
T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Karar No:173
Karar Tarihi:06.08.202 1

Mu§ıafa Hasan Y eyin ÇOLAK
Meclis nl Katip Katip Üye

A,U

Komi§yoıdan Gelen Rıporlır-l;

o2.o8.2o2| ıarihli Meclis Toplantrsında Hukıık Komisyonu ve Çeıte ve Sağhk

Komisyonuıa havale edilen;
Menderes Belediyesi sağlık işleri Müdülüğüniın kıırulrnasından ve Evde sağlık Biriminin

ilgili Müditıtük biinyesine geçmesinden dolayı Kültiir ve soŞyal işler Müdürlüğiinün Görev ve

Ç-alışma Yönetmeliğİnde derişiklik yapılaıak yeniden diizenlenen Yörıetmeliğin uygunluğuna dair,

HüukKomisyono-,eÇel.ıeveSağlıkKomisyonununoybiıliğiilekabulüneilişkinrapoıunıın
görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; ü,uka!ıda metni yazılı giindem maddesinin,

Hukuk Komisyonu ve Çerr" ," sagı,t romisyonundarı geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar

verildi.
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Karar No:l74
Kırar Tarihiı06.08.202 l

MECLiS KARARI

Koııisyondın Gelen Raporlar-2;

02.08.2O2l tarihti Mecli§ Toplanttsnda Hukuk Komisyonuna havale edilen;

5393 Sayılı Belediye l(anunu'nun Belediyenin Ye&ilileri ve lmtiyazlaıı başlıklı

l5.maddesinin @j fikasl "IQnunlann Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
Belediye yasaklan koymak ve uygulamak, karıunlarda beliıtilen cezalafl vermek," hiikmüne

istinaaen bı.oz.zozı iaıltııi ve ıj no,1u meclis karanyla Basün yayın ve Halkla İlişkiler

ırliiaıirıtiıtin" aiı Görev ve Çahşma yönetmeliği uygun bulunınuş ve yüriiılüğe girm\tir. Aıcak

S*İn V-rv,n ve Halkla iİişkİler MüdiıItüğiine Muhtallar Masa§lnm bağlanması nedeniyle

yonet-eıiğioae degişiklik yapilarak revize yönetmeliğin uygu!ıluğuna dair, Hukuk Komisyonunuı

ov uıllği iıe kauuıiıne ilişkin raporunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yaptlan göli§meler neticesinde; yüanda memi_yazılı giindem maddesinin,

Hukuk Komisyonundan geldiğİşekliyle kabuliine oy birliği ile kaıaı verildi,

Mustafa Hasan Y H ç_oLAK
UyeKatip

\ı
\*

A/U



T.c.
MENDERDS BELEDiYEsl

Karır No:l75
Kırar Tarihi:06.08,2021

MEcLis KARARI

Komisyondın Geleı Rıporlar-3;

o2.o8.2o2| tarihli Meclis Toplantısında imar Komisyonu, Hul«ü Komisyo[u ve Plan ve

Bütçe Komisyonuna havale edilen;' 
İlgi: ipek AVCI Vekiti Mustafa BARIŞÇAN taİafından verilen 30,06,202l taIih ve E,20246

kayıtlı dilekçe.' iıgi'diıekçe ile lzmir İli, Menderes ilçesi, Özdere Müallesi, l2+0 ada, |2 parsel sayllı

2|3,75 ı\i2,|ik taşınmazdaki 62817125 oruıında 18,84 m2,1ik belediye hissesinin, satışlnn için

!"."rıi ışı"rı".lr'yupılma51 talep edilmiştir.5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri

E"şi,lı, is. maddesinin (d1 bendi ..Taşınır ve taşı,,naz mallann kira, satış ve başka suıetle

delerlendirilmesinden eıai idiıecek gelirler, Belediyenin gelilleri.aIasınd€ gösterilmektedir." 5393

*İ,İ, S"İ.diy" Kanuııu'nun "Eelediyenin Yetki .ve lmtiyazlarr" böliimiinde l5,4ı

.iaa"r;"a",,.uı,all mt§terek nitelikleki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyl4 belediye ve

mücavir alan sınulan içjrisinde taşınmaz almak, kamulaşhmak, satmak, kiralamak veya kiraya

"a.a"t, 
,."tnp" etınçk, tahsis 

"ta"i, 
bunı- lizerinde sınıİlı ayni hak tesi§ etrnek", aynr Kanunun

.;ı.,ı""iirin co.", ve İetkileri,, Böliirniıniin 18/e maddesinde ,,Tşlnmaz mal alımııa, satınrrna,

ot*,-nİ ol,riri"", tahsis şeklinin değiştiilme§ine veya tatsisli _bir taşmmazn kamu hizmetinde

il,t-iv"ç j"ı.İ."-u", l,alinje tahsisinin kal<rınlmaslna üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz

;;i;,;;;;;ak"r;ryla buılaı üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" denilmektedir. Buna

;;;":-İ;;; 
'"İ!len 

kanun maddeleri dikkate alınaıak, ilçmiz sınrdan içerisinde, Menderes

İı"."i.'Öra"." Mah. cukuİaltı Mevkii, 1240 ad4 12 palsel sayılı 213,75 r''lik taşlnmazda

İĞ;;;)r,;';ilJio,ii ,z]lii, Beıe<ıiye iissesinin diğer hissedan oıan ipek Avcı,ya

;;;l,"^,;; "r;;;ğ;na 
dair, irnar Komi§yonu, Hulok Komisyonu. 

. 
v€ Plan ve Bütçe

["rJry".** .--ytirlği ile tabultıne ilişkin raporunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı. giındem maddesinin,

i-aı romlşvonu, llul<ut Komiİyonu ve Plan ve Bütçe Komi§yonundan geldiği şekliyle kabuliine oy

birliği ile karar verildi.

Mustafa Hısan KARA in ÇOLAK
Başkanı Kıtip üy"
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Kerer No:l76
Karır Tırihi:06.08.202 l

MECLiS KARARJ

Komisyondın Gelen Rıporlar-4;

__ 02.08.202l 
_ 
tarihli Meclis Toplantısında İınar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe

Komisyonuna havale edilen;
5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başhklı 59. maddesinin (d) bendi; .'Taşınır

ve_taŞfunaz mallann kiİa, sattş ve başka suİetle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyinin
geli.leri aıasında gösterilmektedir." 5393 sayılı Belediye Kaıunu'nrın ''Belediyenin Yetki ve imtiyazlaıı''
bölümiinde 15/h maddesinde " Mahalli müşterek nitelikteki hianetlerin yerine getirilmesi amacıyla,
belediye ve mücavir alan sınıılan içerisinde taşınmaz almak, kamula§üımak, satiak, tiralamat veya
kiraya vermek, tıampa eünek, tüsis etrnek, bunlaı üeıinde sınulı ayni hak tesis etrnek;', aynı kanunun
"Meclisin Görev ve Yetkileri" böltlmiiniin l8/e maddesinde "Taşınmaz mal alıının4 satımın4 takasına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınınazrn kamu hizınetinde ihtiyaı
dululmaması halinde tahsisinin kaldııılmasınA üç yıldan fazla kiralanmasına ve süesi otuz vılr
geçmemek kaydıyla bunlar ilzerinde srnlrlı ayni hak tesisine karar vermek" denilmektedir, Buna g6re;
ıukan<ta belirtileı kanun maddeleri dikıate a|ınarak aşağüda niteliği belirtilen 3 adet taşınmaz için-saıj
karan alınmasl husuşuıun uygunluğuna dair, İmar Komisyonr, İrkrk Ko-i.yonr.,,, rıan r" aiıtç"
Komisyonunuı oy çokluğu ile kabuliine ilişkin raporunun görüşülmesi, denilmeklİ;

Meclisimizce yapılan gödşmeler neticesinde; yukanda metni yazlı giindem maddesinin,
Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldigi şekliyle kabuliıne oy çokluğuile kaıar verildi

Mu§tafa Hasan KARA ÇoLAK
c

Sıra
No llçe Mahalle Mevkii Ada Parsel M2 Nitelik

Hisse
Payl

Payda
Malik

l seferihisar Orhanlı Köycivarı 2j8 39 Ze},tinlik ll1 Menderes
Belediyesi

2 seferihisar Orhanlı Engeç
Deresi 238 5,7 21.547,45

Zeytin
Ağaçlı
Taıla

l/1
Menderes
Belediyesi

Menderes cilmüldtiı 2193 l0 731,55 Arsa 1/l
Menderes
Belediyesi
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Karar No:177
K!rar Tarihi:06,08.2021

MECLİS KARARI

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyeleıi, Mtimin BAYRAM, Hazal DENİZ
GEZER, Fatİna MAKAS, Gürsel RÜZGAR. Ayşegül DURAN TÜIüKER, Fatma
EKicİoĞLU, süleyman SARIKAYA, Ayhan PEHLNAN, Enan GÜLEÇ, Biilent
TAŞKIRAN, Mehmet SARIKAYA ve Erdoğan YALÇIN'ın izinli sayllmalarına
oybirliği ile karar veıildi.

Mustafa Hasan Hü§eyin
Katip

ç_oLAK
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Karır No:178
Karar Tarihi:06.08.202 l

MECLiS KARARİ

Görüşülecek başka giindem maddesi bulunmadığmdan Ağustos-2O2l Olağan

Meclis Toplanİısı 2.Birleşiminin kapatılmasına ve Eylü1-202l Olağair Mecli§ toplantısı

l.Biıleşiminin 01.09.202l Çaışamba giinü saat l7:00'da Belediyemiz Meclis Toplaıtı
Salonunda yapılmasına oybirliği ile kaıar verildi.

Mustafa Hasan II
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