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MENDf,REs BELEDiYESİ

Kırır

No:190

Karıf T!ribi:07.09.202l
MECLİS KAR{RI
Komi§yondsn Gelen

Rıporlır,l;

Komisyonu ve Plan ve
O0.0g.2021tarihli Meclis Toplantısında lmar Koınisyonu Hüuk
havale edilen;
Bütçe Komisyonuna
----,- --iıgi,,cu"it
USLU Vekili Tekin USLU tarafindan veıilen 16.08.2021 tarih ve E.25l28
kavıtlı
"-, "" dilekçe.

lı*j,aiı"lç" ile lzmir lli, Menderes llçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 251l parsel sayllı
için gerekli
tuş,.---İ. titişğnde bulunan l90 ada, 15 pars,l_sayılİ Belediye taşünmaz,jn satışııun
Gelirleri
,TJ.İ*, y"p,l#İ ;lep edilıniştir. 5393 saİıL Belediye Kanununun Belediyeninve başka başlıklı
suretle
İ'S. .aaa""İnin (d) bendi "Taşınır ve taşınmaz mallann kir4 _ satrş
5393

gösterilmeliedir,"
deoeılendirilmesinden elde edilecek gelirleı, Beiediyenin gelirleri ansmda
in"ı.iiv""ln yeıki've imtiyazlan" böliııniınde ı5/h maddesinde
belediye ve mücavir alan
İ;"lİ1-;;;rJ;it"]İrİeti tılr..ılİ;n yerine geıirilmesi amacıyJa,veya
kiraya vermek, trampa
taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak
,rİİ.l--,'iç".iİira"
-t"t
Kanunun
"Meclisin Görev
İunlaı üzerinde sınırlı ayni hak tesis etm:k", aynı
.İİ"İ
;Tuş,nrn"İ" "tr"l.,
mal alımrna, satımın4 takasına, tahsisine,
Böliimiinün 18/e maddesinde
V"İl.il".i"
ihtiyaç dululmaması
""
tul,rİ, İ"1.1i.i. değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaztn kamu hizmetinde
ve stir_esi_ otuz yllı geçmemek
halinde tahsisinin kaldfılmasma, tıç yı|dan fazla kiralanmasına
Buna göre: Iknun
kavdıvla bunlar iizerinde sırurlı ayni hak tesisine kalal vermek" denilmekıedir,
iı*.,r," sınırları içerisinde, izmir ili, Mendeıes İlçesi, Menderes
kaıan
VJ.ISO ada,'15'paısel sayılı 1l4,3l m2'lik Belediye taşınmazı için satış
yapılmasl
parselin mlistakil olarak sat§ının
koınisyonlaıda'§"rrİİ -O"rl"t inceleruniş olup,
tna" ran'u"u g","gin"" ihale ile. satışına ve diğer işlemleıin

;;fi,;;;i;; iilr;n*

;,#i;J-;;il;;,i_ri,
İt..""r*J
;ı,;;, il*,
İ'r-Öa" ZlİO

vürütülmesi hususunda

k;;;;;;,, ıl*rrl-r".lrvorr,re

yjki

,e.ilmesirrin uy,unluĞuna dair, _imaı
Plan ve Bütçe Komisyonunun oy billiği ile kabuliine ilişkin

s"ıediy" En"ü;e;ne-

rapolunun görüşülmesi, denilmekle;

maddesinin,
Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazrlı gtindem

geldiği şekliyle kabulilne oy
İmar Komisyonu, Hukuk^Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan
birliği ile karar vedldi.
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T.c.
MENDERES BELEDiYf,sl

Kıİar Nol19ı
Karır Tarihi:07.09.202l
MECLiS KARARI
Komisyondın Gelco Raporlar-2;
01.09.2021 tarihli Meclis Toplantısında lmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilen;

iıgi: Mehmet iPEK tarafindan verilen 13.08.202l tarih E-250l0 ve E-250l2 kayıtlı

dilekçeler.

İlgi dilekçeter ile lzmir lli, Menderes İlçesi, Gölciikler Mahallesi, 1260 ada, 1 palsel ve
|260 ada. 2 parsel saylı uşınmazlardaki belediye hisseleıinin satlşmın yapılabilmesi için gerekli
işlemlerin yapılması talep edilmiştiı.s393 say ı Belediye Kanununun Belediyenin Gelirleri bşlıklı
59. maddesinin (d) bendi "Taşınır ve taşınmaz mallann kir4 satış ve başka suretle
değerlendiıilmesinden elde edileçek gelirler, Belediyenin gelirleıi arasmda gösterilmektedir." 5393
,ryı, B"l"diy" Kanrınu'nun "Belediyenin Yetki ve imtiyazlari' bölümiınde lslh maddesinde
'mahalli müşterek nitelikteki hizİnetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücaviı alan
sınırlan içerisinde taşınmaz almak, kamula§tmak, satmak, ki.alamak veya kiraya vermek, tıampa
etmek, tahsis etmek, bunlaı üzerinde sınrlı ayni hak tesis etmek", aynı Kanunun "Meclisin Görev ve
,,Taşrnmaz mal alrmlna, satımına, takasına, tahsisine, tahsis
Yetkileri,, Böliıİniiniin l8/e maddesinde
şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşnmazın kamu hizmetinde ihtiyaç du}ulmaması halinde
tahsisinin kaldınlmasın4 üç yıldan fazla kiralanmasına ve siıresi otuz yılı geçmemek kaydıyla
bunlaİ iizelinde sınrrh ayni hak tesisine karar vermek" denilmektedir. Kanun maddeleri diklkate
alınatak, ilçemiz sınrrlan içerisinde, lzmir ili, Menderes İlçesi, Gölciikler Mahallesi, 1260 ada, 1
paısel sayılı 2759,55 m2'lik taşınmazdaki l831/291429 oranınd a l't ,34 rrlD'lik,!e l260 ada, 2 paısel
saylı 154,74 m2'lik taşlİunazdaki 1831/291429 oranlnda 0,97 m2'lik belediye hisselerinin diğer
hiİsedar oları Mehmet İPEK'e satış için karar alınması hususunun uygunluğrına dair, imar
Komisyonu, Hüuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin
raporunun görtışülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan gödşmeler neticesinde; yukanda metni yazıh giindem maddesinin,
lmaı Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Pları ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy
birliği ile karar veİildi
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Karır No:ı92
Karır Tırihi:07.09.2021
MECLİS KARARI
Konisyoıdan Geleı Rıporler-3;
o1.og,2o2l tarihti Meclis Toplaırhsmda İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilen;
'

iıgi:'EMItİ NŞAAT NAKLİYAT sANAYi ve TİCARET LİMİTED ŞIRKİTI vekili

tarafindan verilen 19.08 .202| tarlhve 25594 kayıth dilekçe.
Ümit ŞENYERLİ
lügi dilekçe ile İzmir iti, Menderes İlçesi, Menderes (Cumaovasl) Mahallesi, 1259 ad4 3
parsel sayl, taşmmazdaki 106,58 m2'1ik belediye hissesinin, sahşlnln için gerekli işlemlerin
yapıümasi talep edilmiştiİ. 5393 sayh Belediye Kanununun Belediyenin celirleri başl*lı 59,

t4addesinin

İa) benOi; "Taşrnrr ve taşnmaz mallann kira, sattş ve başka

suretle

değerlendirilmesinden elde edilecek gelirleı, Belediyenin gelirleri arasmda gösterilmektedir." 5393
.uy,ı, B"ı"diy" Kanwlu'nun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan" böliimünde l5,4ı maddesinde
"müalli mü$elek niteliheki hiznetlerin yerine getiİilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırlan içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralanak veya kiraya veımek, trampa
etmek. tahsis etmek, bunlar iizerinde sınırlı aıT ıi hak tesis etmek", ayDr Kanunun "Meclisin Görev ve
Yetkileri,, Böliimiiniin 18/e maddesinde "Taşınmaz mal allmrna, sattmma, takasna, tahsisine, tahsis
halinde
şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bil taşrnmazın kamu hizmetinde ihtiyaç du}ıılmaması
tahsisinin İaldırılmasm4 üç yıldan fazla kiralanmasına ve siiesi otuz yılı geçmemek kaydıyla
bunlar üzerinde srnırlr alıri hak tesisine karar vermek" denilmektedir. Kanun maddeleri dikkate
alınarak, ilçemiz srnrrlarr içerisinde, izmir İli, Menderes ilçesi, Mendeıes (Cumaovası) Mahallesi,
l259 ada, 3 parsel sayılı 1680,7l m2'lik taşınmazda bulunaıı l0658/16807l oranında 106,58 m2'lik
Belediye Hissesinin diğer hissedar olan EMRE NŞAAT NAKIIYAT sANAYi ve TiCARET
LiMİTED ŞİRXETi'ne satlş karan almması hususunun uygunluğuna dair, imar Komisyonu, Hul-uk
Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun oy biıliği ile kabultine ilişkin raporunun göriişülmesi,
denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; üukanda metni yazılı gilndem maddesinin,
İmar Komisyonu, Hüuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy
biıliği ile karar verildi,
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Karır No:l93

MEcLis KARARI

Kırsr

Tsrihi:07.09.202l

Komisyondın Gelen Rıporıır-4;
v€ Bütçe
O1.o9.202l tarihli Meçlis Toplantısında İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve PIan
havale edilen;
Komisyonuna
,
Gi: a) izmir valiliğ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü,nün 04.08.2021 taİih ve E_87068098_40t [400]_
l449072 sayılı yazısl.
b;Lmif valiliği Çevre ve Şehiİcilik Müdürlüğü'ne 8önderilen l9,0E,2021 lAr,h ve F"22742422,
l 1 5,99-15213 sayıll yazlmtz.
Değeİ
iıgi tuı y-, ile 4706 sayıll Hazineye ait Taşlnmaz Maltarln Değeİlendirilfiesi ve Katİna birinci
4.
maddesinin.
ve.gi.ı raiununai oeğişiklik Yapllmasl Hakklnda Kanunun 'Doğrudan satlş" başlrkll
oran! yüzde
rtİ.İn. İ"l bendinde] İ{azineye ait taşınmaz laıın,(Değişik ibare: Rc-l/2/20l2-28l9l) hisse
i,.ı.,-r"yo'ıii.." mikıaiı uygulama imai planl slnırları içinde döİt yua dışında ise dört bin metrekaİeyi
ısmarnai kavdıvla talepte tulunan hissedarlara rayiç bedel üzerinden doğıudan satlabilecoği Yef almakta
926 ada, 5 parsel
il;;;, i;i iii, v.ni..". ilçesi. Özdere Mahaliesinde bulunan hi§sedaıı olduğumuz,
hissedaılarına
oranında
nu.İıal,, +q0,06 m2 yüzölçürnlü taşınmazdaki Hazine hissesinin, hisseleri
isteyip
almak
.lol"""gİ", tİİairl.Şti; Bu;a 8öre İlazine hissesinden payımıza düşen miktan satın
i*."aigi.iri t, y"r,nın tebliği t;ihinden itibarcn ofuz gün içinde yazılı olamk bildirınemiz gerektiğini, bu
bulunan diğer hissedafIa,a
sUre içinİe bildirmedigimiz t6kİirde, payım,z. düşen miitann saıın almatalebinde
geçen taşlnmaza ilişkin
yazüda
adt
iI8j
veya geneı ıutıimıerJgore satlşın degerlendirileceğini bitdirilm§tir,
t o, i"rd,n,n incelend]ğinde; 2ool2r3 or,nfida 400,00 m2,1ik hisse Belediyemize ait olduğu ve 461446
(b) yazlmız
orln,nai +o.oo.z,ıiı. t Ğse Hazineye ait olduğu ve başkaca his§edar bulı-ınmadığ! görüld0gü. ilgi
iı"; aioo srvı, Kanunun 4/c madjesine istinaden laııir tti, Menderes ilçesi, özdere Mahallesi,926 ada,5
p"r..ı sayır'+ao,oo.z,lik ta§lnmazdaki 46/446 oranında 46,00 m2,Iik Hazine hissesinin Belediyemize §atış
ediİmişti..539] saytı Belediye Kanununln Belediyenin gelirleri başlükh 59,
İşl..İ y""pl.*İ talep
i.Taşınır
ve taşınm^z matlann kira, saış ve başka suretle değerlendi.ilmesinden elde
maddesinin (d) bendi;
edilecek geiiiler, Belediyenin gelirleri ?ürasında gösterilmektedir,"s3g3 saytlı _ Belediy€ Kanunu,nun
nitelilleki hianetlerin
"Belediyeı'in yetki ve imıiyazları, bolümünde l5nı maddesinde "mahalli müşterek
kamulaştırmak,
alma}q
taşınmaz
içerisinde
alan
sınırlan
ve
mücavif
yerine çtirilmesi amacıyıa, belediye
sınırlı
ayni hak tesis
üzerinde
bunlaı
tahsis
etmek,
ki."y" vermek, trampa etmek,
Lt "ı.,-ti."ı"."1 ,"yu..Meciisin
yetkileri"
mal al,nın4
"Taşınmaz
maddesinde
Bölümünün l8/e
Gorev ve
etmek,,, aynı Kanunun
kamu
hizmetinde
satımın4 iakasma, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bt taşmazln
ihtiyaç iuyulmaması halinde taisisinin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiıalanmasma ve süresi ofuz ytlı
geçmemei kayaıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesi5ine karar verm€k" denilmektedir, Buna göre; Kanun
iıaaaeıeri aiı<'tate aıınarak, 4706 Sayllı Kanunun 4/c maddesine istinaden izmiİ lli, Meiıde.es ilçesi, Özdere
Mahallesi, 926 ada 5 paİsel sayılı 446,00rn2,1ik taşlnrnazdaki 46/446 oranlnda 46,00 m2,1ik Hazine
hissesinin Belediyemizcj satın alınması ve doğrudan sa1.ş başvurusu yapabilmesi hususünun uygunluğuna
dair, lmaı Kornisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunırn oy birliği ile kabulüne ilişkin
raporunun görüşüIrnesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan göİüşmeler neticesinde; 1ukarı da metni yazılı gündem maddesinin, lmar
geldiği şekliyle kabulüne oy bi.liği ile
Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komi syon
karar verildi,
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Kırır

No:l94
Ker9r Tİrihi:07.09.202l

MECLİS KARARI

Komisyondın Gelen Raporlar-5;
01.09.202l taıihli Meclis Toplantısında lmar Komisyonu ve Deprem ve Afetler
Komisyonuna havale edilen;
İanir Bültkşehir Belediye Meclisi'nin 01.03.202l taıihli ve 196 sayılı kaıan ile belirlenen
"lzmir İli Genelinde 30/10/2020 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Sonucunda 7269 Sayılı Kanun
Kapsamnda Ağlr ve orta Ha§afh olarak Te§pit Edilen Yapılaİ lle 0l/0l/l998 Tarihinde Yünıllüğe
Giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılaı Hakkında Yönetmelik" Öncesinde Ruhsat Alarak
Yapılııırş Yapılaı veya 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Yapı Olarak Belirlenen Yapılann
Döniişiimiine llişkin Yapllacak Plan ve Uygulama Çalışmalannda Uyulacak Usul ve Esaslaı"
kapsamrnda, İlçemiz, Giimüldiir lnönü Mahallesi, Özdere ona Mahalle, Özdere Çukuıaltı
Mahallesinde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlaı (K)" olarak belirlenmesi hususunun
uygunluğuna dair, İmar Komisyonu ve Depıem ve Afetler Komisyonunun oy birliği ile kabulilne
ilişkirr laponmun görüşülmesi, denilmekle;
Meclisimizce yapılaıı görüşmeler neticesinde; yukanda metııi yazılı gündem maddesinin,
imaı Komisyonu ve Deprcm ve Afetler Kornisyonundan
şekliyle kabuliine oy birliği ile
karaı verildi.

Mustafa
Meclis

A/tJ

a'

Ha§an

Katip

l(ARA

H

ÇoLAK

Katip Ül,e

T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Kırır

Karır

No:l95
Tarihi:07.09.202

l

MECLİS KAR{RI

Komisyondın Gelen Rıporlır-6;
01,09.202l taıihli Meclis
_
_
Sağlık Komisyonuna havale

Toplanhsında İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Çeııe ve
edilen;
ilgi: Çevre Koluma ve Kontrol Müdii.lüğliniln 26.07.202| tarih ve 2200t386-75 6.0l/13456
yazısı.
sayıIı
Belediyemiz Çevre Koıuma ve Kontol Müdüılüğitniln ilgi yazısl ve eki 13.07.2021 tarih ve
| 386- l 55-99- 13066 sayılı Başkanlık oluıu geıeği; Mülkiyeti Belediyemize
ait, Menderes
.E-2200
_

l

Ilçesi, Görece Mahallesi, Karapınaı Mevkii, 517 ada paısel sayıh 2.140,00 m2 aışa vasıflr
ta§lnmazda; l.sınıf Atık Getirme Meıkezi Yapımı çalışmalannrn kesintiye uğnmadan devam
edebilmesi amacıyl4 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun lS.maddesinin son fikrasında "Beledivenin
proje kaış ığ! boıçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlal ve kamu hizmetlerinde fiilen
kul|anılan mallan ile belediye talafindan tahsil edilen vergi, resim ve haıç gelirleri haczedilemez.''
h]ikmü, 5393 sayılı BeIediye Kanununun 14. maddesinin l.fıkrasının (a) bendinde yer alan
"BeIediye mahalli müşterek nitelikte oIrnak şaİıyla; ...çevre ve
çevre sağhğl, temizlik ve katt atık
hizrnetlerini yapar veya yaptn!..." hiikmü ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun l5.maddesinin
l.fıkrasının (g) bendinde yeı alan "Belediye mahalli mü$erek nitelikte olmak
şaıtıyla; I(atı ahklaıın
ıaşınma§ı, aynştnlması, geri kazanrmı, ortadan kaldınlmasl ve depolanınası ile ilgili
|:pllT§,,
bütün hizmetleri yapmak ve yaphmak." hükmüne istinaden; 5393 sayıh Belediye Kanununun i5.
maddesi uyarınca kamuya tahsis karan alınması ve bahse konu taşınmaz üzerindeki kamu
hizrrıetlerinin Belediyemiz Çewe koıuma ve kont ol Müdiiılüğiıniin görev, yetki ve sorumluluğu
kapsamrnda gerçekleştirilmesi hususunun uygunluğuna daiı, İmaı Komisyonu, llul<ut romsyoİu
ve
ve sağlık Komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin raçıorunuİı görüşülmesi,
.Çe!,İe
denilmekle;

.

Meclisimizce yaptlan göri§meler neticesindei yukanda metni yazllı giindem maddesinin,
Imar Komisyonu. Hukuk Komisyonu ve Ç evre ve Sağltk
geldiği şekliyle kabulüne
oy bi iği ile karar verildi.
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No:l96

Trrihi:07.09.2021

MECLİS KARARI

Komisyondan Gelen Rıpoılır-7;
ve Hukuk Komisyonuıa
00.09.202l tarihli Meclis Toplantlsında Plan ve Bütçe Komisyonu

-oıiirıen

havale
"-'-" edilen;

TURjZM A.Ş tarafından verilen 25.08.2021

tarlh,

ve E_26252 sayıh kayıth

dilekçe.

tarafindan
Beüediyemi, hianıetlerinde kullanrlmak iizere DATMAR TUPJZM A,Ş,
no:
GS9l463
motor
şase no:
ZS.OL.ZİZ1'1İlli y*ı ile 34 LFK l8 plakalı 20l7 model Ford marka
Nıidi:«xrporcğsl463, 34 LFK 14 pıakaıı 20ı7 model Ford marka motor no; Gs9l443 şase no:
şase
iıı,iorrxrporcss |443 ve 34 LIK 4-9 plakalı 2017 model Ford ma.ka motor no: HM92822
ve
getirmeksizin
ivazsız
yfü
şartsz
hiçbir
no,- iıvorrxrporııM92}22 aıaç|al Belediyemize
maddesi ile 237 sayıh
oİ".rl. lrit" talebinde bulunmuşlaıdf. 5393 saİıh Belediye Kanununun 85,
hibe. olaıak kabul edilmesi ve Bütçe tki
Ş,t-t_** a*işit lo.maddeşi htikitınleri dogrultusunda
uygunluğuna dair, Plan
İİ'İĞ; ;;; b;sıek Hianetleri MüdilrlUgli adına işlenmesi hususunun
u" Ötiİç" ro.iryonu ve Hukuk Komisyonunun oy birliği ile kabulilne ilişkin ıaporunun

'

görtışülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan göriişmeleİ netiçesinde; üııkanda metni yazılı giind€m maddesinin,
ile kaıar
Plan ve Büçe Komisyon, ," İrtul. «o-isyonundarı geldiği şekliyle kabuliine oy birliği
verildi
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Mustafa
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Katip
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T.c
MENDERE§ BELEDiYE§i
Karır

No:197

Karar Tarihil07.09.202l

MECLİS XARARI

KomisyoDden GeleD Raporlaİ,8;
01,o9.io2l tarihli Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;
ilgi: 26.08.202l tarihli ve 45l937t?-000/15830 sayılı Destek Hizrıetleri MüdüJlüğünün yazısl,
Bllediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü,nün 2021 yılı bütçesinde yer alan harcama kalernlerinde
olmuştur. Mahalli
odenekler yete'rli gelmediğinden müdürlükl€r arasiı, düzey aktarma yapılmasına ihtiyaç hasıl
202l yl,
yönetmeliğinin
beliıtilen
36, Maddesi gereğince aşağıdaki tabloda
ıaJ"i siiiç" ,J ıulunĞ5"
yapılması
Belediyemiz bütçesinde yer alan harcam; kalemleli içerisinde müdüİlükler arası_ l,diizey aktarma
husrsıinrn uygunluguna dair, Plan ve Bütçe Komisyonunun oy billiği ile kabulüne ilişkin ıaporunun

SlRA
No

i
2
3

lme

deniImekle;

BIRIMl
Destek Hi-anetl€ri

MOd,

Temizlik lşleri
Müd.
Temizlik işleİi

Mild,
Fen Hianetleri

1

Müd.

5

Mlıd,

Fen Hiznetleri
Fen Hizm€tleİi

6
1
8

l0

ll
|2

l3
]4

l5

46352445-|390-535990
46352430_5l00-532990

Müd,
F€n

Hianetleri

Müd.
Feı Hizrnetleri
Müd.
Fen Hizmetleri
Müd.
F€n Hianetleri

Müd.
Fen Hian€tleri

Müd.
Fen Hizmetleri
Müd.

TL

2.860.000.00

6|290

Diğeİ Makina.Teçhizat,Aİmları

]00.000.00

TL

46352431-6l00-5_
3553
46352431_6l00-5_

iş Makinasl.Kiralaina Giderleri

400,000,00

TL

10.000,00

TL

onarım Giderleri.
sosyal Tesis Bakım v€ onanm
Giderleri.

l50.000,00

TL

50.000,00

TL

Yoi Bak. Ve onaİm Giderleri

400.000.00

TL

OnarınıCiderleri.

l50,000,00

TL

Tamiİ Baklm Aleti Alımlafl

l00.000,00

TL

Atölye Gereçleri Alımları

150.000,00

TL

Proj€ Giderleri

l50,000,00

TL

Sıhhi Tesisat Giderl€ri

250.000,00

TL

Diğer Giderler

150.000.00

TL

Diğer Giderler

l50.000.00

TL

463 52430_5

3,7

|3

46352431-6l00-5_
46352431,6100_5_
3831

Fen Hizmet]eri

Diğ€r Hizmet Alımlan
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme

AZALAN
öDENEK

ARTAN

öDENEK

TL

FeIı Hizmetleri

Müd.

x,{ı,oı,ıi
AÇIKLAMAsl

300,000,00

00_5_

38l90

Müd,
Fen Hianetl€ri
Müd.

rrı.nclırı

Ahmları

l

M{ıd.

Fen Hizm€tleİi
9

HARcAMA
KALEMİ KODU

46352431-6l00_5-

386l

4635243] -6]00-53891
46352431_6l00_5_

6l3l

46352431_6l00_5-

6l32

Avadanhk ve Yedek Parça Al]4L
Diger Hizmet.Binası Bakım ve

]

]

Diğer Taşnmaz YaPım,Bakım ve

46352431-6100-56211
46352431_6l00-5_
6523
46352431_6l00_565290

4635243ı-6l00_5_
659t
46352431-6100-5-

]50.000.00 TL
TL 2.860,000,00 TL
Meclisimizce yapılaıı göıüşmeler netiçesinde; 1ukarıda metni yazılı gündem maddesinin, Plan
verildi
ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy
16
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Müteahhitlik Hizmetleri
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ı}

2-860.000.00

H
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Katip Uye

T.c.
MENDERES BELEDİYf,Sİ
Karar Noıl98
Karar Tarihi:07.09.202l

MEcLİs I({RARI

Komisyondın Gel€n Raporlsr-g;
edilen;
o1.o9.2o2l tari}ıli Meclis Toplant!smda Hukuk Komisyonuna havale

wih ve
5393 sayttı Belediye Kanununun 48,maddesi ve lçişleri Bakanlığınca_22,02,2007
ve Bağlı Kurulu$an
za++2 saıılı nesmi Gazetede yayımlanarak 1,ilriirtüğe giren Belediye
^ile
yönetmeliğinde
de yer aıan Teftiş
iııe ,e sıa,ııaanıanni Daif
İİu1ffiıiı,i*i ;i;ii;i";
hususunun
İrrrl.- VUaUrlUeU'.tto kıırulması ve hazırlanan çahşma yönetmeliğinin onaylarunasr
görüşiilmesi,
Hukuk Komisyo[unun oy birlİgi İle kabultıne ilişkin raporunun
denilmekle;

N;; |dil

;;;G;;a;,

gündem maddesinin,
Meclisimizce yapllan görilşmeler neticesinde; }ukaıtda metni.yazılt
veıildi,
Hukıık Komisyonundan çıdigiletıiyıe tatultine oy birliği ile kaıaı
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Hüseyin Ç_oLAK
Katip Uye

T.c.
MENDtrRf,s BELEDiYESİ
Karar No.199
Karar Tarihi:07.09.2021

MECLiS KARARI

Toplantıya Kat amayan Meclis Üyeleri, Alper SÜRÜCÜ, Mehmet CiVEK,
Hazal DENiz GEZER, Fatma EKiCioĞLU, Mehmet SARIKAYA, Ayharı
PEHLiVAN'm izinli sayılmalanna oybirliği ile karar verildi.

Mu§t&fa
Mecıi§

AN

KARA
Hasan
Katip Üye

H

T.C-

MENDERES BELEDİYESi

Karır

No:200
Karar Tırihi:07.09.2021

MECLiS KARARI

Göıilşiilecek başka giindem maddesi buluııınadlğmdan Eylü1-202l Olağao
Meclis Toplantısl 2.Biİleşiminin kapatılmasına ve Ekim-202l olağan Meclis toplantısı
l.Biıleşiminin 01.10.202l Cuma gilnü saat l7:00'da Belediyeıniz Meclis Toplantı
Salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
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