŞÜye

ÇoLAK
Katip Üye

A/U



T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No:33
Karar T.İihi: 01,02,2022

MECLİS KARARI

Gündem Madde§i 5-;

ilgi: Özgiıİ AYIR tarafindan verilen 20.10.2021 tarih ve 31934 sayılı dilekçe.

İlgide kaylth dilekçe ile Belediye Başkaıllğlmıza sunulan, ilçemiz Ciine},tbey
Mahallesi, I5MJIIA pafta 2ll ada 6,'1,8,9,10,|1,12,13,|4 ve 15 no.lu parsellere
iliŞkin hazıIlanan 1/lo0o ölçekli Uygulama imar Plaıı değişikliği teklifi hususunun
görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md E-26616) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmelff neticesinde; },ııkanda metni yazılı gündem

maddesinin imar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Mustafa Hasan Y KARA H ÇoLAK
Katip Üye Katip Üye

A/U



T.C,
MENDERES BELEDiYEsi

MECLiS KARARJ

Gündom Mıddesi 6-;

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıklı 59, maddesinin

(d) bendi "Taşrrur ve taşınmaz malla n kira, satrş ve başka sırretle

degerlendirilmesinden elde edilecek gelirler" Belediyenin gelirleri arasında

goiterilmektediı. 5393 sayıh Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Ye*i ve imtiyazlarl'
6oüii.ıınd" 15,4ı maddesinde "mahalli müşteİek nitelikteki hizmetlerin yerine

getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavil a]an sınırları içerisinde taşınmaz almak,

iamulaştırmak, sımak, kiralamak veya kiıaya vermek, trampa etmek, tahsis etmek,

bunlar üzerinde sınrılı ayni hak tesis etmek", ayfu kanunun "Meclisin Görev ve

Yetkileri" Bölümiınün l8/e maddesinde "Taşlnmaz mal alrmına, sahmna, taka§ma,

tahsisine, tahsis şekliıüin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazm kamu hizrnetinde

ihtiyaç juyulmaması halinde tahsisinin kaldınlmasrna, üç yıldan fazla kiralanmasına

," sii.".; otu, y,l, geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karaı

vermek" denilmekİedir. Buna göre yukanda izüını yaphğımız Kanun maddeleli

alkut. a.-ut, ilçemiz sınırlarİ içerİsinde, Menderes ilçesi, Özdere Mahallesi, 1236

uau, l!) p-."l ,uy,ü, 3ZZ,63 m2'lik taşınmazda bulııan 12'148132263 ,oranında 
127,48

mZ;lit İleleaiye'l,ıissesi için satış kararı alınması hususunun görüşülmesi, (lmar ve

Şehiıcilik Md E-25304) Denilmekle;

Meçlisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı. gi,indem

.uaO".inİn'i-ar Komisyonu,-Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hlıkuk Komisyonuna

havalesine oy biIliği ile karar verildi,

Mustafa
Mecli§

Hasan Y KARA H
+ Katip Üye Ka

"/.

A./tI

Karar No:34
Karar Tarihiı 01.02.2022



T.c.
MnNDRREs Bnr,EDiYEsi

Karar No:35
Karar Tarihi: 01.02.2022

MEcLis KARARI

Gündem Maddesi 7-;

İıgi, Mehmet TEKELi taıafından veıilen 10.01.2022 tadh ve 104l kayltlı
dilekçe.- 

iıgi dilekçe ile; izmir ili, Menderes ilçesi, Özdere Mahallesi, 1500 ada, 13

parsel sayılı 32]ü,44 m2'|ik taşünmazda hıılunan 983/4592 oranmda 68.8l m2'1ik

telediye hissesinin, sahşının için gerekli işlemlerin yapılması talep edilmi$ir_5393

sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirieri başlıklı 59. maddesinin (d) bendi;

"Taşınır ve taştnmaz mallann kira, satlş ve başka suretle değerlendirilmesinden elde

edilecek gelirler" Belediyenin gelirleri arasında gösterilmektedir, 5393_ sayılı Belediye

Kanunu'n-un "Belediyenİn Yetki ve İmtiyazlarl' bölümilnde l5/lı maddesinde "mahalli

müşterek nitelikteki iıianetleIin yerine getirilmesi amaclyla, belediye ve mücavir alan

sınİrları içeıisinde taşınmaz almak, kamulaştıımak, satmak, kiralaınak veya kiraya

vermek, tr'ampa etmek, tahsis etmek, bunlal üzerinde sırurlı ayni hak tesis etmek", aynı

k-*o. "1,1".ıi.in cörev ve Yetkileıi" Böliimüniin 18/e maddesinde "TaşınrnAz mal

J,.ınu, .uu-rnu, takaslna, tahsisine, tüsis şeklinin değiştirilmesine veya.tahsisli bil

taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde lahsisinin kaldınlmasına, üç

",İar. t-l" kiıalanmasına ve jüresi otuz yılı geçmemek kaydlyla bunlar iizerinde,sİ, 
;r;İ hak tesisine karar vermek" denilmektedir, Buna göre;.}ı*anda izahını

uuriie,r,, kanun maddeleri dilikate alınarak, ilçemiz sın[ları içerisinde, 
_ 

izmir ili,
'ür;İlr; İİç"İi, Ora... Mahallesi, 1500 ada, 13 parsel sayft.321,44. m2'lik

İ*,"--a" Url"r- S8J/4592 oranında 68,81 m2'lik belediye hissesinin diğerhissedaı

"İ. lrl"t-a, TEKELİ're satış kaıart alınmasl hususunun gödşülmesi, (Imar ve

Şehircilik Md E-26679) Denilmekle;

Meclisimizce yap an görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı. giindem

rnaddesinin İmar romisyonu,-llan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonıına

havalesine oy biıliği ile karar verildi.

Mustaf Hasan Y I(AR4. Hüs
+ Katip üy" KatipM Baş

Aru



T.c.
MENDERES BELEDirEsi

Kırar No:36
Karar Tarihi: 01.02.2022

MECLIS I(ARARI

Gündem Maddesi 8-;

5393 sayılı Belediye Karıununun Belediyenin gelirleri başlıkh 59. maddesinin
(d) bendi; "Taşınrr ve taşınmaz mallann kira, sahş ve başka suretle
değeılendirilmesinden elde edilecek gelirler" Belediyenin gelirleri aıasında
gösterilmektediı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki ve
lmtiyazları" böliimilnde l54ı maddesinde "Mahalli miışterek nitelikteki hizİnetleiin
yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınır|arı içeri§inde t şınmaz
almak, kamulaştırmak, §atmak, kiıalarrüak veya kiraya vemek, trampa etmek, tahsis
etmek. bunlü tizerinde sınlrlı ayni hak tesis etmek", aynı Kanunun " Meclisin Görev
ve Yetkileri" Bölümiinün l8/e maddesinde "Taşınmaz mal alımına, satmına, takasına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşmmazın kamu hizmetinde
ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin kaldınlmasına, üç yıldaı fazla kiralanmastna
ve süesi otuz ylh geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde srntlı ayni hak tesisine karaı
vermek" deoilmektedir. Buna göre; Yukanda iza}unı yaptığımtz Kanun maddeleıi
dikkate alınarak, ilçemiz srnflan içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan
Özdere Mahallesi 23 ada 13 paısel sayılı 136,99 m2 arsa vasıflı tam ta§tnmazn
sahşıntn Sayln Meclis'ce inceleneıek satış karar alünmasını ve sahş kaıaıının 5393
sayrlı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereğince enciimence uygulanması
hususunun görüşülmesi. (lşletme ve İştirakler Md E-26678) Denilrnekle;

Meclisimizce yapılan göri§meler neticesinde; üııkanda metııi yazılı gilndem
madde§inin lmaı Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna
havalesine oy birliği ile kaıaı verildi,

]!lu§tafa Hasan Y KARA çoLAK
Mcclis : Katip ye Katip Üye

A/t]



T.C.
MENDERES BELEDiYnsİ

Karar No:37
Karar Tarihi: 01.02.2022

MECLiS KARARI

Gündem Maddesi 9-;

Belediye meclisimizirü 07 .12.2021 taıihli 259 sayılı karan ile beliılenen 2022
yllı kaü atlk tarifesi cetveline; "Kirleten öder ilkesine uygun ola.ak 0 (slfir) tüetimli
abonelerde katı atık bedelinin tahakkuk etmemesi. l (bir) ton tüketiminde katı atık
bedeli tahakkuk etmesi" ve "Gazilel, şehit aileleri ve camiiler katı atık bedelinden
muaftır." ibarelerinin eklenmesi hususunun gödşülmesi. (Temizlik İşleri Md E_
265l 1)Denilmekle;

Meclisimizce yapılan göıüşmeleı neticesinde; yukarıda metrıi yazrlr giindem
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği
ile karar verildi.

M Hasan Y KARA Hüseyin ÇOLAK
Katip ÜyeM Katip Üye

.o: ,

Aru
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MENDEREs BEl,EDiYE§i

Karır No: 38
Karır Tarihi|01.02.2022

MECLiS KARARİ

Toplanhya Katllamayan Meclis Üyeleri Ayşegül DURAN TÜRKER, Hazaı
DENİZ GEZER, ibrahiın BNEK, Mehmet civEK, Bülent TAŞKIRAN ve Ertan
GÜLEÇ'in izinli sayılmalanna oybilliği ile karar verildi.

M
:

Hasan KARA Hüscyin
Katip

çoLAK
üy"ni! üy"

A./t]
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Karır Tarihi:01.02.2022

Mf,CLis KARARJ

Göri§ülecek başka giindem maddesi bulunmadığlndan ŞubaÇ2022 olağaİı
Meclis Toplantlsl l.Birleşiminin kapatılmasına ve Şubaı2022 olağan Meclis
toplantlsı 2.Birleşiminin 04,02.2022 Cuına günü saat 17:00'da Belediyemiz Meclis
Toplann Salonunda yapılma§ına oybilliği ile karar verildi.

\l tlasan Y KARA H

A./tI


