T.c.
MENDERES BELEDiYESİ
Karar No:87
Karar Tarihii l7,05,202l

MECLiS KARARJ
Başkanlık Önergesi-l;

5393 sayllı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıklı 59 uncu
maddesinin (d) bendi "Taşınır ve taşınmaz mallaın kir4 satış ve başka swetle
değeılendiıilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin gelirleri arasında
gösterilmektedir." 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki ve
İmtiyazlan" böltirniinde 15/h maddesinde "mahalli müşterek nitelikteki hizm€tleİin
yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan smırlan içerisinde taşınmaz
almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmelq bunlaı iizerinde smırh ayni hak tesis etmek" aynı Kanunun "Meclisin Görev ve
Yetkileri" Bölümiiniın l8/e maddesinde "Taşrnmaz mal alımrna, satımın4 taka§ına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşmmazın karrıu hizmetinde
ihtiyaç du}ulmaması halinde tahsisinin kaldınlmasına, üç yldan fazla kiralanmaslna
ve silresi ofuz yıh geçmemek kaydıyla bunlaı iizerinde sınırlı ayni hak tesisine kaıar
vermek" denilmektedir.
Buna göre; Yukanda izahınr yaptığımız Karıun maddeleri dikkate alınaIak,
ilçemiz smırlan içerisinde, Menderes hçesi Oğlananası Mah., Mersinlik Mevkii,3l9
ada 1 parsel sayılı 668,16 m2'lik taşınmazda bulunan 337133408 oranında 6,74 m2'lik
ve 2 parsel sayh 582,43 m2'lik taşınmazda bulunan 2561158243 oranında 25,61 m2
belediye hisselerimiz için satış kaıan alınmasını hususunun Sayn Meclisimizce
görİişü]İnesini arz ederim. (İşletme ve iştirakler Md E-862o) Denilmekle;
Meclisimizce yaptlan görüşmele. neticesinde; yukanda metni yazılı başkanlık
önergesinin gttndeme alınmasına oy birliği ile karaı veıildi.
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T.c.
MENDERES BELf,DiYEsi
Kafar No:88
Karır Tarihi: |7.05.202l

MECLİS KARARI

Başkanhk Önergesi-2;
5393 Sayıtı Belediye Kanununun Diğer Kuruluşlalla İlişkilel başlıkh

75.

maddesinin a, b, c, d fikralannda yer alan kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan ortak
hizmet pıojeleli ve diğer işlemlelin yi,irütiilebilmesi için Belediye Başkan Mustafa
KAYA'AR' a yetki verilmesi hususunda Meclisimizce kaıaı alrnmasr için; Geleğini
arz ederim. (Destek Hiznetleıi Md E-8790) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; },ukaüda metni yazılı başkanlık
önergeşinin giindeme alnmasına oy birliği ile karar veıildi.
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi
Karar Noı89
Karır Tarihii |1.0S.202l

MECLiS KARARI

Bışkıntk

Önergesi-3;

llgi:30.04.202l taİihli ve l29 saylh yazı.
Belediyemiz bünyesinde faaliyet göstelen cUMAoVAsI sosYAL TESts
,
IŞLETMELER] A.Ş'nin finaısman duumurıun güçlendiilmesi için 2.000.000,00 TL
serınaye aıtınmna gidilmesi hususunu Sayn Meclisimizce göriişülerek karaıa
bağlarunasını ıica ederim. (Mali Hizmetler Md E-9065) Denilmekle]

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukaııda metni yazıh başkanlft
önergesinin giindeme almmasına oy birliği ile karar verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Kırır

No:90

Karar Tırihi: 11.05.202l

MECLiS KARARI

Başkınhk Önergesi-4;
llgi|26.o3-2o2| tarihIi ve E- 14399437 -0|0.06.01-640372 sayı|ı yazı.

Çewe ve Şehircilik
..
"ALTYAPI KAZI İZNi ve

Bakanlığt, Yeret Yönetimler cenel Müdiiİlüğü ilgi yazısı iIe
'' tlçe Belediyelere dew.ail-iİ"l"p-J" l"İr"-da Belediye
Fen İşleri Müdürlüğü Cörev ve Çalışma erurl"" İoİ..g"riİi"
PiİF],ğ]t_
düzenlenerek
Yönetmeliği nin de Yöneıge_kapsamİna altnma§ı g"r"klilİ!İ';;"
*IKO},üE
*
aIz etniştir.
Yukanda
konunun -Meçlisimizce gtirUŞtll.".İ,ıİ'
ederim.
(Fen İşleri Md E_9207) Denilmekle;

tlARCI

anılan

İ"u

Mecli§imizce yapılan göriişmeler._ n€ticesinde;
ü,ııkanda
önergesinin 8iindeme alnmaslna oy biİIiği ile kaıaı verildi,'
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi
Karar No:91
Karar Tırihi: 11.05.202'

MECLiS KARARI
Başkın|ık Önergesi-5;
|lgi:26.03.2021ta hli ve E-14399437 -010.06.01-640372 Sayfi yaz|

Çelıe ve Şehircilik Bakaılığı YereI Yönetimler Genel Müdiiİlüğiıniin ilgi
yazısl ile "ALTYAPI KAZI İzNl ve HARcl " llçe Belediyelerine devrettilııiş olup
bu bağlamda uygulanacak olan AYKOME Yönetmeliği kapsamında eiie sırnulan
Gelir Taıife cetvelinin Meclisimizçe göri§ülmesini rica ederim.
(Fen İşleri Md E_9208) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı başkanlık
önergesinin gündeme alınmasına oy birliği i|e karar verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDiYE§i
Karar No:92
Karar Tarihi:

77 -o5-2o21

MECLiS KARARJ
BaşkanIrk Önergesi-6;

ilgi:l'.04.202| tarihli ve l36636 sayılı yazı.
Izrnir_ Büytikşehir Belediye Başkanlığ1 Yapı İşleri Daiıesi Başkanlığınm İlgi
.
yazısında lzmir Büyüşehir Belediy_esi tarafindan yapımı 2010
rlmda t;arrılanıp
Belediyemize protokolle del,ıedilen Özdere Çok Amaçlı Salonun bakrın ve tamiratının
yine İzmi.r Büyfüşehir Belediyesince yapımrna devam edilen Özdere
Çok Amaçh
Hizmet Uniıeleri _Yapılması İkmal İnşaatı işinin kapsamnda yapılabilmesi için s6z
konusu salonun İzmir Büyfüşehir Belediyesine dİvrinin yaİılması i§tenınektedir.
Konunun Meclişimizce değerlendirileıek bir kaıaıa vanlmasr hususunu tensipierinize
arz edeıim. (Fen İşleri Md E-9208) Denilrnekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı başkanlık
önergesiıin giindeme almmasüna oy birliği ile
verildi
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi
Karar Noi93
Karar Tarihi: 11.05.202l

MECLiS KARARI
Gündeme Alınan Başkanhk Önergesi-l;

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıklı 59 uncu
maddesinin (d) bendi? "Taşrnır ve taşlnmaz mallann kil4 satlş ve başka suretle
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin gelirleri arasında
gösterilmektedir." 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki Ve
imtiyazlan" böliimiinde l5/h maddeŞinde "müalli müşterek nitelikteki hizmetlerin
yeIine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde taşlnmaz
almak, kamulaştırmak, satmak, kiralaİıak veya kiraya vermek, trampa €tmek, tahsis
etmek, bunlai iizerinde sınırlr ayni hak tesis etınek", aynr Kanunıın "Meclisin Göıev
ve Yetkileri" Böliimüntın l8/e maddesinde "Taşınmaz mal alrmma, satlmma, taka§ma,

tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşmmaan kamu hizmetinde
ihtiyaç du),ulmama§l halinde tahsisinin kaldrnlmasına, üç yldan fazla kiralanmasma
ve süesi otuz yılı geçmemek kaydlyla bunlar iizeıinde smırh ayni hak tesisine karar
vermek" denilmektedir.
Buna göre] Yukanda izahını yapttğımız Kanun maddeleri dikkate alınarak,
ilçemiz smırlan içerisinde, Menderes İlçesi Oğlananası Mah., Meısinlik Mevkii,319
ada l parsel sayılı 668,16 rn2'lik taşmmazda bulunan 337133408 oranrnda 6,74 m2'lik
ve 2 parsel sayft 582,43 m2'1ik taşınmazda bulunan 2561/58243 orannda 25,6l m2
belediy; hi§seterimiz için satış karan alınmasını hususunun görüşülme§i, (İşletme ve

iştirakler Md E-8620) denilmekle;

Meclisimizce yapülan görüşmeler neticesinde; üukaııda metni yazllı giindem
maddçsinin imar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna
havalesine oy birliği i]e karaı verildi
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MENDER-ES BELEDlYEsİ

Karır No:9,ı

Karar Tarihi: 17.05.2o2l

Mf,CLis KARARI

Gündeme Alınan Bışkanlık Önergesi-2;

5393 saylh Belediye Kaİtununun Diğer Kııruluşlaıla İlişkiler başl*Iı 75.
maddesinin a, b, c, d fıkralarında yer alan kuum ve kuruluşlarla yapılacak olan ortak
hizmet projeleri ve diğeı işlemlerin yüdtiilebilmesi için Belediye Başkanı Mustafa
KAYALAR' a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, (Destek Hizmetleri Md E8790) denilmekle;
Meclisimizce yapılan görüşmeleİ neticesinde; }ukanda metni yazıh gündem

maddesinin kabulüne oy çokluğu ile karar veriIdi.
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi
Karar No:95
Karar Tarihii l7 -05-202l

MECLİS KARARI

Gündemc

Ainın Başkınhk

Öıergesi-3;

lIgi:30.o4.2021 tariili ve l29 saylı yazı.

bünyesinde faaliyet gösteren
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A.Ş'nin f'inansman durumunım güçlendirilmesi içio zoooooo,oo
rıs€rmaye atlnmına gidilmesi hususunun görüşüİmesi, (Mali
Hiaııetleİ Üa-İ-SOOSl
denilmelıJe;
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T.C.

MENDERES BELEDiYEsi

Karİr Noi96
Karar TırihiI l7.05.202l

MECLİS KARARI

Günd€me AlıDaı Bışkanlık Önergesi_4;
llgi.26.03 .202l tarih]i ve E-

l 43

9943 7_0 l 0.06.0

1

-6403 72 sayllı yazı.

Jehircilik Bakanlığı, Yerel Yönettnler Genel Müdiiİlüğii ilgi yazısı ile
,., _,..^!..y:^:".
KA_ZI lZNl ye.!4RCI . İlçe Belediyelere devredilmiş olup bu kalsamda
Belediye
3lr",O_rl
tsaşkanllğımlz Fen lşleri Müdurlüğü
ytinergesinin

Görev ve Çalışma Esaslan
düzenlenerek
Yönetmeliği'nin
kup.amİnu a|,"-"", e"-kliİİİİ;;"t arz etmiştiı.
+_I[9YU
_de.Yo-n.rge
YuKanda anılan konunun Meclisimizce
görüşülmesini görüşülmesi, (Fen lşleri Md E_92b7)
denilmekle;

. _,\{ec|isimizce
Imaı Komisyonu.
karaı verildi.

yapılan görllşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı giindeın maddesinin
Hukuk Komisyonu ve Plan ve nİç" ro-iryon*" lr-İJsine oy ttligi
ile
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MENDERES BELEDiYEsi

Karır No:97
Karır Tarihi: |7,05,202l

MECLiS KARARI
Gündeme Alınan Bışkınhk Önergesi-S;
||gi:26.03 .202| tarihli ve E-

1

43 9943 7-01 0.06.0

1

_6403 72

sayılı yazı.

Çeı,re ve Şehircilik Bakarıllğı Yerel Yönetimler Genel Müdülüğüniin ilgi
yazısı ile "ALTYAPI KAZI İZNİ ve HARCI " İlçe Belediyelerine devredilmiş olup
bu bağlamda uygulanacak olan AYKOME Yönetmeliği kapsamında ekte sunulan
Gelir Tarife Cetvelinin görüşülmesi, (Fen işleri Md E-9208) denilmekle;

Meclisimizce yapılan gödşmeler neticesinde; ü,ııkarıda metni yazıh gündem
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği
il€ kaıaİ velildi.
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MENDERES BELEDiYEsi

Kırar No:98
Karar Tırihi:

17 .05.2o2l

MECLiS KARARJ
Gündeme Alınan Başkanhk Önergesi-6;
İlgi:05.04.202l tarihli ve l36636 sayıh yazı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınm İlgi
.
yazısında lzmir BüyiikşehiI Belediy_esi taİafından yapım 2010 yıtnda tamamlanıp
Belediyemize protokolle devıedilen Özdere Çok Amaçiı Salonun bakrm ve tamiratlnın
LT1..B!yrl9hir Belediyesince yapımına devam edilen Özdeıe Çol amaçlı
ı]p
Hizmet Uniteleri Yapılması İkmal İnşaatı işinin kapsamrnda yapılabilmİsi için söz
konusu sa]onun lzmir Büyfüşehir Belediyesine deırinin yapılması husuşunun
gönişülmesi, (Fen İşled Md E_9208) denilmekle;
Meclisimizce
..
maddesiniıı llan ve
ile kaıar verildi.
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yapllan görüşmeler neticesinde; },ukarıda metni yazllı gündem
Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komi§yonuna havalesine oİ biıligi
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T.C.

MENDERES BELEDiYEsi
Karar Noı99
Karaı Tarihi: |1.05.2O2l

MECLİS KARARJ

Gündem Maddesi-7;
Belediyemizin 2020 yllma ait Bütçe Kesin Hesaplan Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhas€be Yönetmeliğinin 40. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64.
Maddesi uyarınca kayıtlam uygırn olank hazırlanmış o|!p, 07.04,202l tarih ve 284
no'lu Encüınen Karan ile kabul edilen 2020 Yllı Bütçe ve Kesin Hesabının
görüşiılrnesi. (Mali Hizmetler Md E-7889) Denilmekle;

Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı giindem
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karaı verildi.
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MENDERES BELEDiYEsi
Karar No:100
Kırar Tarihi: |7.05.202l

MECLiS KARARI

Gündem Mıddesi-8;

Belediyemiz Meclisi'nin 08.0'7,2020 taıihli ve 82 sayılı karan ile uygun
görülerek, lzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin l8,12.2020 taıitüli ve 05.1177 say t
karan ile onaylanarı ilçemiz Gümüldilr Fevzi Çakmak ve Atatürk Mahalleleri,
L18.d.l6.a ve Ll8.d.l6.d nazrm imaı planı paftalan dahilindeki alana ait UiP:
35347615 plan işlem numaratı l/l000 ölçekli uygulama imar planrna yasal askr siiresi
içerisinde yapllan 10 adet itiraz dilekçesinin görtışülmeŞi. (imaı Md E-6761)
Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazıh gündem
maddesinin İmaı Komi§yonuna havalesine oy biıliği ile karar verildi.
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MENDERES BELEDiYEsi
Karar No:l01
Kar&r Tarihi:

17 .05.202l

MECLİS KARARI

Günden Maddesi-9;
Belediyemiz Meclisi'nin 08,0'7.2020 tarihli ve 8l sayılı karan ile uygun
görülerek. İzmir Büyüişehir Betediye Meclisi'nin l8.12.2O2O İari}ıli ve ll78 sayılı
karan ile onaylanan İlçemiz Görece Hiirriyet ve Ata Mahalleleri, l7M-IIIA, 17M-[VB
ve l7M-IVC uygulama imaı planı paftalan sınırlan içerisinde kalan 960 ve 962
bulunduğu alana ait UİP: 35568096 plan işlem numarah 1/l000 ölçekli uygulama imar
askı siireşi içeıisinde yapılan 1 adet itiraz dilekç;sinin'ğOtlştllmesi.
9.1anın yrya|
(Imar Md E_6760) Denilmekle;
Meclisimizce yap an gödişmeleı neticesinde; yukanda metni yaz
rnaddesinin lmar Komisyonuna havalesine oy biıliği ile Larar veıildi.
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MENDERES BELEDhTsi

Karır No:l02

Karsr T8rihi: l7.05.202|

MECLiS KARARI

Gündem Mıddesi-l0;

İlçemiz Göıece Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, İzmiı
Büy'ııhthir Belediyesi'nin |l.|2.20l7 taİih ve 05.1403 sayılı kaİa..r iIe onaylanaıı
Giinübirlik Tesis Alanı ve Belediye Hizmet Alanma llişkin l/5000 ölçekli Nazım İmar
Planlna uygun olarak hazırlanan l/1000 ölçekli uygulama iınaı planı değişikliği teklifi
hususunun gö.(ışülmesi. (İmar Md E-8494) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan göıt§meler neticesindt; yukanda metni yazllı giindem
maddesinin İmaı Komisyonuna havalesine oy biıliği ile karaı verildi.
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T.C.

MENDEREs BELEDiYEsi

Kırar Nol103
Kırar Tırüi:

11.05.202l

MECLiS KARARİ

Gündem Madde§i-1l;

Belediyemiz Meclisi'nin 07.02.2020 tarihli ve 2l sayılı karaı ile uygun
göıiılerek, İzmir Büytıkşehir Belediye Meclisi'nin 18.12.2020 tarihli ve 05.1l79 sayılı
karaı ile onaylanarı llçemiz, Giimüldiiİ inönü Mahallesi, Özdere orta ve Çukuıaltı
Mahallelerini kapsayan alana ait UİP: l5l07,7 ve UlP: ı6634,7 plan işlem numaıalı
l/t000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı siiresi içeıisinde yapılan 70 adet itiıaz
dilekçesinin görüşiilmesi.(lmar Md E-8492) Denilmekle;
Meclisimizce yapılan göri§meler neticesinde; üııkanda metni yazılı giindem
maddesinin İmaı Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi,
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T.cMENDERES BELEDiYESİ
Karar No:104

Karır Tırihi: l1,05,202l

Mf,CLis KARARI

Gündcm Maddesi-l2;
llçemiz, Giimüldü Atatiiİk, ciiİnüldtir Fevzi Çakmak ve Giimüldü İnönü
Mahalleleri sınırlan içerisinde yeı alan hazrlanan l/l000 ölçekli uygulama imar planı
teklifi husu§unun görüşülmesi. (İm Md E-85l8) Denilmeklc;
Meclisimizce yapllan göri§meler neticesinde; ü,ııkanda metni yazllı giındem
maddesinin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile kaıaı verildi.

Mustafı

Meclis

A/U

Hasan
r,,

Y

KARA

T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Kırır No:105
Kırır Tırihi: l7.05.202l
Mncl-is KARARI
Gündem Maddesi-13;

5393 sayılı Belediye Karıununun Belediyenin gelirleri başlıklı 59 uncu
maddesinin (d) bendi; "Taşınır ve taşınmaz mallaıın kiıa, satış ve başka suretle
değerlendirilmesinden elde edilecek gelider, Belediyenin geliıleri aıasında
gösterilmektedir.", 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki ve
imtiyazlarİ' bölümtınde 15,h madde§inde " Mahalli müşt€Iek nitelikteki hizmetlerin
yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan smırlan içeıisinde taşınmaz

almak, kamulaştırmak, satmak, kiıalamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek"Aynı Kanunun " Meclisin Göiev
ve Yetkileri" Böltimiiniin 18/e maddesinde "Taşrnmaz mal alımına, satlmrna,
takastna, tahsisirüe, tahsis şeklinin değiştirilme§ine veya tahsisli bir taşınmazın kamu
hizmeti[de ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin kaldnlmasrna, üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak
tesisine karaI vermek" denilmektedir. Buna göre; yukanda izahın yaphğlmz Kanun
maddeleri dikkate alınaıak, İlçemiz Özdere Mah. Gökdere Mevkii 885 ada 46 paısel
sayıh Bahçeli Kaıgir Ev ve AIsası nitelikli taşrnmazda 4271131|4 oıanında bulunan
8.54 m2 belediye hissesi için satış kara alınması hususunun görüşülmesi. (İşletme
ve İştirakler Md E-8489) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; ü,ııkanda metni yazılı gilndem
maddesinin İmaı Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile
karaı verildi
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MENDER"Es BELEDlYEsi

Kırar No:l06

Karar Tarihi; r7.05.202l

MECLiS KARARJ
Gündem Maddesi-l4;
[lgi: izsu Genel Müdiirlüğü Menderes Bölgesi Teknik Şube Müdiirlüğü'niin
|7.03.202| taıihli ve l5228928-622.99.07 .0|-E.57368 sayılı yazısı
İzsu Genel Müdİlİlüğü ilgi yazısı "izmir lli, Menderes [Içesi Gölova mahallesinin
mevçut kaynak suyunun debisinin yaz aylannda değişkenlik göstermesi ve aİtaJı içme
sulı.ı ihtiyacının karşılanması amacl ile su sondaj kuyu§u aç masına ihtiyaç
durllmuştur. Bu amaçla içme sulı şebekesine su vemek üzeıe İzmir lli, Menderes
İlçesi, Gölova Mahallesi, (Meısinli Pınaı Mevki) t 37 Ada 3 Pa§el iizerinde Menderes
Belediyesine ait nitelik su deposu ve tarla oıan İZsU Genel Müdilrlüğü tarafindaı,
Menderes İlçesi Gölova Mahallesinin içme suyu ihtiyacını ka§ılamak üzere su sondaj
kuyusu açılmasına, sondaj kuyusu ile su deposu arasmda döşenecek olan içme suyu
borulannın ve enerji teminini sağlayacak hatIann taşınmazdan geçmesine, bu konuda
yapılması gereken işlerin yapılmasın4 sondaj ve boru döşenmesi sırasında her tiirlü
alet, makine, boru, ıesi§at ve bunlarla ilgili malzeme ve ekipmanlann taşıryrıaz içine
m''lik(5x5) Ekli Kıokide gösterilen
konulmasma ve bu taşmmazın yaklaşık
krsmlndan içme suyı sağlanması ve çıkanlmasına muvafakat verilmesi .." şeklindedir.
Buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki Ve İrntiyazlan"
b,irliirniınde l5/h maddesi Aynı Kanunun " Meclisin Görev ve Yetkileri" Böliimiinün
18/e maddesi ve DiğeI Kuİuluşlaİla İlişkiler Başlıkh Bölümiin 75ld maddesi ve 50l8
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47.maddesi gereği; Mülkiy€ti
Belediyemize ait Gölova Müallesi Meısinli Pınaı Mevki 1.831.14 m2 su deposu ve
tarla vaslflı taşınmazln kokide belirtilen 25 m2'lik (5x5) losmrndan içme suyu
sağlanması ve çrkaıılması için söz konusu kunıma izin verilerek tahsis editmesi ile
izin verildiğine dair muvakafatnamenin belediyemiz yetkilisi talafindan imzalanması
hususunun göıüşülmesi. (İşletme ve İştiraklel Md E-8481) Denilmekle;
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Meclisimizce yap an görüşmeler netiçesinde; üTıkaıda metni yazılı giindem
maddesinin imaı Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve sağllk Komisyonu
verildi
ve Hukuk Komisyonuna havalesi[e oy birliği
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MENDERES BELEDiYEsi
Karar No:107
Karar Tarihi: 17,05,202l

MEcLis KARARI
Gündem Maddesi-15;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (p) flkasmda; "Yurt içindeki
İçişleıi Bakanlığının izniyle 1ıırt dışındaki Belediyeler ve Mahalli idare birlikle yle
karşıhklı işbirliği yapılmasına; Kaıdeş Kent iIişkileri ktııulmasına, ekonomik ve sosyal
ilişkileri geliştirmek amacıyla kültüİ, sanat ve spo. gibi alanlarda faaliyet ve projeler
gerçekleştirilmesine, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisled yapma, yaptlrma,
kiralama veya tahsi§ etmeye karar vermek" denilmektedil. Bu kapsamda; Özdere
Belediyesi taİafindan 14.06.2004 taıihli ve 3 saylı Meclis Kaıan ile Almanya'nln
Köln'e bağlı Stadt Tloisdorf Kenti ile kardeş kent ilişkisi kurulmuş ve Dışişleri
Bakanlığının 27.07.2004 ta hli ve 316566 sayılısı yazısl ile uygun gödlmüştit. Belde
Belediyelerinin 200q yIltnda kapaıılmast)la Özdere mahalle olarak Beledilemiz
srnırlanna dahil edilmiştir. Özdere Belediyesi ile stadt Troisdoİf kenti arasında
kurulan kaıdeş kent ilişkisinin Menderes Belediyesi olaıak devam edilmesi hususunun
görüşülmesi.(Yazı İşleri Md E-852l) Denilmekle;
ve

Meclisimizce yapılan göriişmeler neticesinde; üııkanda metni yazü giındem
maddesinin Hukuk Komisyonu, Kültiir ve Turizm Komisyonu ve Eğitim spor Ve
Gençlik Komisyonuna hava]esine oy birliği ile karaı veıildi.
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Mf,NDfRES BELEDiYEsi

Kırar
Güodem Mıddesi-16;

MECLiS KARARJ

No:108

Karar Trrihi: |1,05,202|

5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı l8/l
beıdiıde; " Norm kıdro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadıolarının
ihdqş, lplal ye değişıifilırlesine karar vermek," Hiikmü bulunmakta, İçişleri
Bakaılığınca 2210212007 taih ye 26442 sayllı Resmi Gazete de yayfİlanaİak
}üriirlüğe giren Belediye ve Bağlt Kuuluşlan ile Mahaüe İdaıe Birlikleri Norm Kadro
llke ve standanlanna Dair Yönetmeliğin Ka&olann Tespiti başllkh 9/2 bendinde; "Bu
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağh KuIuluşlan ile Mahalli idare
Birlikleri Norm Kadro standartları Cetvellerinde belirtilen birim müdürlüğii ve üstü
yönetici kadro unvanlan ile Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Belediye ve Bağlı
Kuruluştan ile Mahalli ldarc Birlikleİi Kadlo Unvanları Listelerinden (D. dI) ve (III)
sayılı listelerde beliıtilen unvanlaı kullanılaıak idaıi birimler olusturulur. ldaıi biıimler
ile bu birimlere ait kadıo unvanlan arasında yetki ve gö.ev miike.reiliğine yer
verilemez ve bu kadro unvanlanndan aynı müiyetteki hizmet ve görevleri ifa
edebilecek birden fazla yönetici kadro unvanı ihdas edilemez. Birim müdtlrlüğü ve
üştü yönetici kadro unvanlan hizmet gereklerine uygun olarak belirleniı ve fiilen icra
edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvarıları kullanılamaz." Denilmekte, aynı
yönetmeliğin "Kadro lhdasf' başlığıru taşyan 10. Maddesinin l. Bendinde; '1417/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memulan Kanununa tabi memur kadıoları ile siirekli işçi
kadrolan bu Yönetmeliğe uygun olaıak meclisler tarafindan ihdas edilir. Memur
kadrolarınrn ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı
Kuruluşlan ile Mahalli ldare Birlikleri Kadro Cetvelleıinden (I) sayılt cetvel, silrekli
işçi kadrolannın ihdası için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurulaıak ihdas
gerekçeleıiyle birlikte meclise sunulur. Kadlolann iptalinde de aynı usul uygulanır.
Kadıolann ihdas, iptal ve değişikliklerinde Yönetmtliğin ekinde yer alan Ek-5
Belediye ve Bağlı Kuıuluşlan ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cefuellerinden (IV) ve
(VII) say 1 çetveller diizeİülenir.' Hükmü ile birlikte a},ıtl Yönetmeliğin "kadro
değişikliği" başlığmı taşlyan ll. maddesinin (1) bendinde "Boş memur kadrolarında
sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memuı kadrolannın iptali ve dolu kadrolaıda
derece değişikliği mecliş karan ile yapılır. Boş Kadro değişikliklerinde (II) sayılı
cetvel ve Dolu kadro değişikliklerinde (III) sayılı çetvel eksiksiz doldurularak
değişiklik gerekçeleri ile biılikte meclise sunulur." Denilmektedir. Yukanda belirtilen
madde hi*ilmlerine göre ihdas edilen ve Müditrlilkler arası dolu ve boş olarak
aktanmı yapılan kadıolaıa ilişkin hususunun göıi§ülmesi. (İnsan Kaynaklan ve Eğitim
Md E-8486) Denilmekle;

Meclisimizce yap an görüşmele. netic
maddesinin Hukuk Komisyonrına havalesine
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MENDERES BELEDiYEsi
Karar No:l09
Karar Tırihi:l7.05.2021

MECLiS KARARJ

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelei, Mehmet clVEK, Hazal DENİZ
GEZER, Bülent TAŞKIRAN ve Erdoğa[ YALÇIN'ın izinli sayılmalanna oybirliği ile
karaı verildi.
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MENDERES BELEDiYEsi
Karar No:l10
Karar Tırihi: l7.05.202l

MECLİS KARARI

Gö.üşülecek başka giindem maddesi bulunmadlğmdaİı Mayıs-2o21 olağan

Meçlis Toplantı§ı l.Birleşiminin kapatılmasına ve Mayıs-2021 olağan Mecli§

toplantlsı 2.Birleşimirüln 2|.05,202l cuma giinü saat l7:00'da Bglediyemiz Meclis
Toplantı Salonunda yapılmasına oybirliği ile kaıaı verildi.
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