T.c.
MENDERES BELEDiYESİ
Karar No;36
Karar Tarihi: 05.02.2021

MECLiS KARARI
Kouıisyondan Gelen Raporlar-l;
havale
Meclis Toplantısrnda imar Komisyonu ve Huku_k^Komisyonuna
ye
komisyon
tarilıti
03,02,2021
edilen, 03.12.2020 tarihli toplantısında ltlndemde bırakılan
toplantısmda gödşiilenI
01,12.2o2o tarilıti

sayılı dilekçesi,
iıgi: Remzi GÖKMEN'in 11.08,2020 tarih ve l8421 kayıt
ve 222 Ada, 28
i|oi .iilekce ile sancakh Mah. clalos Blv, No:l49l3 MenderesİZMİR adres
olan
"b1;;";;r""İ-Jişletmeciliği
r*G,-t"nusu Konaklama ve içkili Restorant
P.*ld"
ve san. Ltd.
cida Turizm oteicilik inş. Hafr, Akaryakrt !e Düğiın.salonıan Tic.
;ö.;;;1,
etınişrir, 200519207
işyeri Açma re Çalİşma Rüsan almak üzere müacaaı
İİ]. İr"r".İ, ,İrl"
"lçkili yer
i._. ",.,ı, icreri"O,na
Acma r. cı,r.u'iJ."lt*a iıişkin yonetmeüiginin 2q. maddesi
lİ''ll"İ"',İ,'İ'İİ'İu."' İı.ı" İ"İJl *u,",iit ,u," u"uyış durumu hakıondaki görüşü doğruıtusunda
meclisi
iii.""ı, İ_ir"ıçirJ" s"ı.aiyi Meclisi. bu sınırlar dışnda il genelhükmilne
yet
açılamaz"
İçkili yer b6lgesi_ haricinde içkili
J""iİ-"t
İİuiİ,il".'İİ.İJ
"Ji,,
Konaklama ve _İçkili Restorant
"nlİ,
istinaden söz konusu adres u" pu.."İ tir.rina"ki işletmeye
hususunun, Imar
İİİ"**İlljİ' rjr"r, rerilebitmesi İçin ickili bölıeler Lşokisine dahil edilme§i
ile reddine dair. komisyon raporunun
oy

R;;;;

;:i:;il';#i;;;:

ıin.iruoni ve Hukuk

Komisyonunun

çoilugu

görilşüİmesi, denilmekle;

yaz.rlı giindem maddesinin İmar
Meclisimizce yapılan gödşmele! neticesinde; 1ukanda metni
K"_d;;;;;i-J; i<omiJyonunaan geıoiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karaı verildi.
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NlENDEREs BELEDiYEsi

Kırır

No:37

Karar Tarihi: 05.02.2021

MECLİS KARARI
Konisyoodan Gelen Rıporlar-2;
ol.|2.2o2o taıihli Meclis Toplanhsmda Hukuk Komisyonuna havale edilen, 03,|2,2020

tarihli toplantısında gltndemde bırakrlan ve 03.o2.2o2l taIihli komisyon toplant§ında görilşülen;
l 1 .2020 taıihli v e 20201158 sayıh yazı,
b)17.11.2020 taİihli ve 2020/158 sayılı yaa.
c)17.1 1.2020 tarihli yazı.
ç) l8.1 1.2020 talihli ve 2020/|58 sayılı yazı
a) l 7.

Belediyemiz hiznetlerinde kullanılmak ilzere Tecer Temizlik Peyzaj Turizın San, ve Tic,
Ltd. Şti. ıaİafinlan |t.|1.2o2o t^tilii yazı ( c ) ile 8l ABA 776 plakelı 2019 model Hyundai Hl00
ınaıka motor no: D4CBK82O948 şase no: : KMFZAX7KAKU681882 olan aracı ve Mavi Yeşil
c,du [nş. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafindan 17.11.2020 ıadhli v9 20201158 sayllı yazt (a ) ile
yol süpilrme aıacı,
34-01-17-16'774 p|akalı 2017 model motor no| Z4824EJ404| şase no: MYŞ001

ı*ir.

1.7,||.2o2otarihlive2020/158sayllıyazı(b)ile34NZ372lplakalı2016modelVolkswagen

Passat marka aİacı motor no: cRL38743 6 şase

ıo

ıl,tYwZZZ3czGE225603 v€ 18.11.2020 tarihli

ye20201158sayılıyazr(ç)ile34CBF526plakalı2016MoDELRçnaultFulencemotorno:
-no: yFlLzLFoE5a'l206l0
olan aıaçlan Belediyemize hiçbir 1ük
K9KN837ROıoo73'şase
getirmeksizin ivaz§ız ve şaİtsız olarak hibe talebinde bulunmuşlardır,

Söz konusu araçla.,n hibe olaıak kabul edilmesinin uygun olrnadığına dair, Hukuk

Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun görij§ülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapllan gör(§meler netiçesinde; yukanda metni yazılı gllndem maddesinin
Hukuk Komisyonunjan geldiği şekliyle kabulüne oy bi.liği ile kaıa! v€,ildi,
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MENDERES BELEDiYESİ
Karar No:38
Karar Tarihi: 05.02.2021

MECLiS KARARI
Komi§yondaD Gelen Raporlar,3;
01

.o2.2o21 tadhli Meclis Toplantlsında İmar Komisyonu ve Hultuk Komisyonuna havale

edilen;
İlgi:
.- a) ilçe Mtıftiilüğünün l

b) İmaı ve

yaztst.

taİihli ıe E-27'7 |1504-215.99-80941 4 saylh yaasl.
ye 22'l42422-000D0224 sayı].ı
Şehircilik Müdiırlüğtiniin 28.12.2020 ta,j.b]i
1 . 1

l .2020

Mülkiyeti Belediyemize ait, Menderes (Cumaovası) Müallesi Köy civan-Kır Mevkii 515
ada l parseldiki 1.500,00 m2 Cami Yeri vaslflı taşlnmaz için; Menderes Mtıftiılüğü ilgi (a)
yazıyla Kemalpaşa Müallesinde mevcut iizeıinde Hacı Fehime Dere Camii ve müştemilatında yer
alarrFehime DİısKuI'an Kursu, lojmaıı, wc, abde§thane ve şadfvanın, Müffüiikçe çami ve Kur'an
kur§u hizmetlerinin yürütülmesi, görevlilerin atarıması, aydınlatma ve klima saatlerinin aynlması,
lojmanda ikamet eden görevlinin kira sözleşmesi ve abonelik işlemleri için mezkur taşılrmaan
tahsisi talep edilmiştir. imar ve Şehircilik Müdiiİlüğünün ilgi (b) yazısı da "Müdiirlüğiimiizce
yapılan incİlemeler neticesindei İzmir İli, Menderes İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi,515 ada l palsel
say,l, tuşrr,--,n 1/1000 ölçekli uygulama imar plan içerisinde camii alaııında kaldığı tespit
edilmiştir, " şeklindediı. Buna göre; Söz konusu taşmmazın 5393 saylı Belediye Kanunu'nun
"Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan" bötiimiınde 15/h maddesi Aynr Kanunun "Meçli§in Görcv ve
Yetkileri" Bölümiiniin l8/e maddesi ve Diğer Kuuluşlarla llişkile! Başl]klı Böliimün 75ld maddesi
ve 5018 §arh Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununrrn 47.maddesi gereği Menderes
Müftülüğtıne- 10 (on) yılhğma tahsis edilmesi hususunun uygunluğuna dair, İmar Komisyonu ve
Hukuk Komisyonunun oy birliği ile kabulitıe ilişkin rapoıunun gödşülmesi, denilmekle;
Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; }Trka da metni yazılı gtlndem maddesinin İmar
Komisyonu ve Hukuk Kornisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy birliği ile karar verildi.
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MENDERES BELEDiYEsi
K&rar No!39

Karır Tırihi:

05.02.2021

M[cl-is KARARJ
Komisyoıdan GeIen Raporl.r,4i
O|

.02.2021 taıihli Meclis Toplantısnda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

iıgi: İçişıeri Bakaİüılğı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdiiılüğiinün 29.12.2020 ta.ihli

ve 140591 sayıh yazısı.

Kamu ldaıelerinin hizrnet sunrrm siireçlerinin kolaylaştınlması, vatandaşa yönelik hizmet
yüklelininazaltllması,hizmeteerişimindahahrzlrveetkilihalegetirilmesiiçinevlenecekkişileıin
yerleşim yeıi ve diğeİ adres şartı aıanmaksızrn, evlenme miiıacaatlannın herhangi bir evlendirme
memurluğu tarafindan yitütiilmesi,
-"-*luğ*u yaprf,rru.r, erl"nme işlemlerinin bu evlenme
İç§leri n"akanligı'Ntıfus ve vatandaşl* İşleri Genel Müdiirlüğiinün ilgi yazıslyla bildirilmiştir. Bu
n'"i"ı"; zozı y',ı, içi., os.ıo.zozo tarihli ve l28 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Gelir Tarife

cetvellerinde, nikah iş ve işlemlerine ait ücretlerin yeniden düzenlenmesin€ ihtiyaç duyulmuştuİ,
eşağıdaki tatİoda yeniden düenlenen nikah işlemleri ile ilgili ücletlerin uygunluğua dail,
plan ve B,tıtie komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin rapolunun gödşülmesi, denilınekle;

YAZl İ ŞLERi MüD üRL ü Ğü NİKAH ücRETLERi
202lylL|
AÇIKLAMA
Hafta

i Mesai saatle nde

odaNikahı

luslara.ası Aile cüzdan Ücİeti 1 60 TL
l90 TL +Uluslararası Aile Cüzdan Ücreti 160 TL
cretsiz

creti

içi Mesai Saatleri Dışı Nikah Ücretleri
Hafta Sonu (cuma - cumartesi - Pazar) N ikah
Hafta

+U

340 TL +Uluslaİalasl Aile Cüzdan Ücİeti 160

ücretleri

TL

bu tarifedeki
(Şehit ve Gaziler ile eş ve çocuklanndan Uluslararası Ailç Cüdan Ücreti dışında
diğer üqetler almmaz.)

Plan
Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; 1ııkanda metni yazılı giındem maddesinin
ve Bütçe Komisyonunian geidiği şekliytt kabutiıne oy biiiği ile karaı verildi,
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T,c.
MENDERES BELEDirTsİ

Kırar No:40
Kırar Tarihi:

05.02.2021

MEcLis KARAR]
Komisyondın Gelen Rıporlar-s;
0l,02.202l tarihli Meclis Toplanhsında Hukuk Komisyonuna havale edilen;
kanunlaıa aykın olarak
İlçemiz sınırları içeıisinde bulunan vç İmaı Mevzuatlarına ve diğçı
giderilmesi
işlemleri ile ilgili düa sağhklı kalaı alınınası ve ayknlıkların
,r.,h";;;,İ;; is vejç'Ğ'l".i'
ye
Gazetede
Resmi
26M2 Saylı
İu1-1ğ,n"u 22,0i,2OO7 ıaih
nele<ıiyive Bağlı Kuruluşları_ ile Mahalli ldaıe Bnlikleri Norm Kadro
v"yi-ı--rl yiı.$ıiige ğiren
-Dair yönetneliğin -"ı.ira" y"i al,n III sayrlı listede y€! alan "Diğer
iı(" ," st-iu.tı-n-u
ve Yönetsneliğinin onaylarıması
ir,.iiia*i,*ı"i; i" urı.nan Yapl Kontıol üudtirıtıgii,ntı, kuİulmast
İr.rrr*- .ygrnl"e*a dai;, Hukuk Komi§yonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin raporunun
görüşülmesi, denilmekle;

'Öff#;;iu/,,

girndem maddesinin
Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; 1ııkanda memi.yazılı
verildi,
kaıaı
Hukuk Komisyonunjan gçldiğ şekliyle kabulilne oy birliği il€
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MENDERES BELEDiYE§i
Karar No:41
KararT&rihi: 05.02.2021

MECLİS KARARI
Komisyondan Geıen R&porlar,6;
ve Hukuk Komisyonrma
01.o2.2o2l tarihli Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu
havale edilen;

(Aüç Baktm onaum
iıai: istanbuı Eıektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müditlüğü
Dairesi Bİşkanlığının 07.01.2021 tarihli ve 659 sayılı yazısı,
Başkanlığı
Beledivemiz hizmeılerinde kullanılmak ilzçre İstanbul Büyiikşehir Belediye
taıihli yazı
i",_nılı,.-t it-i."_ruy ," ru.r.ı işl"t..ı.Ii cenel Müdiirlüğü tanfından o7.01.202lMarka
0345
kararıylp Başkantıgmıza satılacak olan; 34 TN 0339 plakalı Mercedes
85,
";;;ü-";
İ"bÖİ"İr.ı.l, S"l;aİyemİz taıaİındarı :.S00,00+KDV bedelle, 5393_ sayılı Belediye kanununun

İ"Ja"rİ İJİlİ*ylİ taşıt kanunun degişik] 0,maddesi htikiimleri .doğru|tusunda satln almmasl
İİİşa."tİl"etvele Oestek Hiziıetleri Müdiirlüğü adına iş|enmesi hususunun uygunluğuna
İlİ İ"
kabuliine ilişkin faporunun
"İ.İ
aa.] Pl". ," Süç" romisyonu ve Hukuk Komisyonunun oy çokluğu ile

ve

görüşülmesi, denilmekle;

gilndem maddesinin Plan
Meclisimizce yapılan gödşmeler neticesinde; },ııkanda metni yazıh
ltitç" İ"rnİry.,İo'u" ll-utul. Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy birliği ile kaıar
".
verildi.

Z"J*

Mustafa KAVALAR
Meclis Başkanı

\\1

NU

F

\

]!
.lt

:l
//

MAKAs

Katip Üye

Amine çiÇEK
Katip Uye

T.c

MENDERES BELEDiYESİ
Karar No:42

KırarTırihi:

05.02.2021

MECLis KARARI
Komi§yondan G€ıeı

Rıporlsr-7i

ve Hukuk Komisyonuna
o|.o2.2o2| wihli Meclis Toplantıslnda Plan ve Bütçe Komisyonu
havale edilen;

tarihli ve 595 sayılı yazısı,
İlgi: Tüprag Metal Madeıcilik San, ve Tic, A,Ş"nin 26,01,202l

.rl.

MADFNCİLIK sAN, vE

Beledivemiz hizmetlerinde kullanrlmak üzer€ TÜPRAG METAL
Ford maıka motor
A §"';;;İ;;l; N,oı.İoİl tarihli yazı i|e 34 AR 8196 plakalı 20l7 model
oian aracı Beıediyemize Nçbir ytık

,lii ?."ruffidjiö'*.

*i

Nı,ıo-«kirp6KHB93705
sayılı Belediy_e
_5393
,"İl"""t.İr. lr-",, ," şansız olarak hibe talebinde bulunmuşlaıdır,hiıkiirnleri
doğrultusunda
il.,ziil"y,ıi oşn k*** değişik lo.maddesi
Destek Himıetleri Müdttllüğü adına
hibe olarak kabul edilmesi ve Bütçe eki Tl işaretli cervele
Pl- "" Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun oy
İ;;;rt İ;iiı.in'ryg.nlre*u aui,,gOrttşülmesi,
denilmekle;
ç'otlr,g,, ll" tutultm. ilişİin raporunun

İ;;il;,;r,;ril.ri

yazılı gilndem maddesinin Plan
Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda metni
," Sü;-'İ;İrvorİr'r" rl-ı,kuk Komisyonundan geldiği şe kliyle kabultlne oy birliği ile karar
verildi.

Mustafa
Meclis

A/U

Fa

MAKAs

Katip Ül,e

Aınine

ÇiÇEK

Kıdp Üye

T.C.
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Karır No:43
KararTırihi:

05.02.2021

MECLiS KARARI
Komisyondın GeleD Raporlır-8;
o1,o2.2o2rt8İihliMecıisToplantlsındaPlanveBütçeKomisyonuveHukukKomisyonuna
havale edilen:

25,o1,2o2l taıihli ve 2983 sayılı yaası,
llgi: Giiİnüş Tuİ A.Ş. club Yalı Hotel&Resort'tırı

ı,Ş CLUB .Y]\Ll
Beledivemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere GÜMÜŞ ru\ .
2016 model Ford
plakalı
HoTEJff;'öilt";ffi;;;.ü.ror,-._itıi vo, ile 34_ZR 8406
olan aracı Belediyemize hiçbiı
Kargo ma*a moıor no: FU94l]l ş*. İo-, NÜO«İ<XTP6KFU94131
sayılı Belediye
yiik eetiİmeksizin ivazsız ve şartsız oiaİut ırit" talebinde butunmuşlardır. . 5393
doğultusuıda
z3'z say,lı oşu t-** değişik lo,maddç_si hukümleri
İ;,.İ;;';;;;;;J'it"
adına
Müdiırlüğü
ce-tvile.Destek Hiznetleri
hibe olaıak kabul edilmesi ve ıutçe eki'Tı i§aretli
,ygrrlre*u dui,. Pl* ," Bütçe Komisyonu
ffi;,-rt Ğİ
gortişü|mesi, denilmekle;
İ'o1.1ugu l. l.uUrltl"" ilişİin raporunun

,"

ve Hukuk Komisyonunun oy

metni yazılı gilndem maddesinin Plan
Meclisimizce yapılan görüşmelçı neticesinde; 1ukanda
ile kaıaı
İ,ç;-İİ;;;;;;r've rl"ukj Ko,İsyonundaı geldiği şekliyle kabuliıne oy biıliği

verildi
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Karar No:44
Kaİar Tarihi: 05.02.2021

MECLiS KARARI
Komi§yondan Gelen Raporlar-9;
edilen;
O|,O2.2021 taıihti Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale
itgi: Murat

HoCAoĞLU'nun 20.10.2020 tarihli

ve 24790

kayt sayıh dilekçesi,

BaşkanhğmEa
Mwat HoCAoĞLU'nun ilgide kayltll dilekçesi ile Betediye449
ada, 3 ve 4
.*ul-, İlİ"-ir, ViOutpaşa Mahallesf l5MJlb uygulama imar planı ^paftası,35179525
.o.".ı, pi""ıı". iı" 4sb ada, 1 numaüll parsele ilişiİn haarlanan teklif PIN: 03,02,2021,numaralı
funfli
İZIÖOO

İİç"tll Uvg"lama imaı Plan, değİşikliği teklifi, imaı Komisyonu'nun

incelenmiş olup;
toplantısında
'"''*^'^11İ.-J,
4
İı4ahuülesi, lsMllb uygulama imar planı paftası,449 ada,3 ve
lrlt
aSÖ aOa, 1 numaralr parselleıin mevcut ,yc$.u,1 i,_, p|arıında N5,3l2,
nu.araİ p-."İl", ile"Öaşa'

plan
İÖİS,tİ.dO yaprla-a koşulu.u süip konut alanı kullanrmına sahip olduğu, söz konusu
yer alan
a"gİştlİİİJ +'+S;a;, l ve + numaral parseller ile 450 ada, l numalalı parsel arasnda
yerinde
var
İ"O1'.'l'lt l-- yolımun alan büyiiklükfui değ§tirilmeksizin güneye kaydınldığı ve

yupİİuş-u d'urumuıa uygun İale getiIildiği tspit edilmiştir,.Söz konusu yapıya 15,06,2019
ancat alanda y« alan binanın.mevcut uygulama imar
t*lrlİraİ- yİpİ kayıt belgesi-jlzenlendİgi
-taa,ğ,
beliIle;iştir. Ilçemiz, Mjüatpaşa .Mahallesi, l5MJlb uygulama
yoİ*au
'l", pl"rİ p"tİr,, ++9 ad4İve 4 numaıalı paıse1_191_ile 450 ada, l _numaralı parselde ilişkin
plaııı değişikliği tçklifinin,
ııar,.iunan önif prş, 35179525 numaralı 1/l00b ölçeldi Uygulama İmar
yapı kayıt belgesi
söz konusu binanrn mevcut imar plannda imar yolunda kalıyor olması nedeniyle
g"İ"İİİolu.uyu"ug,naan ve mevcut imaı planmda yer alan yaya yol ııt,n süekliliği bozulduğundan
imar Komisyonunun oy billiği ile kabulüne ilişkin raporunun görüşülme§i,
İyİr.

oİ-

J;;

ffi

"l."are;dar,

denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; }ııkanda metni yazılı gtirıdem naddesinin İmar
Komisyonundan geldiği şekliyle kabulilne oy birliği ile karar verildi,
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MENDERES BELEDiYEsi

Karır No:45
Karır T.rihi:

05.02.2021

MEcLis KARARI
Komi§yondın Gelen Rıporlar-l0;
havale edilen;
00.02.202l tarihli Meçlis Toplantlsında lmar Komisyonuna

ye 20805 kayıı sayılı dilekçesi,
lıgi: Mehmet İPEK'in o',-.o9,2o2o tali|ii

MehmettPEK'inilgi<tekaytlldilekçesiile,BelediyeBaşkanlığımza
J 127 ada, 20 numaralı
lmar_planı

İİİİİi-r, COİ.ill,İ". llunaĞ,i, lSl"l]İİU uygulu-a
_paflası,
dlçekli. Uygulama imar Planı
l/lb00
İİİİOÖS6'İ;aıal,
nl..,
teklif
ili§kin
hazırlanan
-rf.pte
incelenmiş olup;
İH:İ#İİ;İtf;#iİo.İ.yonuio* O0,02,2O21 taıihli toplantlsında
*'"-'İİ";;;'h;İ-:iı.İ".
vhall..i. l İü-İlU ,vg,lu,u imar planı paftası, l l27 ada, 20 numaralı
i-o.iö. v en çok: 2 iaı yapııaşma koşuıuna..sahip
,.*.üi"
değ§ikliği ile
i.r" ıı*, tr]ıunımina sahip,olduğu, söz koıusuve plan
Y ençok değerinin
#;rakl"İİ.;;;ğişirİl..l.ri.in ronl"iyonl*n konumlannın değişirildiği
j'*l"i-i,ı;k Ju^"jendigi tespiı eailmiştir, l|çemiz, cölcukler Mahallesi, l5MJlb uygulama
plrseltte'haz,rİanan leklifPIN:35780996 numaıalt l/l000
imar planı paffası. l l27 ada.20 numarJ 'ıekjifinin,
talebe konu paısel ve çe\Te§indeki yapılaşma
İ.- Pl-, değişikliğİ
;İkİİİİİ;
2 kal o|aİak diizenlenmesi sureıiyle değişiklikle uygun
ı,"'*rıı"" iİÜ"" ırarak Y en ço-k'deglrinin
l-aı ro-iryon-* oy" Ui,İİgi il" kub"ll"" ilişkiı raporunun görilşülınesi,

,*"l-,

,P;,ff;r"
,*.n|
;;l";;;g;;;;';;
iHilıi;;;,

"İİ"Jr*denilmekle:

Jjr,

yazılı gllndem maddesinin lmaı
Meclisimizce yapılan göri§meler neticesinde; 1ııkanda metni
ro-iryon*a- g"laidi şeklİyle İatulUne oy birliği ile kaıaı verildi,

Mustafa
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Fatma

Kıtip Üye
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Amine ÇiÇEK
Katip Üye

T.c.
MtrNDERES BELEDİYESİ
Karar No:46
Kırar Tarihi: 05,02.2021

MEcLis KARAR|
Komisyondın Gelen Rıporlır-l
Ol .O2.2O2l

1;

taıihli Meclis Toplantısıııda Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukıık Komisyonuna

havale edilen;

sınırlan
Pandemi nedeniyle Genelgeyle zorunlu olarak kapalı fufu!1l Belediyemiz
alınmaınası
oaııiıinaeü-Çrıerinaen, kapalı oldiıklan §iirc boüunca Katı Alık bedelinin %so,sinin
oy
h;;;; uİgunluğuna dair, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komi§yonunun biıliği ile
kabulüne ilişkin raporunun görüşü,lmesi, d€nilmekle;
maddesinin Plan
Meclisimizce yapılan göıüşmeler neticesinde; yukarıda metni Yaz ı gtındem
oy
," SUİç; amisyonr'r" lİukuk Komisyonundan ğeldiği şekliyle kabulilne birliğ ile karar
verildi.
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MENDERES BELEDiYESİ
Karar No:47
KararTarihi: 05.02.2021

MECLiS KARARI
Komi§yondan Geletr Rıporlar-l2;

0I.02.2021talihli Meclis Toplantlsında Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna
havale edilen;

Belediye meclisimizin 09.10.2020 tarihli l28 sayılı kaıan ile belirlenen 202l yıh katı attk
talifesi cetvelin de ; 'iz-su aboneliği olan mükellefleıe ilişkin tarife aybaşında uygulanacaktır.
sayacın okunmadlğl aylarrn ücreti de ilk okunduğu ay toplu olaıak tahsil edilecel,:tir.' ibaresi yer
almaktadf. Ancak uygulamada iz-su taıafinda sayaç okunduğu anda; ' kirleten öder ilkesine' aykrrı
olarak, kullanllmayan dönemler için geıiye dönfü katı atlk ücreti tahakkuk ettiği için bölgemizde
yaşayan vatandaşlar tarafindan ekte sunulan dilekçeler yazıImış olup mağduriyetlerinin
giderilmesinİ talep etnişleldiı. Bu durumun diizeltilebilme§i için }ukanda bahsi gecen ibarenin iptal
edilerek, taıifeye ilişkin Meclis Karanmıza; 'kirleten ödeı ilkesine uygun olarak 0 ( sıfır ) tüketimli
abonelerde kat1 atlk bedeli tahakkuk etmemeşi l (biI) ton titketiminde katı at* bgdtli tahakkuk
etmesi hususunun uygunluğuna dair, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun oy birliği
ile kabulüne ilişkin raporunıın görüşülmesi, denilmekle;
Meclisimizce yapılan görüşmelel neticesinde; },rıka!ıda metni yazılı gtindem maddesinin Plan
ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy birliği ile karaı
verildi.
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MENDf,REs BELEDİ\,Esİ

Karır

No:48

Karar Tırihi: 05.02.2021

MECLiS KARARI
Komisyondın Gelen Raporıar-l3;
ol,o2,2o2l taıihli Meclis Toplantıslnda Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna
havale edilen;
İlgi: a)l8.1 1.2020 tarih ve l9l6l sayılı İçişleri Bakaılıgı yazısı.
b) l5.12.2O2O tarih v e 2O2Ol2'7 sayfu Çewe ve Şehiıcilik Bakanlığı Genelgesi,
15.|2.2O2O lai,h,J9 2O2O/27 sayh Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi "Koronaviriis
salgıru kaynaİlı zorlayıcı sebeple! gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağh kuıuluşlan ile bunlann

uyesi olaugu mahalli idale birlikleıi ve bunlann sermayesinin yansından fazlasına doğudan
aotruya yİaa dolayh olaıak birlikte veya ayn ayn süip oldutlan şirketleıin mülkiyetinde veya
tasarufiında olan taşDmazlanna ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanrmdan
kaynaklanan ve ilgili mevzuaıınca ödenmesi gereken bedellerin veya futaIlann Kamu kurum ve
kuıuluşlan tarafından alman önlernler §onucunda veya pandemi süecine bağlı olarak faaliyetlerinde
azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edileçek söztl edilen bedellere ilişkin olamk idaıece
yapılacak değerlendirme sonucunda indiıim veya erteleme yöntlnde kaıar alnabileceği, (a)
knaina"ı.i sebepleı sonucunda faaliyetleri duıdurulan işletmelerdeo kira bedelleıin tahsil
yeni
edilmemesi, aynca bu siıreler kadar sözleşme şiiıelerinin uzanlması belirtilniştiı. 7244 saylı
Koronavirüs ('Covıd_l9) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azattılması Hakkında
ranun İle Bazı ranu"ıarai Değişiklik Yapılmasına Daft Kanun ile ilgi (a) İçişleri Bakanlığ
Genelgesi ve |5.12.2020 ızi,h ve 2020/27 sayılı Çelre ve Şehircilik Bakanlığl Genelgesi'nin ilgi (a)
ve (6) ma<ldeleri uyannca Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan işyerlerindeki kiracılann
duıumİannın incelerek, belirtilen genelge ile işyerleri kapatılan kiracllaıdan işyeılerinin kapalı
olduklaı süe bo},unça kira alrnmamaşl ve bu sikelerin kira sözleşme si[eleıine eklenmesi
hususunun uyguıluguna daiı, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun oy biıliği ile
kabuliine ilişkin ıaporunun görüşülmesi, denilmekle;
Meclisimizce yapılan göıüşmeler neticesinde; yukanda memi yazılı gilndem maddesinin Plan
ve Bütçe Komisyonu re Hukuİ Komisyonundan geldiği şekliyte kabuIiinc oy birliği ile karar
verildi.
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Karır No:49
KarırTırihi:

05.02.202l

MECLiS KARARI
Komisyondan Gelen Rıporl&r,ı4;
edilen;
O|,02.2021 taıihli Meclis Toptantısnda Hukuk Komisyonuna havale

llgi: Menderes Kaymakaİİtlığının l8.o1.202l tarihli ve 132 salılı yazısı,
1435 No,Iu karan ile
lıgi yazıda lzınir Büyü§ehİ Belediyesinin og,|12o}3 tarih ve paşa"
adı verilmiştiı,
tı"..i, c[r"'"" Ata Mahallesinde bulunan sjkaga "Fatih sultan Mehmet
unvanrrun
Paşa
sonunda
işminin
,q,İ.J r"ıih Sulıan Mehmet bt cihaı padişahı olduğundan
-tJl-rl-""İ
l,u.uor.-da rahatsızlık uyandırmç olup bazı vatandaşlgm11 talafından konuyla ilğli

Kanunun
,uzı erioae sona".iien tweet paytaşülmıştı.. Bu nedenle,5216 sayıtı Büyükşehir Belediye
İ,;5rÖ];ü,',l; n"l.Jiy" «-*u gİreğince söz konusu şokak adındaki Paşa unvanının kaldnlarak
ve konuya ilişkin görüşün İznir Büyiikşehiİ
"r"tıl s,rıiun Mehmet Han" oiarak değişriIikneşi
oy birliği ile
S"İ"diy" V"airi"" bildirilmeşi hususun,ıİ uygunluğuna dair, Hukuk Komisyonunun
kabuliine ilişkin raporunun görttşülmesi, denilmekle;

Meçlisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; üıkanda mçtni yazılı giindem maddesinin

Hukuk Koınisyonundln geldiği şekliyle kabultlnt oy birliği ile kaIal verildi,
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi
Karar No:50
Karar Tarihiı05.02.2021

MECLiS KARARI

ToDlantıya Katülamayan Meclis Üyeleri, Miımin BAYRAM, Mehmet
CİVEK, Faıma' EKİcioĞLÜ. Erdoğan YALÇIN, Hüseyin ÇoLAK, Bülent
iıŞzuieN ue eynun PEHLİVAN'ın izinli sayılmalanna, oybirliği ile karar verildi,
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Amine ÇiÇEK
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T.c.
MENDERES BELEDiYtrsi
Karar No:5l
Kırır Tırihi:05.02,202l

MECLİS KARARI

Görüşiilecek başka giindem maddesi bulunmaüğından Şubat-202l olağan
Meclis Toplantısl 2.Birleşiminin kapaılmasına ve MaIt-202l olağan Meclis toplantısı
l.Birleşiminin 01.03.202l Pazartesi gilnü saat l6:00'da Belediyemiz Meclis Toplaııtı
Salonunda yapılmasına oybirliği ile kaıaı verildi.
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