T.C.

MnNDEREs BEl.EDiYEsi
Karar No:l79
Karar'f arihi: 0|.09.202l

MECLis KARAR]
Gündem Maddesi-l;
flgi: cavit USLU vekili Tekin USLU taraflndan verilen l6.08.202l taıih ve
E.25l28 kayıtlı dilekçe.
[lgi dilekçe ile; izmir ili, Mendere§ ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi. 4 pafta 251l
parsel sayrlı ta§ınmazınn bitişiğinde bulunan l90 ada, 15 paısel sayılı Belediye
taşınmazın saüştnm için geıekli işlemlerin yapılmasl talep edilmiştir. 5393 sayılı
Belediye Kanununun Belediyenin Geliıleri başlıklı 59. maddesinin (d) bendi; "Taşınır
ve taşılınaz mallaım kira, §atış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirler, Belediyenin gelirleri arasında gösterilmektedir." 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan" bölümilnde l5lh maddesinde"
mahalli müşterek nitelikteki hizmederin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan srnırlan içerisinde taşınmaz almak, kamulaştlrmak, satmak, kiralamak
veya kiıaya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlaı üzerinde sınırlı alııi hak tesis
etmek", aynı Kanunun "Meclisin Görev vc Yetkileri" Bölümünün l8/e maddesinde
"Taşlnmaz mal allmına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin
kaldnlmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve sülesi otuz yıIı geçmemek kaydıyla
bunlar ilzerinde sınrrlı ayni hak tesisiıe karar vermek" denilmektedir. Buna göİe;
Yukanda izahını yaptığımız Kanun maddeleri dikiate alınarak, ilçemiz sınırlan
içerisinde, izmir ili, Menderes llçesi, Menderes(Cumaovas' Mah., l90 ada, 15 pa.sel
saylll ll4,34 m2'lik Belediye taşmmazı için satış kalan altnmasl hususunun
görüşülmesi.(İmar Md E-t 5240) Denilmekle;

Meclisimizçe yapılan görüşmeleİ neticesinde; yukanda metni yazllı gündem
maddesinin lmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna
havalesine oy birliği ile karar verildi.

R
Mustafa
'Meclis Bİşkanı
\

^N

')_/

}lasan

,

:)

cel

KARA

iip üy"

üseyin

ÇoLAK

Katip Üye

T.c.
MENDf,REs BELEDiYEsi
Karar No:180
Karar Tarihi| 01.09.202l

MECLİS KARARI
Gündem Maddesi-2;
tarih E-250l0 ve E_250l2
iıgi: Mehmet IPEK tarafindan verilen l3-08,2021
kayütl dilekçeler
Müallesi l 260 ada. l
ilgi dilekçel il izmir ili Menderes i lç cs1 cölcükler
bel ediye hisselerinin sat1 şı lll n
parse ve 260 ada, 2 parsel say 1l taş1 nmazlaIdaki
Belediye
İ ) 3 9]
ıçın gerekl işlemlerin yapı lması talep edi lmi şüi
,T
,!,ap1 labilme
aşlnlr ve
9 maddesi nln (d) bendi
kanununun Belediyenin Gc lirleri başl ık l1 )
edi lecek
başka suetle de ğerlendirilrnesinden elde
taşlnmaz mall arln kira, satlş
Be ledi ye
sayl
5 9
gösten lmektedi
geı ı,ler B edi yenln gelir leri arasl nda
üal li
mti yaz|arI böl ilmünde 1 5,tt maddesinde "m
Kanunu nun B eledi yenm Y etki
n1 ücaviI al an
getiİi lme amacıyla, be lc di ye
müşterek nite ]i kteki hizmetlerin yenne
satmak, kiralamak eya kiıay a
sınırlaıl içerisinde taşırrmaz a mak. kam ulaşttrmak,
üzerinde s ln lr a)nı hak tesi s etmek aynl
vermek, tfampa etmek tahsi s etmek. bunlar
,T
mal
,M ecl 1sın G orev
etkil crl Bö üm üniin 1 8 c maddcsi nde aşmmaz
Kaıunun
lnln de ğiştirilmesine veya tahsisl bir
alı l11 lna. salü mlna, takasln& tahsi slne tahsi şek
hal inde tüsisi nln kald lrl lmasına, üç
taş lnmazın kam rı hizmetinde ihtiy aç duvulmamas
()1uz y1
ge çmemek kayd ıy a bunlar üzerl nde
yü ldan faz|a kiral anmaslna vc sure s1
Buna göIe; Yukanda izahınl
slnüİll ayni hak te sl slne karar vermek denilmektedil
z slnrI arl lçens inde, izmi r ili
,l
ya pıı ğtmı z Kan un madde leri dikkate al naİak lç eml
yı ) 5 9 § 5 m2 lik
l parsel
1 260 ada,
c uKl er N{ ahal le
,7
M endeİes lçe st.
l1 ) 1 ,1
1 .3 1 m2 k ve l 2 60 ada, 2 palse sayt
oranında
9
1
1
2
9
l2
83
taşı nm azdaki
,l
hisse lerinin di ğe.
.1
0 9 m2 ik bel ed
nr2 lik taşünmazdaki l 8 1 l2 9 l 2 9 oranında
hususunun göİüşiilmesi ( imar Md
hi ssedar lan Mehmet iPEK c satl ş kararı alınması

E-l5239) Denilınekle;

yukanda memi yazılı. giindem
Meçlisimizce yapılan gödşmeler neıicesinde;
Komisyonuna
,"aa""ini.-ii_- i"rii"yonu,-rıutur Komisyonu ve Plan ve Bütçe
havalesine oy billiği ile karaı verildi
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MENDERES BELEDiYEsi

Kaİır No:l8l
Karır Tırihil

01.09.2021

MECLİS KARARI
Gündem Maddesi-3;
hpi: EMRİ NSAAT NAKI-İYAT sANAYI ve TİCARET LlMlTED
-Vekili
Ümit §ENYER]-ü tarafündaıı verilen 19.08.202l tarih ve 25594
ŞlRKETl
kayıtlı dilekçe.
ltgi diıekçe ile izmir [li. Menderes ilçesi, Menderes(cumaovasl) Mahallesi,
l259 ada,3 paısei sayılı taşınmazdaki l06,58 m2'lik belediye hissesinin, satışının için
gerekli işlemleıin yapılması talep edilmiştir. 5393 sayılı Be|ediye Kanununun
be|ediyenin Gelirıeri başlıİll 59. maddesinin (d) bendi; "Taşınır ve taştnmaz mallann
kir4 satış ve başka suetle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin
gelirleri aıasında gösteri]İnektedif." 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin
ietki ve İmtiyazlan" böliimiinde l5/h maddesinde "mahalli müşterek nitelikteki
hizmetlerin yerine getiıilmesi amacıyl4 belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde
taşınmaz almak, kamulaşhrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa
etmek, tahsis etmek, bunlaI üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek", aynı Kanunun
"Meclisin Cöıev ve Yetkileri" Böliimiinün l8/e maddesinde "Taşınmaz mal alrmma,

'

satımına, takasrna, tahşisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tüsisli bir
taşınmazın kamu hianetinde ihtiyaç dulıılmaması halinde tahsisinin kaldınlmasın4 üç
yıldan fazla kiralanmasrna ve siircsi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlaİ iizerinde
sırurlı ayni hak tesisine karar vermek" denilmektedir. Buna göre; Yukanda iz-ahını
yaptığımız Kanun maddeleri dik:kate alınaıak, ilçemiz sınırlan içerisinde, İzmir İ|i,
Menderes İlçesi, Menderes(Cumaovası) Mahallesi, 1259 ada.3 parsel sayılı 1680,7l
m2'lik taşlnmazda bulunan 10658/168071 oıannda 106,58 m2'lik belediye hissesinin
diger hissedar oları EMRE iNŞAAT NAKLIYAT SANAYi ve TiCARET LİMİTED
Şl-RKETt'ne satlş kalan allnınası hususunun görüşülmesi.(lmaı Md E-15567)
Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmelel neticesinde; yuka!ıda metni yazılı giindem
ve Plan ve Bütçe KomiŞyonuna
maddesinin İmar Komisyonu, Hukuk
havalesine oy birliği ile karaı verildi.
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MENDERES BELEDiYEsi

MECLiS KARARI

KArır No:1E2
Kefar Taİihi:

01.09.2021

Gündem Maddesı4i
İlgi: a) izmir Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04.08.2021 tarih ve Eyazlsl.
sayılı
87068098-401 [400]- 1449072
b) İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderilen l9.08.202l tarih
ye E.227 42422-115.99- l 52 l3 sayılı yazımız.
ilgi 1a) yazı ile 4706 sayılı Hazineye ait Taştnmaz Mallaİın Değerlendirilmesi ve
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapllması Haktında Kanunun "Dosudan satış"
başl*lı 4, maddesinin, birinci fıkasmın (c) bendinde; Hazineye ait taştnmazlann,(Değişik
ibare,. Fic-ll2l2012-2819l ) hisse oranı yüzde klrkl veya hisse miktan uygulama jmar planı
sınrlarü içinde dört yüz, düşlnda ise dört bin metrekarcyi aşmamak kaydıy|a talepte bulunan
hissedaılara rayiç _bedel iizerinden doğrudan satılabileceği yer almalla olduğu, izmir ili,
Menderes ilçesi, Özdere Mahallesinde bulunan hissedarı olduğumıız,926 ada,5 parsel
numaralı, 446,00 m2 yüzölçürnlü taşınmazdaki Hazine hissesinin, hisseleıi oranında
hissedarlaİına satılacağını bildirilmiştir. Buna göre Hazine hissesinden payımtza düşen miktarı
satın almak isteyip istemediğimizi bu yazının tebliği tarihinden itibar€n ofuz gün içinde yazılı
olarak bildirmemiz geİektiğini, bu süre içinde bildiİmediğimiz takdirde, payümıza düşen
miktarın satın alma talebinde bulunan diğer hissedarlara veya genel hükümleıe göre satlşın
değerlendiİileceğini bildirilmişti.. ilgi yazlda adl geçen taşınmaza ilişkin taPu kaydının
incelendiğinde; 2001223 oft nd^ 400,00 m2'lik hisse Belediyemize ait olduğu ve 461446
oranında 46,00 m2'lik hisse Hazineye ait olduğu ve başkaca hissedar bulunmadığı görüldüği,
ilgi (b) yazmlz ile;4706 Sayılü Kanunun 4/c maddesine istinaden izmir ili, Menderes ilçesi,
Özdere Mahallesi, 926 ada, 5 parsel sayılı 446,00m2'lik taşınmazdaki 461446 oranında 46,00
m2']ik Hazine hissesinin Belediyemize satlş işlemi yapılmasl talep edilmiştir.5393 sayıll
Belediye Kanununun Belediyenin gelirleıi başlıklı 59. maddesinjn (d) bendi; "Taşınır ve
taşlnmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
Belediyenin ge]irleri arasında gösteilmektedir,"s3g3 sayıll Belediye Kanunu'nun
"Belediyenin Yetki ve imtiyazlari' bölümünde 15/h maddesinde "mahalli müşterek nitelikteki
hizmetlerin yerine getiailmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan srnrrları içerisinde taşınmaz
almah kamulaştlrmak, satınak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etınek, tahsis etmek,
bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek", aynı Kanunun "Meclisin GöIev ve Yetkileri"
Bölümünün l8/e maddesinde "TaŞınmaz mal alımına, satımrna, takasüna, tahsisine, tahsis
şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşünmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması
halinde tahsisinin kaldıİlmasüna, üç yıldan fazla kiralanmasrna ve süresi ofuz yılı geçmemek
kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine kaİar vermek" denilmektedir. Buna göre;
Yukaııda izahını yaphğımız Kanun maddeleri dikkate alınarak, 4706 Sayılı Kanunun 4/c
maddesine istinaden izmir İli, Menderes İlçesi, Özdere Mahal]esi,926 ad4 5 pafsel sayılı
446,00m2'lik taşmmazdaki 461446 oraıi],nda 46.00 m2'lik Hazine hissesinin Belediyemizce
satın allnmasl ve doğrııdan saİş başvurusu yapabilmemiz hususunun 8örüşülmesi.(jmar Md
E-l5548) Denilmekle;
Meclisimizce yapılan gödşmeler
inde; 1ukarıda metni yazıh gündem
maddesinin imar Komisyonu. Hukul, Komi syonu
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine
oy birliği ile karar veıildi.
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MENDERES BELEDiYESİ

Kırar

No:183

Karar Tarihi: 01.09,202l

MECLiS KARARI
Gilndem Maddesi-5;
lzmir Büyifuehir Belediye Meclisi'nin 01.03.202l tarihli ve 196 sayılı karan
i|e "lzmi İli Genelinde 30/10/2020 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Soııucıında
7269 Sayılı Kanun Kapsamında Ağt w orta Hasarlı otaruk Te'pit Edilen Yapılar ile

0t/01/tg98 Tarihinde Yüra üğe

Gircn "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yaplar

Hakkında Yönetmelik" Öncesinde Ruhsaı Alarak Yapılnış Yapılar ıeya 6306 Saylı
Yasa Kapsamında Riskli Yapı olaruk Beliflenen yapılann Dönijşümüne ilişkin
Yapılacaİ Plan ıe t}ygulama Çaüşmalarında lJyula.cak lJsıl ve EsasJar" belirlenmiş
olıİp, sOz konusu'İıeclis İaran kapsamrnda ilçemiz, Gitrnüldü ve özdere
Mevkiiıerinde "Mevcut Pıındıki Durumu Korunacrk Alınlar (K)"ın belirlenmesi
hususuıun görüşülmesi. (İmar Md E-l5544) Denilmekle;

Meclişimizce yapllan göriışmeler neticesinde; yukarıda metni yazılı gündem
maddesinin İmar Komisyonu ve Deprem ve Afetler Komisyonuna havatesine oy
birliği ile karar verildi
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MENDERES BELEDİYESi

Karır No:l84

Karar Tarihi: 01.09,202l

MEcLis K{RARI
Gündem Maddesi-6l

lıgi: Çewe Koruma v€ Kontroi

2200|386-7 56.0l l1345 6 sayılı yaast.

Müdiirlüğtinün 26.07.202l talih ve

Belediyemiz Çevİe Korrıma ve Kontrol Müdülüğtlniın ilgi yazısı ve eki
|3.o7.2o2| tarih ve E-2200 ı 386- l55-99- l 3066 saylh Başkaıllk oluru ge.eği;
Mülkiyeti Belediyemize ait, Menderes llçesi. GöIece Mahallesi, Karapınaı Mevkii,
517 ada l parsel sayılı 2.140,00 m2 aısa vasrflı taşlnmazda; l.slnıf At* Getirme
Melkezi Yapıml çalrşmalannrn kesintiye uğIamadan devam edebilmesi amacryla,
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun lS.maddesinin son fikasrnda " Belediyenin proje
karşılığı borçlanma yolüyla elde ettiği gelirleti, şarıh bağşlal ve kamu hizmetleriııde
Jiilen kullanlan ınalları ile belediye tarafıfidan tahril edilen yergi, resim ve harç
gelirleri haczedileıhez " hükmü, 5393 sayılı Belediye Kaııununun 14. maddesinin
l.fikasının (a) bendinde yer alan "Belediye mahalli müşlerek nilelihe olmak şarnyla;
...çewe ye çeve sağlığı, ıemizlik w katı atık hizııetlerini yapal ,eya yapıılıf..."
hükmü ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun l5,maddesinin l.fikasının (g) bendinde
yer alaı "Belediye mahallı müŞterek nitelilüe olmak şafiıyla: Kah atıklarn
loplanmasL ıaşMması, ayrıştırılrrlasl, qeri kazanümı, ortaılan kaldırılması ve
depolanması ıle ilgili büıün hizmetleri yapmak ve yapıırmak." hiikmüne istinaden
5393 sayıh Belediye Kanununun 15. maddesi uyannca kamuya tahsis karan alrnması
ve bahse konu t§mmaz üzerindeki kamu hizmetlerinin Belediyemiz Çevre Koruma ve
Kontrol Müdtırlüğiiniin göIev, yetki ve sorumluluğu kapsammda gerçekleştirilmesi
hususunun görüşülınesi. (İşletme ve İştirak|er Md E-l554l ) Denilmekle;

Meclisimizce yapllan görüşmele. neticesinde; ü,ııkanda metni yazllı giindem
maddesinin lmaı Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Çewe ve Sağhk Komisyonuna
havalesine oy birliği ile karaı verildi.
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MENDERES BELEDiYEsi

Karır No:l85

Karar Tırihi: 01.09.202l

MEcLis I(ARARI
Gündem Mıdde§i-7;

le E,26252
DATMAR TURlzM A.Ş taıafından veıilen 25,08,202l tarih

*'İj;;'i;;İ,

savılı kayıtlı dilekçe.

""""

AŞ
hizmetlerinde kullanılmak iizere DATMAR TUlIZryt
FoJd maıka
*"r,na."-İl.Öl8.ZoZl tarihli yazı ile 34 LFK 18 plakalı 20|7_model
plakalı
2017
14
cjsıaoı şase no: NMOKKXTP6KGS91463 , 34 LFK
""',
NMOKKXTP![qŞ:]^4^43 ve 34 LIK
."j"İr*a
--.l^t^l,-rt",oİor noı GS91443 şase no: motor no: HM92822. şase no:
İÖ
20l7 model Ford marka
ve
İVOIİİİPoXlVnZlU Z ançlan Beledilemize hiçbir yiiJ* gerirmeksizin ivazsız 85
ı,ıu. taıebinde bulunmuşla;dılı 53:.] iiy]l,..B:|"9iy:_ITT:]*
doğrulrusunda hibe
[a'O"a".İ lİ" ZlZ .av,lı ıaşıt kanunun degişik l O,maddesiiıiikiimleri
Hizm€
tleri Müdüİlüğü
t"t.i"aıı"i*i ve Butçe eki Tl- işaretli cewele Desıek t 5?3
l ) Denilmekle;
"ia!J
Himıetleri Md Egorüşulmesi,

il...

*.J J"-ı

;;;;;İ;"İ;;;;un

1bestek

Meclisimizce y apllan görüşmeler netic
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Ve Hukuk
ile kalaI verildi.

\Iustafa
\{eclis

ll"

ll

\

A"/U

yukanda metni yazılı gitndem
yonuna havalesine oy birliği

KARA
Hasın Y
Katip Üye
\i!.".ı.;i ;

ll

ÇoLAK
Kıtip Uve

T.c.
MENDERES BELEDiYEsi
Karar Noi186

Karır Tarihi:

01.09.202l

MECLis K{RARI
GüDdem Maddesi-8;

ilgi. 26.08.2021 taritıti ve 45193717-000/15830 sayılı Destek Hizmetleri
Müdiıİlüğitni.in yazlsı.
Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 202l yılı bütçesinde yer alan
haıcama kalemlerinde ödeneIder yeüerli gelmediğinden müdülfüler arası l, dtizey
aktarma yapılmasrna ihtiyaç hasıl olmuştur. Mahalli ldareler Bütçe v9 Müasebe
Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince 202l yıh Betediyemiz bütçesinde yer alan
harcama kalemleri içerisinde müdüıliikleı arası
düzey aktaıma yapllması
hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md E-l5854) Denilmekle;

l.

Meclisimizce yaptlalı görüşmeler neticesinde; ,,ukanda metni yazılı giindem
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna haval
oy biıliği ile karar verildi
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MENDf,RES BELEDiYEsi
Karar No:187

Karır Tırihi:

01.09.2021

MECLiS KARARI
Gündcm Maddesi,9;

5393 sayllı Belediye Kaıununun 48,maddesi ve İçişleri Bakanlığınca
yilrüılüğe giren
22.o2.2oo"t ıailh ve 26442'Sayılı Resmi Gazetede yayırülanaİak
g"l"air" ," Bağtı Kuruluşlan ile Müalli İdaıe Birlikleri Norm IQdro Ilke ve
İ -a*lu.,nu D;ir Yönetmeliğin ekinde yer alan Teftiş Kunılu Müdüllüğü'nün
gör$ülmesi,
kurulması ve hazırlanan çalışm; yönetmeliğinin onaylanması hususunun
(İnsan Kaynaklan ve Eğitim Md E-15862) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeleİ neticesinde; üı]karıda metni yazılı giindem
maddesinin Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile kaıaı veıildi,
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MENDERES BELf,DiYEsi

Kırar No:l88
Kırar Tarihi:01.09.2021

MECLİS K{RARI

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyeleri, Mehmet clVEK, İbrahim BNEK,
Hazal DENİZ GEZER, Fatrna EKiCioĞLU, Giı$el RÜZGAR, Alpe. sÜRÜcÜ,
Mehmet SARIKAYA, Biilent TAŞKIRAN ve Ertan GÜLEÇ'in ilnli sayılmalanna
oybiıliği ile kaıar verildi.
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T.C.

MENDEREs BELEDiYEsi
Karar No:l89
Kırar Tarihil01.09.202ı

MEcLis |(ARARI

Gödşülecek başka giindem maddesi bulunmadlğmdan Eylü1-2021 olağan
Meclis Toplanhs1 1.Birleşiminin kapatılmasına ve Eylü1-202l olağan MeÇlis toplantısı
2.Birleşiminin 0'7.09.202l salı giinü saat 17:00'da Belediyemiz Meclis Toplantı
Salonunda yapılmasına oybirliği ile kaıaı verildi.
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