
T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No 1223
Karar Tlrihi: 01.11.202l

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.

Hnlil Hasan Y l I(ARA Hü§eyir Ç_oLAK
Katip Uyeüy"

Aru



T.c.
MENDERE§ Bf,LEDiYEsi

Krrar No :224
Kırar Tarihi: 01.11.202l

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, Değirınendere-
Atatüık, Değirmendeıe-Fevzi Çakmak, Değiırnendere-lnönü ve Kaıaku},ıı
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.

Halil Hasan Y KARA Il ÇOLAK
Kıtip Uye
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MECLiS KARARI

Karır No :225
lfu rır Tarihi: 01.11.202l

Gondatn Meddesi-3;

iIei, :l9ryI gg!Ç y9kili ŞerifÇETlN tafafından veril€n o?.o9.2o2o larih ve 20752 kayltlü dilekçe
b) 06.10.2020t İih ve l23 sayılı Mcclis karan,

28 0 -2o2.o ıaıih 3 89 sayı ]ı Encumen Karaİı
d) ümil ŞAF K larafından verilen 9 0 ,202 ıarih 785 kayı lı di]ekçe.

l8i (a di lekçe ile; ianir ıi .Menderğs i] GöIcükl€r Maha] 905 ada. sayıl
98j 1 lrı2 lik taşl[mazın Lnaı Planında Resmi

parse
Kurırm alan,nda kaldığı, ıaşınmaan akif olarakkuI lanılmad lgından dolayı Belediyem kamulaşt lnlmas da taşlnmaz ka§üIüğındaBel ıye,n iz adına kayıtl taşınmaz ile trampa yapü]mas ta]ep ed lrn iştir Igi (b Beled iyeMec Kararl Ie 5]9J sayılı Belediye Kanu 8 Maddesi gereği söz laşmmazın BeIedivemi,

adlna kayııI ıaş iI trampa lem yapllmasIna karar ]m ış oıup. gı Encümen Kararı iıe;
ömer cENÇ ad kayıt1| olan Gö lc(jk 1er Mahalles 905 an^, 3 parse] §ayll 98] ,7 rnz lik
pıyasa değeri araşıırllmış olup, yaklaşlk

taşlnmazln

i
değerde başabaş olarak Be ıediyem iz adına kayıl olan

lçesi, Dereköy Mahal 1esi, 3 5 ad& parse1 say ] ,7,7
5 m2 ]ik taşünmaz le

işlemj !,apülmas1 karaı lm lŞljr Iei(d) dilekçe le; Dereköy Maha] lesi, 5 ada, 3
sayı "harman yeri' lflü taş a2la şerh hanesi Mend€res 3 sl H ııkuk Ma}ıkem€si

1 08 202 larih 2o2 16 E§as sayılı Mah Müzekkeresi le ihıiyaİl tedbir konuiduğu Mdiye
Hazines Şlem leri baş Iatl ldığı. BeIed ıy€m tarafindao Murat TU RAN verilec€k
dev işı l€ıi larında hazl landüğü gereği ümit ŞA f K başIatılması talep
edilmişti Iei (d.) di]ekçeye istinaden yapI incelemede; Trampa işlemi ömer GENçt€scil edilen 1aş ömeı GENç 3 -2020 tarüinde M TURAN, satış yapıldüğ,
taş şerh Mend€res 3 lyc Hukuk Mal*€mesi'n ,7 0 IJ -2o2 tarilı202 46 Esas

Mahkeme MOzekk€resi il€ ihlivali ledbir konulduğu görulm0ştOr 5]93 sayıl Belediye
Kanun Beledj ge liİ]eri baŞllkll 59 maddesinin (d) bendi aşlnır taşnmaz maliarılr kira,
satış başka sur€tl€ değerlendjri ind elde edil€cek gel ler B lediyerıin geIiİleri ında
gösteri mekteda 5]93 saylll Be ]ediye Kan ledivenin elk l,nljyazl;rf' bölüm0 5ır
maddesinde aha nrü şterek nitelikıeki h zmed getirilmesi y la, beI ediye
alan ları içerGinde taşınmaz almak, kaıİı l§t,rmalç satmak, kiralamak k ımya
etmek, tah§is etmek bun Iar üzerinde sünırl ayn hak aynl Kan "Meclisin Görev

etki eli Böl0münün 8,'e mal alaşı takasüna, tahsisine tahs is
Şek Iin değişıiril mesine veya tahsisli bj laşınmazü kamu hizmelin ihl iyaç hal inde
tahsisin kaldlrllmasl uç yıldan f'azıa ki süresi yI geçmem ek kaydıy 1a bun ıar
üzerinde nlr]ı ayn hak tesisine karar 1meldedir Buna göre ukanda izah].n, yaptığüm
Kan dikkaıe alünarak, ilgl Enctlmen Karanna istinaden; ömer CENç kayııl
C öIcükl M lesj 905 ada. 3 parsel sayl 983, 1 m2 ,lik ta§lnmazıı pıyasa değeri yaklaş ük
değerd€ ba§abaş olamk Beledivem izmir iü

aynü
kayı ll Menderğs lçesi D€feköy Mahal les

35 ada. 3 Parse sayü ] ,911 ,5 m2 1ik taş le trampa işlemi tescil ler yapllmıştır
B lediyemizce ömer GENç adına tıampa de\İedilen Dereköy Maha]Iesi. ] 5 ada, 3 paİsel

97 ,7
.5 m2 ik taşmmaza Maliye Hazinesi taıafından 8,08 .202 tarih 498.{ sayılü

ile ihtiyata ıedbir konulduğundan, bahs€ konu parselin niteliği olması tİampa
yaPrlmasına lanak bulunmadığından, ayn deger kaİşılığüna uy Beledivemiz adına kay
başka b taşlnmaz iıe trampa işierni baŞlatü]mas hu5 görüş0lmes (lş lştnakler Md E_
9942 ) Den ]mek le;

Mec yap lan göİüşmeler nelicesinde; yukarıda metnj yazlll gundem maddesinin Hukuk
ve PIan ve Bütçe Komi§yonuna havalesine oy birligi il€ kararverildi,lmar komisvonu

il çoLAKis
,/

Nrec
Ha§an Y I]

Kıtip Üye

A/U

Komjsyonu.



T.c.
MENDERl,s BELEDiYEsi

MECLİS KARARI

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 sökme-
takma 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.

Hü

Kırar No: 226
Kİrar Tarihiı01.11.202l
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Gündem Madde§i-4;



T.c.
Mf,NDERE§ BELEDiYESİ

Karar No:227
Karar Tarihiı01.11.202l

MECLİS KARARI

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

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.

Hasan Y
Ka

KARA H çoLAK
üy"Mec üy" Katip

,1

1

lı., ".._.

Mimari Ön Onay Başvurusu (Kitle Başına) li00,00 TL
eni B tle 00 00 TLlna

Iadilat Başvurusu (Kitle Başına) E0.00 TL
Yazılı İmar Durumu Başıurusu li0,00 TL
Çizili İmar Durumu Başvurusu E0.00 TL
TUS - Temel Üstü Vizesi ,00 TL
Numantaj @,00 TL
Yapı Kullanma F0,00 TL

A./U



T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Karsr No: 228
Kırır Tarihi:o1-11-202l

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.

I

Hasan Y KARA Hüs çoLAK
üy"\leclis B Ka üy.
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A-/U

Katip



T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Karır No ı 229
Karır Tarihi:01.11.2021

MECLİS KARARI

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyeleri Erdoğan YALÇIN, Bülent
TAŞzuRAN ve Hazal DENİZ GEZER'in izinli sayılmalanna oybirliği ile karaı
verildi.

l

Hasan Y I(ARA ÇoLAK
üy"Meclis üy" Katip

Aru



T.c.
MENDERES BELEDİYESİ

Karar No : 230
Karar Tarihiı01.11.2021

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.

Hasan Y ÇoLAK
üy"Ka

l

AJU

İ. Katip


