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Güıdeın Maddesi-l;

llgi: 29.06.2020 Taih2020/05 Karar sıra No'lu yazı.

Belediyemiz bünyesinde faaliyet göster9n cUMAoVAst sosY_AL _TFsis
iŞLETMELERİ A.Ş.'nin finansman durumunun güçlendiritmesi için 250,000-TL

se.maye art,rımına gidilmesi hususunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Md E-l0906)

Denilmekle;

Meclisimizce yapllan görüşmeler netiçesinde; yukarıda metni yazılı gündem

maddesinin Plan ve Biİtçİ Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği

ile kalaı verildi.
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Karar No:89
Karar Tarihi: 0{.08.2020

Gündem Mıddesi-2l

İlgi: izsu cenel Müdürlüğü Emlak ve istimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve- 
Kamulaştırma Şube Müdtırıiigu'ntln 07.07.2020 tarih ve 8l l 34235-7 56,0|/35519

sayılı yazlsı,

Mülkiyeti Belediyemize ait, Menderes İlçesi Gölova Mahallesi l5l ada 6 parsel

sayılı 868,09 mİ2 taşınmaz üzerine yeıi bir su kuyıısu açılması planland]ğı.ve bahse konu

tuİınr- İr"rinO. açılacak olan ve koordinat bilgisi belirtilen 25 m2'lik kuyunun ilgi

y"!İyİ" ,rl,riri talep edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun. "Belediyenin Yetki Ve

İ*İİ-l"r,'] bölü;ünde l5/h maddesi Aynı Kanuıun " M_""li,,_n Görev_ ve Yetkileri"

Srliİmilniin l8/e maddesi ve Diğer Kuıuluşlarla İlişkiler Başlıklt Bölümün 75ld maddesi ve

İOİl 
"uy,l, 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47,maddesi gereği belirti]en

taşınmaz üzerinde 25 m2'lik kuyu açılmasl için söz konusu kuİumun talebinin görüşiilnıcsi,

(İŞletme ve iştiIakler Md E-l1l22) Dçnilmekle;

Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazıh gündtm

maddesinin lmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar

verildi.
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MEcLis KARARI

Gündem Madde§i-3;

ilgiI iznlir Doğalgaz Dağltım A.Ş,'nin l9.02.2020 tarih ve 2020GDN3448 sayılı yazısı,

. İznıir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin ilgide kayıtlı yazısı ile Belediyemize sunulan,
Ilçemiz, Kemalpaşa Mahallesi, l5MJId uygulama imar planı paftası, ll4, 1l8, 119 ve l22
sokaklann arasında kalan park alanının güneyinde hazırlanan UiP:35ı01562 plan iş|em
numaıalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi hususunun görüşülmesi,
(lmar Md E_l l232) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesind9i yukarlda metni yazılı gündem
maddesinin lmar Komisyonuna havalesine oy biıliği ile karar verildi.
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Gündem Maddesi..ı;

İlçemiz, Colcükler Mahallesi,622 ada, 2 vc 3 numaralı parseller ile söz konusrı
paısellerin doğusunda kalan tescil harici alanda hazırlanan l/l000 ölçekli Uygulaıııu inar
Planı değişikliği teklifi hususunun görüşülmesi, (İmar Md E-l l233) Denilınekle;

Meclisimizce yapılan görtiŞnıeler neticesinde; yukarlda metni yazılı giindeDr

maddesinin imar Komisyonuna havalesine oy birliği ile kalaf verildi,
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Kırar \o:92
Ktırı r 'l'ıtrihi: 0J.08.202U

MECLis KAILAltl

(;ündcnr }lıddC\i-5i

5393 sayllı Belediye Kanıınunun Belediyenin gel irleri başlıklı 59 uncu nraddesinin

(d) bendi; ''Taşlntr ve taşınm az mallann kira, satış ve ba§ka suretle değerlendirilmesinden

clde edilecek gelirler, Belediye niır gel irleri araslnda gösterilmektedir,' '5393 sayılı Belediye

Kanunu'ntın';Belediyeniü1 Yetk i Ve lmtiyazları" böltİnünde l5/h n,ıadde sinde Nlahalli

müşterek nitelikteki hizmetlerin ye rine getirilrnesi amacıy la, belediye ve mücavir alan

sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulİştırnıak, satnrak, k iralamak veya kiral,ı verırıck,

trampa etnrek . tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak resi s etmek" Aynı Kanunun

Meclisin Görer !e Yetkileri" Böliiüİüniin l8/e nıaddesinde "Taşınmaz mal alııırına,

saılİrtna. 1akaslna. tüsisine, ıahsis şeklinin değişti rilmesine veya tahsisli bir taşınmazın

kanru hiznıetiııde ilrtiyaç duyı,ılnraması halinde tahs isinin kaldırılmasına, üç yıldan lhzla

kiralanma§lna ve süresi otuz yılı geçnıemek ka;rlıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisinc

karar vemlek" denilnıektedir Buna göre; Yukarıda izah tnü yaptığı nıız kanun maddcleri

dikkate alınarak, ilçemiz sınırlan içerisinde, Belediyemiz mülkiyetind e bulunan aşağldaki

niteliği belirtile[ 4 adel tanr taşıDmazlarü satışının Sayın Meçlısimizce incelenerek kıırar

alınmasını ve Belediye Başkan t Mustafa KAYALAR'a yetki ı,erilmesi ve satış kararünın

5393 say ılı Kanunun 34.ınaddcs inin (g) bendi gereğince encüme ıce uygulanması hususunuı

görüşülmesi, ( Işletme ve işıiraklcr Md E-l l306) Denilmeklel
HiSSe

slİı
No

Mahalle/Mevkii Ada Parsel M2

GüüntlIdılr 239(ı 1l 60.]5

]_ Cümüldür 2396 12 53,69

3- GumüIdOr 2396 ]3 49,05

a- Gümüld0r 2796 14 46,8l

MenderesBclediyesi ]/l

MenderesB€lediyesi l/l
MenderesBeledD,esi l'l

Arsa Menderes Belediyesi l/l

Niteliği Nlılik Payfayda
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Meclisimizce yapılan görüşmeler neıicesinde; yukarıda metni yazılı gilndenr

maddesiniı imar Komiİyonunu ue pıan ,e Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar

verildi.
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Karar No:93
Karır.'f arihi: 0.1.08.2020

M[,CLis t(ARARI

Toplanhya Katılamayan Meclis Üyeleri, Mehmet ciVEK, ibrahim BiNEK,
Erdoğan YALÇIN, l{alil ŞEN ve Ayhan PEHLİVAN'ın izinli sayılmalarına. oybirligi
ile karar verildi.
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MEND!]ItES BELEl)iY!]si

Karar No: 9;l
Karar T.rihi: 0].08.2020

}lE( l-iS K.\lt.\ltI

Göriişülecek baŞka gündem maddesi bulunmadığından Ağustos-2020 olağan
Meclis Toplanhsı l,Birleşiminin kapatılmasına ve Ağustos-2020 olağaı Meclis
toplalıtısl 2.Birltşiminin 07,08.2020 Cuına günü saat 17:00'da Belediyemiz Meclis
Toplanı Salonunda yapıln,ıasına oybirliği ile karar verildi.
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