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MENDERES BELEDil,Esi
Karar No:Sl
Kırar Tarihi: 0ı.03.2022

MECLiS KARARI
Gündem Madde§i l-;
iıgi: 2o.oı.2022 tarilıüi diıekçe

Mükiyeti Belediyemize ait; Barbaıos Müallesinde Onaylı lmar Planında
Belediye Hizmet Alanı olamk ayrılaı, |262 ada l paıselde kayıtL 662,04 m2 arsa
vasfindaki taşınmazın halkın kullanrma açık, Kültiiİ Evi ve Sosyal Tesis yapıiması
kaydıyla, Haçı Beştaş Veli Anadolu Külth Vakfi ile Belediyemiz aıastfia 21.02.2022

tarihli 25 yıl sııİeli onak Hizmet Projesi Gerçekleştirme protokolü imzalanmrştr. söz
konusu ortak Hizm€t Projesi Gerçekleştirme Protokolü,5393 Sayıh Belediye
Kanununun Belediyenin Görev ve Soruınluluklan madde 14 /a bendi, Belediyenin
Yetkileri ve İmtiyazlan madde l5/a bendi, Meclisin Göıev ve Ye&ileri Böliimünün
madde l8/e bendi ve 75. maddesine dayanmakta olup, protokoliln maddelerinin yerine
getidlme§i için bahse konu kanun maddeleri geleği; Baıbaıos Mahallesindeki 1262
ada 1 paıselde kayıtlı 662,04 m2 arsa vasıflı taşınmazın ilgi dilekçeye istinaden; Hacı

Bekta§

Veli Anadolu Kültür Vakfına 25 yılhğna tahsis edilmesi

görüşülmesi. (İşletme ve iştirakler Md E-28460) Denilmekle;

hususunun

Meclisimizce yapllan görüşmeler ııeticesinde; ü,ukarıda metni yazılı giindem
maddesinin İmar Komisyonu, Plan ve Bütça Komisyonu ve Hul«ık Komisyonuıa
havalesine oy birliği ile kaıaı veıildi.
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MECLİS KARARİ
Gündem Maddesi 2-;

llgi: izsu Gen. Müd.2.Bölge İştetmeter Bakrm ve onanm Dairesi
Başkanlığının 21.02.2022 tarihli v€ l5228928-220.01.99-E.35l l87 sayılı yazısl.
2. Bölge lşletrneler Baklm ve onanm Daiıesi Başkanlığna bağı Meıderes
Bölgesi Teknik Şub€ Müdii.lüğü sorumluluk alanrnda bulıman, Menderes İlçesi
Ataköy Müallesinin içme suyu ihtiyaçlannın kaışılanması amacı ile mülkiyeti
Belediyemize ait olan Ataköy Mahatlesi l20 ada 2 paıseldeki taşınmazın ilgi yazıda
ekli kokide belidilen köşe noktasndaıı 25m'' lik kısmının kuyu açılabilmesi için
tahsisi talep edilmiştiİ.5393 sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin Ye&i ve
İıtiyazlan" böliimiinde ls,tl maddesi aynı kanunun "Meclisin Görev ve Ye&ileıi"
Böliımtiniin l8/e maddesi ve "Diğer Kuruluşlarıa İlişkiler Başlıkh" Böliijniın 75ld
maddesi ve 5018 saplı Kanu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47.maddesi
gereği; Ataköy Mahalle§i l20 ada 2 parselde kokide belirtilen köşe nokta§ndan
25m2'lik kısmın kulu açılabilmesi için lzsu'ya tahsis edilmesi hususunun
görii§üIİıesi.( İşletrne ve lşirakler Md E-28552) Denilmekle;
Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; üııkanda metıi yaa h gilndem
maddesinin lmaı Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuu
havalesine oy biıliği ile karar verildi.
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MECLiS KARARI
Gündem Mıddesi 3-;
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Dağıhrn A,Ş, taıafindan verilen o2.|1.2o2l
taıih ve 5750l

, .ilgi yazı ile lalep edilen: ilçemiz oğlananast Mahallesi LlöA24c2B pafta 300
ada l parselin kuzevinde kalan na* aüaİıı
içerisine-İ-l'. o-1ç"ulİ,l"a."rİ'Co**
Maha]lesi t6M]B pafla 547 adaj p*r.lln
ll*.ylra. İ"l"r'İ."^1,1]'İ.İİll ,.* a".
içerisinde l0x20 m ötçülerinde ıoİlu, 2 ud.ı
y*ilİ.'lleiİİ
#J*'*l/l000 ölçekli Uygulama imar Plall Değişikliği
".l"hu;;*; ,B*r;i;;,.";r"l'"J'
,"
Şehncilik Md E-28577)Denilmekle;
..

,Meclisimizce yaptlan görüşmeler.nericesinde;
merİ yazıll giindem
maddesinin lmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna üııkanda
hava]esine oy Uİ.Tj'iİ" tar-
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MECLİS KARAR|
Gündem Madde§i 4-;
İügi: İyi Dostlar sitesi Kat Malikleli adına
Kurulu'nun l0.02.022 tarih ve 4722 kayıtlı ditekçesi.

İyi Dostlaı sitesi

Yönetim

Belediyemiz Meclisi'nin 05,0'1,202]ı tarih ve t53 sayıL karan ile uygrın
görülerek, İzmir Büyiikşehir Belediye Meclisi'nin |4.1o.2o2l tarih ve 05.120l sayılı
karan ile onaylanan, ilçemiz Ahmetbeyli Mahallesi Maydanoz Mevkii 209 ada 27
parselde İzmiı Bölge ldaİe Malıkemesi 3. idaıi Dava Dairesi'nin E:2020l5l4,
K|2020/948 sayılı karaıı doğrulfusunda 7 metlelik yaya yolunun imar planına
işlenmesine yönelik UiP:35263632 plan işıem numaralı l/l000 ölçekli Uygulama imal
Plaru Değişikliğine yasal askı siaesi içerisinde ilgi dilekçede belinilen l adet itilaz
hususunun görüşülİnesi. (lmar ve Şehiıcilik Md E-28479) Denilmekle;
Meclisimizce yapılan gönlşmeler neticesinde] üıkanda metni yazıIı gilndem
maddesinin İmar Komisyonunu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy biıtiği ile karaı
verildi.
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MECLİS KARARI
Gündem Mıddesi 5-;

ilgi: Reyhan ARlcI talafından verilen 01.02.2022 tarih ve 367l kayıth dilekçe.
İlgi dilekçe ile; İzmt ili Mendere§ ilçesi Gilİnüldiiİ Mahallesi 236l ada 8 paısel
sayılı 274,28 m2'lik taşırımazda bulunan 582/6857 oftİ\],ftda 23,28 m2'lik belediye
hissesinin satış! için gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir. 5393 sayıL Belediye
Kanununun Belediyçnin Gelirleri başlıklı 59 uncu madde§inin (d) bendi "Taşınır ve
taşlnmaz mallann kira, sahş ve başka suıetl€ değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirler Belediyenin gelirleri arasında gösterilmektedir." 5393 sayll Belediye
Kanununun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan" bölitrntlnde 15,4ı maddesinde ''Müalli
mqterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyl4 beıediye ve mü@viı a]an
sıntlaıı içerisinde taşınmaz almak, kamulaştlrmak, satrnak, kimlamak veya kiraya
vermek, trampa etmek, tahsis etıııek, bunlar iizerinde sınırlı ayni hak tesis etmek", aynı
kanırnun "Meclisin Görev ve Ye&ileıi" Bölümüniın l8/e maddesinde "Taşlnmaz mal
alrİn1n4 satımlnA takasın4 tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir
taşDmazm kaİnu hizmetinde ihtiyaç dulıİmaması halinde tahsisinin kaldınlmasm4 üç
yıldan fazla kiralanmasına ve süesi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlaİ ilzerinde
snıIh ayni hak tçsisine kaıar vermek" denilmektedir. Buna göre; üukanda izahını
yaphğımz kanun maddeleri dikkate alınaıak, İzmir İli Menderes İlçesi Giirnüldil!
Mahalle§i 236l ada 8 parsel sayılı 274,28 m2'lik taşınmazda bulunan 582/6857
orarunda 23,28 m2'lik belediye hissesinin diğer hissedaı olan Reyhan ARICI'ya sahş
karan alınması hususunun göriişülmesi. 1imar ve Şehircilik Md E-27339) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görqmçler neticesinde; üııkanda metni yaalı gtlndem
maddesinin İmaı Komisyonurıg Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna
havalesine oy birliği ile karar verildi.
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MECLiS KARARI
Gündem Maddesi 6-;

ilgi:
taraflndan

Nil AŞKAR ve Necmiye IüĞRAY, Aüp TUĞIIA Y Vekili Nil AŞKAR
verilen 0'1.02.2022 tarih ve 4192 kayıtlı dilekçe

iıgi dilekçe ile; izmir İli Mendeles [lçesi Özdere Mahallesi 1123 ada 2t parsel
saytlı 1389,82 m2'lik ta§nmazda bulunan 10737/6949l oranııda 214,74 ıra'irik
belediye hissesinin hisseleri oranında satış1 için geıekli işlemlerin yapılması taltp
edilmiştir. 5393 sayıh Belediye Kanunuııun Belediyenin gelirleıi başlıklı 59 uncu
maddesinin (d) bendi; "Taşlnı! ve taşüunaz mallann kiİa, satış ve başka suetle
değ€rlendirilmesinden elde edilecek geliıler, Belediyenin gelirleri arasında
gö§terilmektedil." 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Ye&i ve
lmtiyazlan" urltimiınde 15,tı maddesinde "Mahalli müşterek nitelikteki hiznetlelin
yerine getirilmesi amacıyl4 belediye ve mücavir alan sınrrlan içeıisinde taşınmaz

almak, kamulaştırmak, satnak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, burılar ilzerinde sınııh ayni hak tesis etmek", ayı kanunun ''Meclisin Görev ve
Yetkileri" Bölümtıniin l8/e maddesinde "Taşınmaz mal alrmlna, satımına, takasma,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazrn kamu hizİıetinde
ihtiyaç duJuimaması halinde tahsisinin kaldınlmasın4 üç yıldan fazla kiralanmasına
ve stiresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlaı iizeıinde sınırlı ayni hak tesisine karaı
vermek"
ilmektedir. Buna göre; yukanda izahnı yaptığımz kanun maddeleri
dikkate alınaıak, İzmir İli Menderes İlçesi Özdere Müallesi ll23 ada2| paıs€l sayılı
l389,82 m2'lik taşınmazda bulunan 10737/6949l orafir.da 214,'74 m2'lik belediye
hissesinin diğer hissedaılan olan Nil AŞKAR, Necmiye TUĞR A,Y ve Alp
TUĞRAY'a hisseleri orannda sattş karaİ alınması hususunurı görüşülmesi. (imar ve
Şehiıcilik Md E_27503) DenilmekJe;

d

Meclisimizce yapılan gör$meler neticesinde; ),ukanda metni yazlı giindem
maddesinin İmar Komisyonunu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna
havalesine oy biİl
le karaı verildi
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MECLis I({RARI
Gündem Maddcsi 7-;

5393 saylı Belediye Kanuİıunun Belediyenin gelirleri başhklı 59 uncu
maddesinin (d) bendi; "Taşınır ve taşmmaz mallann kir4 satış ve başka suretle
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin gelirleri arasında
gösterilmektedir." 5393 sayıh Belediye Kanunrınun "Belediyenin Yeü ve

lmtiyazlan" Böltimtlnde 15/h maddesirıde "Mahalli müşteİek nitelikteki hizrİıetlerin
yerine getirilmesi amacıyl4 belediye ve mücavir alan smırlan içerisinde taşınmaz
almak, kamulaşnımak, satmak, ki.alamak veya kiraya vermek, tıampa etİnek, tahsis
etnek, bunlaI iizerinde srnırlı ayni hak tesis etmek", aynı kanunun "Meclisin Görev ve
Yetkileri" Böltimiıniin l8/e maddesinde "Taşrnmaz mal allmına, satlmına, takasın4
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde
ütiyaç dulıılmamasl halinde tahsisinin kaldnlmasın4 üç yldan fazla kiralanmasına
ve siiİesi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde smırlı ayni hak tesisine karaı
veımek" denilmektedir. Buna göre; yukanda izahmı yaptığımrz kanun maddeleri
dikkate alınaıak, İlçemiz sınırlan içerisinde Menderes llçesi Tekeli Mahallesi 53l ada
8 parsel sayılı 539,54 m2'lik taşınmazda bulunan 5753/26977 o.al]rnda l l5,06 m2'lik
belediye hissesi için sahş kaİaıT alıİırnastru hususunım göİ(§ülmesi. (İmar ve Şehiıcilik
Md E-27504) Denilmekle;
Meclisimizce yapılan göriişmele! netic€§inde; yukaoda metni yazılı gi.tndem
maddesinin İmar Komisyonunu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hüuk Komisyonuna
havalesine oy biıliği ile karaı verildi
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MECLiS KARARI
GündGD Mıddesi E-;
İlgi: Kamile GÜLER YILMAZ taİafindan verilen lo.o2.2o22 taıih ve ,1690
kayıtlı dilekçe.

iıgi diletçe ile; lzmiİ İli Menderes İlçesi Özdeıe Mahallesi 35l ada 3 paİ§el
§ayılı
_206,00 m2'lik taşınmazda bulunan 211206 oranında 21,oo m2'iik beiediye

hjssesinin satışı için gerekli işlemleıin yapılma§ı talep edilmiştir. 5393 sayılı Belediye
Ka!ıununun B<lediyeıin geliıleri başlıllı 59 unçu maddesinin (d) bendiİ ''Taşınır ve
taşınmaz mallann kiİ4 sabş ve başka suİetle değerlendiıilınesinden elde edilçcek
geliıler, Belediyenin gelirleri aıasında gö§terilmektedir.'' 5393 savllı Beledive
Kanununun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan" böliimilnde lSlh maddesinde ..Vahjli
müşteİek nitelikteki hizmetlerin yerine getiıilmesi amacıyl4 belediye ve mücavir alan
sınırlaıı içerisinde taşınmaz almak, kamulaşttmak, satınak, kiraİamak veya kiraya
veİmek, tlampa etmek, tahsis etrnek, bunla! üeıinde sınrrlı al,ııi hak tesis etmek'',
aynı
kanunun "Meçlisin Görev ve Yetkileri'' Bölümtiniln l8/e maddesinde ''Taşınmaz mal
alrmın4 §atımın4 takasına, tahsisine, tahsis şklinin değiştiıilmesine veya tahsisli biı
talymç4 kaınuİizınetinde ihtiyaç du}ulİnaınasl halinde tahsisinin kaldınlmasın4 üç
yıldan fazla kiralanmasına ve silresi otuz yılı geçm€mek kaydıyla bunlar tlzeıinde
sınırh ayni hak tesisine karaI vermek'' denitmektedir. Buna göre; ıukaıda izahıru
yaptığımız kanun maddeleri dikkate alınaıak, İanir İli Menderes İlçesi Özdere
Mahallesi 35l ada 3 parsel sayılı 206,00 m2'lik taşınmazda bulunan 211206 oranında
21,00 m2'lik belediye hissesinin diğer hissedaı olan Kamile GÜLER YILMAZ'a satış
karan alınması hususü.ınun görtişiılrnesi. (iiDa.r ve Şehirciliİ Md E-28024) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görtişmeler neticesinde; yukanda metrıi yazılı giiıdem
maddesinin lmaı Komisyonurıu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna
havalesine oy birliği ile karar verildi
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MECLiS KARARI
Gündem Maddesi 9-;

..5:9: sqılı

Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıklı 59 uncu
-uİlunn ü.a, satış ve başka suretle
değerlendidlnesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin 'gelftleri' aıasında
göste.ilmektediı." 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ' .'Beledİyenin
Yetki ve
Imtiyazlan" bt liırntinde lslh maddesirıde "Mahalli mi§terek niteıikteki
hizıııetıerin
yerin€ getirilmesi amacıyla, belediye ve mücaviİ alan snırlaı
içeri§inde taşıİırnaz
maddesinin_ (d) tıendi; "Taşınır ve ta§ırımaz

almak, kamula§hrmak,

satmak, kiralamak veya kiraya veımek, trampa etnek, tah§is
etrnek, bunlaİ iızerinde sınırll ayni hak tesis etmek'', aynı kanunuı
''Meclisin Gorev ve
Yetkileri" Böliimüniın l8/e maddesinde ..Taşınmaz mal alımın4 satımrn4 taka§ına,

tahsisine, tabsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşıımazın kamu hizmetinde
ihtiyaç dululnaması halinde tahsisinin kaldınlrnasına, ilç yldan razla kinlanmasına
ve stır9şi
yılı geçmemek kaydıyla bunlaı iterinde sinırlı ayni hak tesisine karaİ
9tuz
ve.mek" denilmektedir. Buna göre; ıukanda izahını yaptlğımE kanun maddeleri
dikkate alınarak, ilçemiz sınırlan içerisinde ogıananası Maılaliesinde tabloda belirtilen
taşınmazlarda bulunan Belediye hisselerinin diğer hissedarlara sahş karan alınması
hususunun gödşülmesi. (İmar ve ŞehirciIik Md E-28464) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan göriişmeleİ neıicesinde; ü.ukanda metrıi yaztlı giindem
maddesinin İmaı Koınisyonunı:, Plan ve Bütçe Komi§yonu ve Hukuk Komisyonuna
havalesine oy birliği ile karaı verildi.
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Bekir
ve çidem KiLiMcioĞLU
..
laıaiindan
" ilr',verilen .ÇEViK
l0,02.2022 ıAih ve 4663

veki]i Ayharı UZLNoĞLU

kaytlı di|ekçe.

iıgi di lekç e il e izmlr ili Menderes ilçesi Menderes( cumaovasl
) Mahal le s1 1 009
ada 6 parse sayılr taşlİımazdaki ,70 l 77
m2 lik taşınmazda bul unan 8 63 70 l 7,1
oraırında 8, 63 m2 lik beledi ye hi sesllıln hi ssel
en oraıında satüşı ıçm gerekli
işlemI en yapılması talep edilmiştir 5 3 9 3
sayr t, B elediye kanununun Belediyenin
Geliı ieri buşlı kl 5 9 uncu madde slnın (d bendi; ,T aş1 llti
)
taş lnmaz mallann

kira,
başka suretle de ğerlendirilmesinden el de edilecek
gelir leı Bel ediyefun
gelirleri aras nda gösterilmektedir 5 3 93 sayt
h B el ed ye Kanunu nun 'Beledi yenm
Yetki
lmtiyazlan böl ümiinde l 5/h madde sinde Mahal 1i
müşterek n1 telikteki
h izıııetlerin yen ne getirilmesi ,ünacl yIa. be lediye
m ucavt alan stI1lI arl ıçelrsı nde
taşınmaz almak, kamulaşhrmak, satrnak, kiralamak
vey a kiray a veıtnek, trarnpa
etmek, tahsi s etmek, bunl al iizerinde srnrl aynl
hak tesi s etmek aynı kanunun
"Meclisin Görev
Yetkileri lJo rım unun 8/e maddes inde ,T aşı nmaz mal allmma,
sahmlna, takaslna, tahsi sme! tahsis
şeklinin değişti rilmesine veya tahs isli bir
taş llılnaızln kamu hizmetinde ihti yaç duyulmamasr
hal inde tahsisinin kaldınl masina, üç
y ldan fazla kiralanması na
sules otuz yıll geçmemek kaydı yl bıınlar iızeIinde
sıntlı ayn hak te§i slne karar vennek denil mektedir B una göre;
},ııkanda izatırnı
yaph ğlm|z Kanun madde leıi dikkate almarak,
lçemiz slnl tlan içerisinde
M enderes( c umao vasl ) Mahall est 009 ada 6 parsel sayl lı 70 77 m2 lik
taşrrunazda
bul unan 8 63 1 70 ,1,7 oranında 8 63 m2 lik belediye hi sseslntn
d tgel hissedarlaıı olan
Bekiı ÇE VİK
Çi dem Ki LiM C IoĞ L U, na hi s seleıi oIani nda satlş k aIaİ1 alrnması
hususunun görüş ülmes imar
Şehircilik Md E- 2 8 3 ) Denilmekle
satl ş

,,

yapı|an görüşme|er neıicesinde:
,Meclisimizce
ü,rıkanda metni yazll| giindem
macldes[un lmar Komisyonunu. Plan ve Büıçe Komisyonu ve Hukuk
Komi§onuna
havalesine oy birligi ile karar verildi,

Has

M

AN

K4RA
v.

H §eyin ÇOLAK
Katip Üye

Mehmet SARJKAYA
Katip Üye

T.C.

MENDERES Bf,LEDiYEsi
Karar Noı61
Karar Tarihi| 01.03.2022

MECLiS KARARI

Gündem Maddesi

ll-;

sayılı Belediye Kanununuı
,.
. !3_93
Uyesi Erkan öZKAN

49.maddesi gereğince Belediyemiz Meclis
23.02.2022 ıarihi itibariyle na"İiy"l'uİt--Vİİ".",r, .l.ut
atanmış olup aüııı kanunrın 7.fikasmda .........................U" jekilde
ga'tevİendinlen
meclis üleledne_ Beledite Başkanına verilen ödeneğin :l:'tinli
ş'.aınJ iir"re
t eleotye Meclısi ta-rafindan belirlenecek a}ltk ödenek verilir"
denilrnekıedir.
Bu nedenle mezkur kanuı hiikiimleri doğrultustmda Bel€diye B;şk--İ;;,;",.,*
verilecek ödeneğin Belediyemiz Veclisİnce belirlenmesi'hrr;.;;; gt.tŞ'il.".i.
(lnsan Kaynaklan ve Eğitim Md E-28568)
Denilmekle;

Mecli§imizce yapılan göri§meleı neticesinde
)ukarıda metni yazllı gijndem
maddesinin Plan ve Btitçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine
oy birliği
ile karar verildi

Hasan

ı1

AN

H

l§--i.-l

ÇoLAK

Katip Üye

Mehmet

sARIKAYA

Katip Üye

T.c.
MENDER.ES BELEDİYESİ
Karar No:62
Karar Tarihi: 0|.03.2022

MECLis KARARj

Gündem Maddesi l2-;

AJKqME Yöneımeliği kapsamınd4 2022 yıInda Bakanlıldarca yayınlanan
.
_.
Btnm Fiyatlara istinaden hazırlanmrş olan Gelir Tarife Cetveli'hur***
gönişüImesi. (Fen lşleri Md E-28478) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda mehi yazılı gllndem
maddesinin plan ve
Koınisyonuna havalesine oy birliği ile karaı verildi.

Hasan

Hüseyiı ÇOLAK
Katip Üy€

)

A/U

Mehmet SARJKAYA
Katip Üye

T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Karır No:63
Kırar Tırihi:

01.03.2022

MEcLis KARAR]

Gündem Maddesi l3-;
Menderes
.kavşağn'Mesta.ll

İlçesi, Çevıeyolu Bulvanndarı 9 Eylül caddeşin€ girişte bulunan
Kavşaği' isminin veıitınesi husu§unun gör(§ülmesi.-(Fen İşleıi Md
E_28573) Denilmekle;
ınaddesinin

Hasan Y
Meclis

A-/U

yapllan göri§meler neticesinde; üııkanda metni yazılı giindem
havalesine oy birliği ile kaıaı verildi.

>\

H
,İ

ÇoLAK

Katip Üyc

sARIKAYA

Katip Üye

T.c.

MENDER_ES

BELEDiYEsi
Kırar

Kırır

No: 64
Tarihi;01.03.2022

MECLiS KARARI

Katılamayan Meclis Üyeleri Ayşegü DURAN TÜRKER,

Hazal
^.-,.._ L"!!g!y"
DENIZ
GEZER, Mehmet civEK, ctııseı nÜZbin" vusturu ar
lat-a
,ı^5lqigqry Erdogan vALçIN ve Büıent raşrıÜNr--ı,iıİİ"],,İİa-*
oyDlrllgl ıle karar verildi.

Ilaşan
Meclis

ÇoLAK

Katip Üye

+\

,,
-*-]"=-

AN

-

Mehmet

SARIKAYA

Katip Üye

T.c.
Mf,NDEREs BELEDİYESi
Karar No:65
Kırar Tıribiı01.03.2022

MEcLis KARARII

qTo.. maddesi bulu.madığından Maİt-2022 oiağan
lvleclls .:"*:.ll.:"s_lqou.
l opnn!s| 1.lJlrleŞiminin kaDaİlmas:Jira ye
Mafi-2o22 olağarı Meclis toplaniısı
^,_^,,"
giınü saat_ı7:o0'da ael"aiy",İİ, ve"İİs İopı-t,
.Çy1
i"r,:,]:ıt':^l
91:9r:io2i
öalonunoa yap!lmasına
oybir|igi iIe kaİar \erildi.

Hasaı Y

H

Meclis

l

^N

ÇoLAK

Katip Üye

sARİKAYA

Katip Üye

