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T.C. 

MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Yazı İşleri Müdürlüğü 

 

Sayı    : E-55216364-105.02-   
Konu  : 2. Birleşim Meclis Gündemi Hk. 
 

2021 YILI EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ 
MECLİS GÜNDEMİ 

 
Toplantı Yeri: Menderes Belediyesi                                                            Toplantı Tarihi:05.10.2021 
Meclis Toplantı Salonu                                                                                Toplantı Saati:17:00 
 
 
I- Başkan Tarafından Meclisin Açılışı. 
II-Yoklama. (Toplantı Yeter Sayısının Tespiti) 
III-Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi. 
 
1-01.10.2021 tarihli Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 
Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından; hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini sağlamak 
amacıyla yakıt tasarrufu ve kamu yararı gözetilerek,  Belediyenin sorumluluğu altındaki park bahçelerin ve yeşil 
alanların, tarımsal sulama tesislerinin yapım, bakım ve onarımları ile inşaat işlerinde ve Belediyemiz hizmetlerinde 
“2022-2023-2024 olmak üzere toplam 33 aylık (01.01.2022-30.09.2024 tarihleri arasında)  kullanılmak üzere 
şoförsüz ve akaryakıtsız olarak kamyon ve iş makinası kiralama hizmet alımı işi” ile ilgili olarak işin özelliği 
dikkate alındığında süreklilik arz etmesinden dolayı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi uyarınca 
Açık İhale Usulü ile yapılacak Hizmet Alımının süresinin toplam 33 Aylık (01.01.2022-30.09.2024 
tarihleri arasında)  2022-2023-2024 yıllarını kapsaması göz önüne alındığında 5393 sayılı Kanunun Gelecek Yıllara 
Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. maddesi gereğince; Hizmet Alımının süresinin toplam 33 aylık olarak 
(01.01.2022-30.09.2024 tarihleri arasında)  yapılması hususunun uygunluğuna dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 
oy çokluğu ile kabulüne ilişkin raporunun görüşülmesi, 
 
2-01.10.2021 tarihli Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 
Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından; hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini sağlamak amacıyla 
yakıt tasarrufu ve kamu yararı gözetilerek,  Belediyenin sorumluluğu altındaki yol ve kaldırımların bakım onarımı. 
tarımsal üretim yollarına beton boru konulması, inşaat işlerinde ve Belediyemiz hizmetlerinde “2022-2023-2024 
olmak üzere toplam 33 aylık (01.01.2022-30.09.2024 tarihleri arasında)  kullanılmak üzere şoförsüz ve akaryakıtsız 
olarak kamyon ve iş makinası kiralama hizmet alımı işi” ile ilgili olarak işin özelliği dikkate alındığında süreklilik 
arz etmesinden dolayı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacak 
Hizmet Alımının süresinin toplam 33 Aylık (01.01.2022-30.09.2024 tarihleri arasında) 2022-2023-2024 yıllarını 
kapsaması göz önüne alındığında 5393 sayılı Kanunun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67.  
maddesi gereğince; Hizmet Alımının süresinin toplam 33 aylık olarak (01.01.2022-30.09.2024 tarihleri arasında)  
yapılması hususunun uygunluğuna dair Plan ve Bütçe Komisyonunun oy çokluğu ile kabulüne ilişkin raporunun 
görüşülmesi, 
 
3-01.10.2021 tarihli Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 
İlgi: 23.09.2021 tarihli ve 45193717-000/17541 sayılı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı. 
Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2021 yılı bütçesinde yer alan harcama kalemlerinde ödenekler 
yeterli gelmediğinden müdürlükler arası 1. düzey aktarma yapılmasına ihtiyaç hasıl olmuştur. Mahalli İdareler 
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince 2021 yılı Belediyemiz bütçesinde yer alan harcama 
kalemleri içerisinde müdürlükler arası 1. düzey aktarma yapılması hususunun uygunluğuna dair Plan ve Bütçe 
Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun görüşülmesi, 
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4-01.10.2021 tarihli Meclis Toplantısında İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilen; 
İlgi:Tayfun BARBAROS tarafından verilen 16.09.2021 tarih ve 28236 kayıtlı dilekçe. 
İlgi dilekçe ile; İzmir İli, Menderes İlçesi, Gölcükler Mahallesi, 681 ada, 15 parsel sayılı taşınmazdaki 25,23 m2’lik 
belediye hissesinin, satışının için gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 
Belediyenin gelirleri başlıklı 59. maddesinin (d) bendi “Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle 
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin gelirleri arasında gösterilmektedir.” 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun “Belediyenin Yetki ve İmtiyazları” bölümünde 15/h maddesinde “mahalli müşterek nitelikteki 
hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, 
kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak 
tesis etmek”, aynı Kanunun “Meclisin Görev ve Yetkileri” Bölümünün 18/e maddesinde “Taşınmaz mal alımına, 
satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç 
duyulmaması halinde tahsisinin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek 
kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” denilmektedir. Buna göre yukarıda izahı yapılan 
kanun maddeleri dikkate alınarak, ilçemiz sınırları içerisinde, İzmir İli, Menderes İlçesi, Gölcükler Mahallesi, 681 
ada, 15 parsel sayılı 430,23 m2’lik taşınmazda bulunan 841/14341 oranında 25,23 m2’lik belediye hissesinin diğer 
hissedar olan Tayfun BARBAROS’a satılmasının uygunluğuna dair İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan 
ve Bütçe Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun görüşülmesi, 
 
5-01.10.2021 tarihli Meclis Toplantısında Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 
Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinde Kullanılmak üzere Çöp Kamyonu, Kamyon ve İş Makinesi Kiralama” hizmet 
alımı işi ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi gereğince süre bakımından 33 aylık olarak 
yapılabilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenimleri Madde 67- 
"Belediyeler belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, 
kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-
teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili 
destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal 
bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma 
ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile 
ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla 
üçüncü şahıslara gördürülebilir" hükümlerince; Temizlik Hizmetlerinde kullanılmak üzere Çöp Kamyonu, Kamyon 
ve İş Makinesi Kiralama” hizmet alımı işi ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca ve 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri” başlıklı 67. Maddesi gereğince 
süre bakımından 33 aylık olarak (01.01.2022-30.09.2024 tarihleri arasında)  yapılması hususunun uygunluğuna dair 
Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun oy çokluğu ile kabulüne ilişkin raporunun görüşülmesi, 
 
IV- Dilek ve Temenniler. 
V-Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Görüşülmesi. 
VI-Bir Sonraki Toplantının Gün ve Saatinin Tespiti ve Kapanış. 
 
 
 
 

Mustafa KAYALAR 
Belediye Başkanı 

 
 
 
 


