
T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Kırar No:40
Kırar Tarihi:04.02.2022

MECLis I«RARI

Komisyondan Gelen RaporIır-l;

01.02.2022 taıihli Meclis Toplantısında lmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale
edilen;
ilgi: a)Menderes Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdiiİlüğü'nün 06.07.2020 taıih ve 6445614'756.

0l E.8982l40 saylı yazısı.
b)Menderes itçe Milli Eğitim Müdülüğüne gönderilen 04.08.2020 t?fih ve E.22'l42422- |l5.
99l l529 sayılı yazımız.
c) Menderes Kaymakamlığı İlçe Milli Egitim Müdiirlüğü taİafindan lzmir valiliği İl Eğitiİn
Müdürlüğü (inşaat ve Emlak Hizmetleri Böliimii)'ne gönderilen 19.08.2020 taılh ye 64456142,
756,0l -E.l088185 sayılı yazı.
d) Menderes Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğü Tekeli Şehit Er lb.ahim Kocagöbek
ilkokuıu taİafindan Menderes İlçe Milti Eğitim Müdtiİlüğü (inşaat Emlak Böliirnü)'ne
Gönderilen 24.01.2020 larih ye E-I526552'7-807.01-4l 950484 sayılı yazı.
e) Menderes Kaymakamllğı ilçe Milli Eğitim Müdiirlüğü'niın 26 .0l .2022 taih w E-6M56],42-
756.0l- 42105059 sayılı yaz§l.

ilgi 1a.l yazı ile; ilçemiz Tekeli Mahallesinde yapılan imar uygulaması sonucu oluşan ve
içerisinde Tekeli Şehil Er ibrahim Kocagöbek ilk ve ortaokulu binalannın da bulunduğu 508 ada l

panel 5986,,12 m2'lik Belediyemize ait taşınrnazının, okulun bina yetersizliğinden dolayı yeni okul
inşaatına başlanılması için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devrinin yapılması talep edilmiştir. llgi
(b) yazımız ile; "6183 sayılı Amme Alacaklan Usulü ve Tahsili bk. yasanın geçici 8. Md'si;
31.12.2023 tarihine kadar uygulaımak üzere, özelleştirme kapsamma alınan kuruluşlar dahil
08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmiınde Kararname hiıkiimlerine tabi iktisadi devlet
teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlann müesseseleri, bağll ortakllklaıı ve

iştirakleri,l8.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanuna tabi faaliyeti devam eden kamu barüalan,
büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleıi ve bunlaİa ait tiizel kişilerin veya bunlaıa bağll
müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz ktruluşlann, Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına
giren borçlanna karşılık, mülkiyeti bu idaıeleıe ait ve üzerinde herhangi bir ipotek bulunmayan
taşınmazlarından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleıince ihtiyaç du),ıiaıılar ile
29.06.2001 tarih]i ve 4706 sayılı Hazineye Ait TaşDmaz Mallann Değerlendirilmesi ve Katma
Değer Vergisi Kapsamında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek
olaıılar, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6. maddesine göıe oluşturulacak komisyon
tarafindan takdir edilecek değeri iizerinden, borçlu kurumun da uygun göıüşü alınaıak bütçenin gelil
ve gider hesaplanyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilif. Bu idaıeleıin satın
alnan taşınmazlannın tapu işlemlerine esas olan ve üukanda belirtilen şekilde ıespit edilen değerine
eşit tutarda Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamna giren borçlan terkin edilir." şeklinde
düzenlenmiştir, Bu kapsam Tekeli Mahallesi, 508 ada, l paı§el 5.986,42 m2'lik taşınmazın
Belediyemizin Menderes Vergi Daiıesi'ne olan borcumuzdan mahsup edilmek üzere,6183 sayılı
Anme Alacaklan usiilü ve Tahsili hk yasanın geçici 8. maddesi gereğince Maliye Bakanlığüna satış
işleminin yapılabilmesi için gerekli görüşün alınarak Belediyemize başvuru yapılması talep
edilmiştiİ, ilgi (e) yazı ile; görüş talep ediIen alana ilişkin ilgi (c) yazı ile ancak, her hangi bir bilgi
gelmediğini, söz konusu taştnmazrn Müdürlükleıine tahsisinin yapılması siirecinin zaman
alacağından, tahsis işlemleri süİeti devam ederken, belirtilen taştnmaz iizerinde yeni okul binası
yapılabilmesi adma inşaat için gerekli izin verilmesi talep edilmiştil. Yapılan talebe istinaden ilgi (b)
yazü ile talep edilen süıecin uzun siteceği dikkate almarak, okul ihtiyacının karşılanabilmesi ve
mağduriyet yaşanmaınası için Mülkiyeti Belediyenizoait, Tekğli Mahallesi 508 ada l parsel sayılı
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5986,42 m2'lik taşırımaza Yapı Ruhsaünın verebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
"Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan'' bölümünde l5/h maddesi, aynı Kanunun ''Meclisin GöIev ve
Yetkileri" Böiümünün 18/e maddesi ve Diğer Kuİuluşlalla İlişkiler Başlıklı Bötiimiin 75ld maddesi
ve 5018 say 1Kamu Mali Yönetimi ve Kontlol Kanununun 47.maddesi gereği söz konusu
taşınmazın "Yeni Okul Binası Yapılmak Üzere'' ıahsisi husustı görüşü]müş olup;

Mülkiyeti Belediyenize ait, Tekeli Mahallesi 508 ada l parsel §ayılı 5986,42 m2'lik
taşıirmazda yapılacak olan okul inşaatntn 5 yıl içerisinde başlanılması şa,tı iIe kesin tahsisinin il
Mi[i Eğitim Müdürlüğüne'ne yapılmasına, Menderes ilçe Milli Eğitim Müdürlüğtine yazılan
04.08.2020 tarih ve 11529 sayılı y,lzımüz ile Belediyemizin, Menderes Vergi Dİiresine olan
borcumuzdan mahsup edilmek iizele 6183 Sayılr Amme Alacakla Usulü ve Tahsili hakkındaki
yasanln geçici 8. Maddesi gereğince Maliye Bakanlığı ile yitütiilmekte olan yasal işlemlerin
sürdürülmesi hususunun uygunluğüna dair. İmar Komisyonu ve Hukü Komisyonunun oy birliği ile
kabı]lüne ilişkin raporunıın görüşülmesi, dcnilmekle;

. Meclisimizce yap an görüşmeler neticesinde; }ukanda metni yazllı gündem maddesinin,
Imar Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy biıliği ile karar verildi,
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T,c.
MENDERf,s BELEDiYEsi

Komi§yondao Gelen Raporlar-2;

01.02.2022 tarihli Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna
havale edilen:
ilgi: a) 08.01.2020 tarihli ve 12 sayıh Meclis Kararı

b) Mendeles Mütaİlar Demeği'nin 12.01.2022 ve 1376 kayıt salılı dilekçesi.

5393 sayıh Belediye Kanıuıunun 9. ve '75. Maddeleri gereğince; İlçemiz mahalle
muhtallıklarınln mahalle halkına daha iyi hizmet veıcbilmesi amacıyla, eleitrik, su, intemet, telefon
abonelikleıinin fatura bedelleri ihtiyaçlannda kuIla.mak üzere ilgi (a) Meclis kararı ile aylık 300
T_L'l: 

_kadal kaışılanan ayni yaıdrm miktarının artan enflasyon nedeniyle ve ilgi (b) dilekçe
talebiyle, 400 TL olaıak belirlenmesi hususunun uygunluğuna dair, Plan ve Btltçe Komİsyonu ve
Hukuk Komisyonunun oy birliği ile kabuiüne ilişkin mporunun görüşülmesi, denilmekle;

_. Meclisimizce yap an görüşmeler neticesinde; yukarıda metni yazılı gtindem
Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan gelrtiği şekliyle kabultine oy bir
verildi,
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T.C.
MENDERE§ BELEDİYESİ

Karar No:42
Karar Tarihil04.02.2022

MECLiS KARARI

Komisyondan Gelen R.porlar-3;

01.02.2022 tarihli Meclis Toplantısında imar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen;

izmir Büyükşehir Belediyesi, Harita ve coğİafi Bilgi sistemleri Dairesi Başkanllğı bünyesinde devam
etmekte olan iı, ilçe ve mahalle sınırlarının kesinleştirilm€sine yönelik çalışma kapsamında Seferihisar ile
aramüzdaki ilçe ve ııahalle sınlr]arının belirlenmesine Ve koordinatlandırllmasına ilişkin dosya ile ilgili;
içişleri Bakanl,ğı'na bağlı Nüfus ve vatandaşlük işleri Genel Müdürlüğü (NVi) tarafından adresin sözel
olarak tutulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt sistemi (AKs) Temmuz 2019
tarihi itibari ile kullan,ma kapatllarak, içerisinde ilçeınizin de bulunduğu izmir Büyükşehir Belediyesi yetki
aianını oluşturan 30 ilçenin tamamında (l295 mahalle) yine adresin bu defa konuma dayalı olarak tutulduğu
Mekansal Adres Kayıt sistemi (MAKS) uygulamaslna geçildiği, bir adres bileşenj olan m€vcut ilçe ve
mahalle sınırlarlnın, MAKS pro.jesi kapsamlnda konuma dayalı ve onaylt biİ veriye dönüştiirülmesine ihtiyaç
duyulduğu, bu konuda, MAKs projesinin yetki alanımlzda uygulanmasına ilişkin olarat izmir Büyükşehir
BelediyesiniD Nüfus ve Vatandaşlık işieri cenel Müdüflüğü'ne karşl tek yetkili idare olması hakkında allnan
l3.02.20lf tarih ve 05.1 l8 sayilt Meclis Kararında belirtildiği gibi "Mekansal Adres Kaylt sistemi Projesinin
(MAKS) izmir bütününde sağtıklı yürütülebilm€si, anılan pıoje bazında yapılacak değişikliklerin tek yerden
sisteme entegre edilmesi, proje süresi ve sonraslnda sorun yaşanmaması ve bu projenin süİdürülebilmesi, . . ''
ifadesine uygun olarak İzmir Büyükşehb Belediyesinin koordinatörlüğünde tüm ilçe belediyelerinden
yetkililerin katıldlğı bir çallşma grubu tarafindan ilçe ve mahalle slnırlarünın saylsallaştürılmasl çahşmalarü
baş]atıldığı ve yapılan bu çal§manln iık aşamasl olan ilçemizin diğer iIçelerle komşuluk ilişkisi olmayan iç
mahalleleri sayısa|laştırılarak, başta ilçe meclisimizden ardından da, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden
de kabul edi]er€k va|ilik makamınca onaylandığı tespit edilmiştir. Bu defa, komşu ilçelerle olan sınırlarda ise
5393 sayllİ Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Beledjye Kanunu başta olmak üzere, 5442 sayllt il
ldaresi Kanunu ve yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkarılan Adres ve
Numaralamaya ilişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte koord-inat özet cetveli ile krokisj
bulunan, kuzeyde Kalabağlar ilçe sınırının bir nokası olan 1 (Y|4g546g.22 X:4240410.80) nolu noktadan
başlayüp güneye doğru giderken Efemçukuru Mahallemiz ile komşu olan Seferihisar ilçesi Çamtepe, cödence
ve Beyl§r Mahalleleri sınlrı, yeniköy Mahallemiz ile komşu olan seferihisar ilçesi Beyler Mahalle sınırı,
Kuyucak Mahallemiz i]e komşu olan Seferihisar ilçesi Be}ler ve Orhanlı Mahalleleri sünıfl, Keler
Mahallemiz ile kornşu olan sefeıihisar ilçesi orhanll ve Bengiler Mahalleleri slnlrü, Gümüldür Atatiirk
Mahallemiz ile komşu olan seferihisar İ|çesi Bengi]er MahalIe sının, Gümüldür cumhuriyet Mahallemiz ile
komşu olan Seferihisar İlçesi Mersin Alanı Mahalle sınırına kadar olan ve Ege Denizi kesişiminde 305
.(Y|49'7695.'76 X:42l5844.21) nolu noktada son bulan yaklaşık 3236J metrelik klsım, ilçemiz ile seferihisar
Ilçesi arasındaki sinlnm,z olaİak belirlenerek, beiirlenen bu sınlr çallşmasınln uygunluğuna dair, imar
Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun gOrliştiİmesi, dİnilmekIe;

Meciisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazilı gündem desinin, imar
Kornisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabıılüne birliği i]e karaİ verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No:43
Kaİır Tarihi:04.02.2022

MECLis K-ARARI

Komisyondan G€len Rıporl.r-4;

0l .02,2022 tarihli Meclis loplantısı nda imar Komisyonuna havale edilen;

Belediyemiz Meclisi'nin 05.07.202I taİihli ve l58 sa},ılı ka.an ile uygun görülen, izmir
Büyükşehir Belediyesi'nin lı.10.2021 tarihli ve 05.1l38 sayh kaıan iIe değişiklikle onaylanaıak
yürürlüğe giren "llçemiz, Özdere Mahallesi, 1690 ada, l numaİalı paİsel, 1691 ad4 l numaralı
parsel, 1702 ada, l numaralr parsel ve 1703 ada, l numamlı paısel ile Dere Alanı, Enerji Nakil Hattl
ve Tescil Harici Alanlan kapsayan alana ilişkin l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği'',
28.|2.202l - 26.01,2022 tarihleri arasında ilan edilmiş olup, söz konusu plana yasal askı süesi
içerisinde I adeı itiraz olmuştur. s.s.Fey-san Konut Yapı Kooperatifi Yönetim KuruIu, 27.01.2022
kayıt tadhli dilekçesinde, Menderes Belediye Meclisi tarafindan uygun gödlen uygulama imar plan
değişikliğindeki plan notu değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafındarı 11.10.2021 tarih
ve ll38 karai numalası ile teklif kapsammda çrkarılması ile Büyfüşehi! Belediye Meclisi'nin
09.11,2020 tarih ve 05.986 kaıar nurnarası ile onaylanan nazım imaıı planı değişikliğine aykırı
olarak, plan notu değişikliği taleplerinin reddedilınesi işleminin ilgili mevzuata uygun olmadığını,
ldaıe Hukuku ilkelerine göre de uygulaıabilir bulunmadığını, aynca itiraz gerekçeLri gOz önĞde
bulunduıulaıak plan notu değişikliği taleplerinin kabul edilmesi gefaktiğini ifade ede.ek, Mendeıes
Belediye Başkanhğı taıafindan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletilen uygulama imaı planı
değişikliği dosyaslnın gönderildiği şekliyle kabul edilmesini ve "Teknik aItyapı projeleri ilgili
kuıuluşlarca onaylanmadan ve teknik altyapı tesisleri gerçekleştirilmeden yapl kullanma izin belgesi
verilemez" şeklindeki plan notu değişikliğinin gerçekleştiIilmesini talep etrnektedir. izmir
Büyükşehir Belediyesi'nin 09.1 1.2020 tadhli ve 986 sayılı kaıarı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planlnda "Teknik altyapı pğeleri ilgili kuruluşlalca onaylanmadan ve teknik altyapt tesisle.i
gerçekleştirilmeden yapı kulIanma izin belgesi veıilemez" hllkmüniin yeI aldığl ve söz konusu
itirazn bu gerekçe ile sunulduğu belirlendiğinden, ilçemiz, Özdere Mahallesi, 1690 ad4 l numaıalı
parsel, 1691 ada, l numaralı parsel, 1702 ad4 l numaralt parsel ve 1703 ada, l numaralı parsel ile
Dere Alanı, Enerji Nakil Hattl ve Tescil Hariçi Alanlan kapsayan alana ilişkin l/l000 ölçekli
uygulama imar planl değişikliği teklifine yasal askt süresi içerisinde S.S.Fey-San Konut Yapı
Kooperatifi Yönetim Kurulu taıafındaıı yapılan itirazln uygunluğuna dair, İmaı Komisyonuııun oy
çokluğu ile kabulüne ilişkin raporunun göriişülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; ü,ıüanda metni yazılı giindem n,
lmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy çokluğu i karar verildi
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T.c.
MENDEREs Bf,LEDiYEsi

MECl,İs KARARI

Komisyondın Gelf n Rıporlar-5;

0I.02.2022 taıihli Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen;

ilçemiz, ciıne},tbey Mahallesi, 211 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 1l, 12, 13, 14 ve 15 numaralı paısellerin
.,Ticaıet _ Konut Alani, olan kullanrmlnrn "Konut Alanİ, olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan

TeklifUiP: 35791770 plan işlem numaİalı l/l00o ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin
uygunluğuna dair İmar Komisyonunun oy çokluğu ile kabulüne ilişkin raporunun görüşülmesi,

denilmekle:

Meclisimizce yapılan göriişmele. neticesinde; yukaıda metni yazılı maddesinin,

imar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu kaıar verildi
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T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Kırar No:45
Kırar Tırihi:04.02.2022

MEcLis KARARI

Komi§yondan Gelen Raporlar-6;

0|.02,2022 taıihli Meçlis Toplantı§ında imar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve
Huf,-uk Komisyonuna havale edilen;

5393 sayıh Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıkh 59. maddesinin (d) bendi
"Taşlnır ve taşmmaz mallann kira, satış ve başka §uretle değerlendiıilmesinden elde edilecek
gelirler" Belediyenin geliıleri arasında gösterilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
"Belediyenin Yetki ve imtiyazlan" bölümiınde lslh maddesinde "mahalli müşterek nitelikteki
hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan smıİlan içerisinde taşınmaz
almak, kamulaşhrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis eımek, bunla.
üzeıinde smrrlı ayni hak tesis etmek", aynı kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileri" Bölümiıniın l8/e
maddesinde "Taştnmaz ma| almlna, satlmna, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizınetinde ihtiyaç dulılmaması halinde tahsisinin kaldınlınasına,
üç yıldan fazla kiıalanmasına ve süre§i otuz yılı geçınemek kaydıyla bunlar iizerindç sınırlı ayni hak
tesisine kaİar vermek" denilmektedir. Buna göre yııkandaki Kanun maddeleri dikkate alınaİak,
ilçemiz sınırları içerisinde, Menderes llçesi, Özdeıe Mahallesi, 1236 ada, 19 parsel sayiı 322,63
m2'lik taşınmazda bıı|ınan 12748132263 oranında 127,48 m2'lik Belediye hissesi için satış kara.t
allnması hususunun uygunluğuna dair, imar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu v€ Hukuk
Komisyonunuı oy birliği ile kabulüne ilişkin.aponmun görüşülmesi, denilmekJe;

Meclisimizce yapılan gödşmeler neticesinde: yukarlda metni yazılı gündem
İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyl
birliği ile karar verildi.
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T.c.
MENDER_Es BELEDıYEsi

Karar No:46
Karar Tarihi:O,t.02.2022

MECLis KARARI

Komisyondan Gelen Rıporlar-7;

01.02.2022 tarihli Meclis Tonlanttslnda lmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu veHukuk Komisyonuna havale edilen;

ilgi: Mehmet TEKILİ tarafından verilen l0.0I.2022 tarih ve l04l kayıtlı dilekçe

Ilgı di ekçe le; izmir il Mende lçesi özd cre Maha 500 ada. 3 parseI lı5avl ]2 44
n12 k taşınmazda bulunan 9 lJ i159 orant nda 68. 8 m2 lik be Iedi higerekl ş|en1 leri

ye sseslnlnt satü şlnın n
ı,] !,ap mast lıIep edi mişti 5393 sa lı Belediye Kanununun Be] edi geli leribaşl kl 59 maddesinin (d ) bend ,T yenın

aş nl r vc taş nnlaz mal laıın kiıa, sa1 ş başka suretldeğerl endiri lmesinden eide edi Iece k gel ir1 eI' Belediyeni ı1 gelirleri araslnda gösterilmekted 53 93]ı Be Iedi Kanunu
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veya ra lrampa
ls bun lar lzerinde s nır a!n ı hak 1esi etmek a kanun 'Mec Göİev

ctk leri
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Bii unl iİlun 8/ madde nde aşı nmaz mal alım lna, salımm takasma, tahs lahsikli deği
a, lslne,

şe nln ştiri mesrne veya tahs isl bir taşınmazın kam tı hizmetinde ihtiy aç d yul hal ndeu manasl
tahsi ntı kald lI lmasrn4 üç y ldan fazla ki ralanmasına suresr otLız vıl ek kaydıy
bunl üzerinde ı rlı hak

geçmem a
ar sln ı ynı esl sl nc karar velmek denilmekted B göre ; yukan

Özdere
daki kanununa

maddel ert dikkate al ınarak, lçemiz sınırları 1çert inde. izmİ il Menderes ilçe Müal les sl.
l 500 ada, parse sayl ]ı 2 44 m2 ik taş tnmazda bul Lrnan 983/4592 olanünda 68 ,8 rn2 k
bc led ye hisse s llı n diğeI hissedar oIan Mehm et l,EKEL ye lş kararl aIınması husLı5un tln
Llygunluğuna dair nıar Ko ı1lls u. P an Bütçe Kom lsyonu rl ııkıık Kom s bi li8lun oy r

kab ulune il işki n raporunun görüşülme§ l. den lmekl ei

Meclisimizce
İmar Komisyonu, Plan
birliği ile karar verildi.

yapıIan görüşmeIer neticesinde; üukanda metni yaalü giindem maddesinin.
ve Büıçe Kornis;onu ve Huİü Kornisyonundan geldiği şekliyle kabuliıne oy

Mustafa
Meclis
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T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Karar Noi47
Karır Tarihiı04.02.2022

MECLiS KARARI

Komisyoıdın Gelen Rıporlar-8;

01.02.2022 tarihli Meclis Toplantısmda İmaı Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve
Hukut Komisyonuna havale edilen;

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleıi başlıklı 59. maddesinin (d) bendi;
"Taşınır ve taşınmaz mallann kira, sahş ve başka §uretle değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirler" Belediyenin gelirleri aıasında göstelilmektedir. 5393 saylı Belediye Kanunu'nun
"Belediyenin yetki ve İmtiyazlaıı" bölümiinde l5,tı maddesinde "Mahalli miişterek nitelikteki
hizİnetlerin yerine getirilmesi amaclyl4 belediye ve mücavir alan slnırlan içerisinde ta§ırunaz
almak, karnuIaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar
iizerinde sınırlı ayni hak tesis etmek", ay Kanunun " Meçlisin Görev ve YetkileIi'' Böliiİnünün
18/e maddesinde "Taşrnmaz mal altmrn4 satımın4 takasın4 tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tah§isli bir taşınmazrn kamu hizınetinde ihtiyaç duyulmaması halinde
tahsisinin kaldırılrnasn4 üç yıldan fazla kiralanınasına ve siiesi otuz yılı geçmemek kaydıyla
bunlaı iizerinde sınırll ayni hak tesisine kaıaI vermek" denilmektedir. Buna göre; yukandaki Kanun
maddeleri dikkate alınarak, ilçemiz sınır|an içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Özdere
Mahallesi 23 ada l3 parsel sayılı 136,99 m2 aısa vasıflı tam taşnmazın satlşırun saym Meclis'ce
incelenerek satış kaİaİ alrnmasını ve satış karannın 5393 sayllı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi
gereğince encümence uygulanması hususunun uygunluğuna dair, imaı Komisyonu, Plan ve Bütçe
Komisyonu ve Hukü Komisyonunun oy çokluğu ile kabuliine ilişkin ıaporrmun görüşülmesi,
denilmekle;

Meclisimizce yaptlan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı gilndem maddesinin,
Imaı Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şkliyle kabulüne oy
çokluğu ile karar verildi
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No:48
Karar Tarihiı0,1.02.2022

MECLiS KARAR]

Kom is_!-on d an Gelen Rapo rla r-9 l

n"r",. !j;|"';İ"' 
tarihli Mec|is Toplantısında Plao vc Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna

Belediye Meclisimizin 07 .12.2021 tarihli 259 sayıh kaIarü ile belİlenen 2022 ylh kall ü|ktadfesi cetveline; "Kirleten öder ilkesine.uyguı 
"#r' b (";f,;i]ük"iioıi" uuon"ı".a" ut, ut,tbedelinin tahakkuk eünemesi. l ıbirı ıon_ tt*eiiıinde k"i"riÇaii"d.i.* etınesi'' ve ''Gazileı,şehit aileleri ve camiiler kati aık bçdelinden -r"ti..;; 

-;i-"ıŞ,iıi'?l"n 
"ri hususununuygunluğuna dair. Plan ve Büıçe Komisyonu * ll*J r".iry.İ*r" o! o'a;gi il. kuUrl*.ilişkin raporunun görüşülmesi. deniImekle;

Meclisimizce yaptlan görüsmeler neticesinde; yukarıda metni yazılı gtindem maddesinin,

İ]1lo;" 
U*" Komisyonu ve Aukuk Komisyon*d".;"üdid;lJyİ; k'aİ-ulune oy birligi ile ka,aı
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T.c,
MENDf,Rf,S BELEDiYEsi

Karar Noi 49
Karar Tarihi:04.02.2022

MEcLis KARAR]

Toplantlya Kalılamayan MecIis Üyeteri Ayşegül DURAN TÜRKER, Hazaü
DENIZ GEZER, Mehmet civEK, Enan GÜLEÇ. Hüseyin çoLAK. Gü.sel
RÜZGAR, Mustafa AKIN ve Fatma EKİcİoĞLU'nun izinli saylmalanna oybirliği
ile karar verildi.
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MENDER_Es BELEDlYEsi

Karar Noı50
Karar Tarihi:0,1.02.2022

MECLiS KARARI

Görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadıgındaıı Şubat-2022 Olağan

Meclis Toplaniısı 2.Biıleşiminin kapatılmasına ve Mart-2022 olağan Metlis toplantısı

l.Birleşiminin o1.o3.2o22 salı girnü saat l7:00'da Belediyemiz Meclis Toplantl

Salonunda yapılmasrna oybiıliği ile kaıaı verildi

}Iustıfı ücel KAILA
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