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MEcLis KARARI

Gündem Maddesi-l;

iıgi: lzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığ Emlak Yönetimi

Daiİesi
Başkanhğınm 01.10.202l tarilıli ve 19606469-756.0l,04.0l -E.3 84798 sayılı yazısı.

Mülkiyeti B9lediyemize ait, Menderes İlçesi, oğlanaııası Mahallesi, 167 ada
29 ve 61 nolu mezarlık vasrflı ta§ınmazlann mezaılık alanı olarak kullanrlmak iizere
5216 sayıh Büyükşehir Belediye Kanununun 7/s maddesi gereğirıce ilgi yazıyla devri
talep edilmiştir.5393 sayü Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki vt İmtiyazlan''
böliimüniin l5/h maddesi, alnı Kanunun " Meclisin Görev ve Yetkileri" Bölümiiniın
l8/e maddesi ve Diğer Kuruluşlaİıa iüişkiıer Başlıklı Bölitnüniin 75ld maddesi ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol l(anununun 47.maddesi ger€ği ilgi talep
yazısrnın incelenerek İzmiı Büyükşehiı Belediye Başkaırlığına tahsis edilmesi
hususunun görüşülmesi. (işlenne ve lştirakler Md E-l92l3) Denilmekle;
Meclisimizce yapılan görüşmelğ neticesinde] üııkanda metni yazılı gündem
maddesinin Hukuk Komisyonu, imar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna
havalesine oy billiği ile kaıar verildi.
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MECLİS KARARJ
GüDdem Maddesı2;

llgi: izsu Genel Müdttrllığü Emlak ve istimlak Dairesi Başkanhğ Emlak ve
Kamulaştırma Şube Md' ntın 2l.|0.202]ı taıihli ve 81 134235-756.01.240453 sayılı

yazlsl.

İlgi yazıyla; lzmir İli Menderes İlçesi Ataköy, Çamönü,

Atatüık, Değirmendeıe-Fevzi Çakmak, Değiırnendere-lnönü

DeğirınendereKaıaku},ıı

ve

Müallelerinde Atıksu ve Yağmuısulı Şebeke Uygulama Projelerinin Hazıılanması
işi kapsammda kanalizasyon pğesi hazırlanarak, yapım ihalesirıe yönelik çalışmalaI
südürüldüğiinden kanalizasyon hatlaİı ve terfi hatlannın geçirilmesi amacı ile;
Miilkiyetimizde bulunan Menderes İlçesi Çamönü Müallesi l49 Ada 22 Paıselde
kayıtlı toplam 799.1l m''lik alanrn 127,97 m''lik kısmı ve l49 Ada23 Paıselde kayıth
toplam 564.18 m''lik alanın ise l14,59 m''lik kısmına ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir.
Mülkiyetimizde bulunan İzınir ili Menderes llçesi Çaİnönü Mahalleşi 149 Ada 22
Parcelde kaylth toplam 799.1l m''lik alanın 12'7,97 m''lik kısmı ve 149 Ada 23
Paıselde kayıtlı toplam 564.18 m''lik alantn ise l 14,59 m2'lik kısırıılan için hazırlanan
koordinatll kokinin ve söz konusu talebin incelenerek; 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlaıı" böliimiıniin 15/h maddesi, aynr
Kanunun " Meclisin Görev ve Yetkileri" bölilıntlniln l8/e maddesi ve Diğer
Kuruluşlaıla İlişkiler Başlıklı Böliımiıniın 75ld maddesi ve 5018 sayllı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunurlrm 4?.maddesi gereği İzsu'ya tahsis edilmesi
hususunun gödşülmesi. (İşletme ve iştirakler Md E-l9957) Denilmekle;
Meclisimizçe yapılan görüşmele. netitesinde; ,ukanda metni yazllı gtindem
maddesinin Hüuk Komisyonu, İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Çevre
ve Sağlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karaı verildi.
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MECLİS KARARI

Gündem Madde§i-4;
4734 sayı|ı Kanunun 2l. maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile ihale
edilen Menderes Belediyesi sınıılan içerisinde yaşayan vatandaşlara "evde bakım
hizınetleri, yeni doğan bakımı, hasta nakil ambulansl ve cenaze nakli ile halk sağlığı
hizmet|eıinin sunulması" hizmet alrmı işi ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhal€
Kanunu'nun 19. maddesi gereğince süe bakımından 33 aylık olaıak yapılabilmesi için
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun; gelec€k yıllala yaygm hizmet ytıklenmeleri Madde
67j'Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuuluşIalda yetkili organın
kararı ile paık, büçe, seıa, reftij, kaldınm ve haırız bakımı ve tarrıiri; araç kiralama,
kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makina-teçhizat bakm ve onanm
işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla
ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, antma ve katt atık
tesislerine ilişkin hizmetler; kanal baklm ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve
onanmı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakrmı, sayaç okuma ve sayaç sökmetakma işleri ile ilgili hizınetler; toplu ulaşım ve ta§ıma hizmetleri; sosyal tesislerin
işletilmesi ile ilgili işler, stiesi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı
aytn sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahlslara gördürülebiliİ".
Hükümlerince Betediye Meclisinde karaı alınması hususunun görüşülmesi. (sağlık
İşlei Md E_19222) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan göIiişmelel neticesinde; ıukanda metni yaztlı gıindem
maddesinin Hukıık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Çevre ve sağlık
Komisyonuna havalesine oy birliği ile kaür velildi.
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Gündem Maddesi-5;
Müdiiİlüğiimüz yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düa hızlı ve
verimli ileıleyebilmesini sağlamak, süreci şeffaf ve yönetilebiliı kılmak, vatandaşlann
tüm siireci online takip edebilmesini sağlamak ve başvuıucu süecindeki maliyetlerini
azaltmak ve silıeci daha hzlt }ürütebilmek adına geçmekte olduğumuz Online lmar
Süreçlerini Yönetim Sistemi kapsamında ücret taİifesine yeni kalemlerin eklenmesi
gerekliliği hasıl olmuştu. Bu kapsamda aşağıdaki tarife kalemlerinin de ücıet
ıarifesine eklenmesi hususunun görüşü|mesi. (İmar Md E-l9705) Denilmekle;

online

Ücreti

Mimari Ön Onay Başvurusu (Kitle Başına)
eni
B
tle
lna
Iadilat Başvurusu (Kitle Başına)
Yazılı İmar Durumu Başıurusu
Çizili İmar Durumu Başvurusu
TUS - Temel Üstü Vizesi
Numantaj
Yapı Kullanma

li00,00 TL
00 00 TL
E0.00 TL

li 0,00 TL
E0.00 TL
,00

@,00
F 0,00

TL
TL
TL

Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; ü,rıkanda metni yazılı giindem
maddesinin Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna
havalesine oy birliği ile karar verildi.
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MECLIS KARARI

Gündem Maddesi-6;

llgi: Yasin YAVUZ vekili Ferhun BALoĞLU'nun 2o.1o.2o21 kayil taİihli

dilekçesi.

Ferhun BALoĞLU'nun ilgide kayıtlı dilekçesi ile llçemiz Tekeli Fevzi
Çakmak Mahallesi, Ll8d-O9b-4b uygulama imar planı paftası, 50l ada, 8 ve 9
numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulaına lmar Plan değişikliği
teklifi Belediye Başkanlığımıza sunulmuştul. İlçemiz Tekeli Fevzi Çakmak Mahallesi,
Ll8d-O9b-4b uygulama imar planı paftası, 501 ada, 8 ve 9 numaralı palsellerin "Yol
Kenan Tercihli Ticaret Alanı" olan kullanrmrnın "otel Alanı" olarak planlanmasına
ilişkin hazırlanan teklif PlN: 35435399 numaralı l/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı
değişikliği teklifi husu§unun görüşülmesi. (İmaI Md E-19939) Denilmekle;
Meclisimizce yapılan göriişmeleİ neticesinde; ü,ııkanda metni yazıh gihdem
maddesinin imar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karaı verildi.
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Toplantıya Katılamayan Meclis Üyeleri Erdoğan YALÇIN, Bülent
TAŞzuRAN ve Hazal DENİZ GEZER'in izinli sayılmalanna oybirliği ile karaı
verildi.
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MECLiS KARARİ

Görüşiılecek başka giindem maddesi bulunmaüğındaır Kasım_2021 olağan
Meclis Toplanhsl l.Birleşiminin kapatllmasna ve Kasım-202l olağan Meclis
toplantüsı 2.Birleşiminin 04.11.2021 Perşembe giınü saat 17:00'da Belediyemiz Meclis
Toplant Salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
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