
T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

MECLİS KARARi

Koııi§yoDdın Gelen Rıporlıı_l ;

0I .07 .202| taİihli Meclis Toplantısrnda lmaı Komisyonuna havale edilen;
Be|ediyemiz Meclisi'nin O6.10.2O2d uıihli ve l24 sayılİ karan ile uygun görüIerek. İzmir
Bül,ttkşehir Belediye Meclisi'nin 11.01.2021 tarilüi ve 05.47 sa},ıh kaıan ve tashihen l2.02.212iı
tarih 05.163 ile |2.04.202| talih 05.320 sayılı Meclis Karaılan ile onaylanan ilçemiz, Ahmetbeyli
Mahallesi, Maydanoz Mevkii Uygulama lmaı Planı ile ilgili mahkeme kararlan doğrultusunİa,
llçemiz, Ahmetbeyli Mahallesi,208 ada, 15 numaralı parsel ile 209 ad4 27 numaratİ parsellerde
hazırlanan ait UiP: 35263632 p|al işlem numaralı l/l000 öIçekJi Uygulama imaı Planı
değişikliğine yasal ash siiİesi içeıisinde yapılan l adet itiraz imar Komisyonu'nun o2,07,2o2l
taıihli toplannsında ince|enmiş olup,

sait TANGÖR Vekili Av. İbrahim Halil TANCÖR, 23.06.202| tarüli dilekçesinde, izmiİ
ili, Ahmetbeyli Mahatlesi, Maydanoz Mevkii,208 ad4 15 parsel sayılı taşınmazdan hi§se aldtğınr,
1988 yılında ü,llrürlükteki mevzuata uygun bir şekilde evini yaptığını, daha sonra parselinin
bulunduğu biilgede hazırlanan uygulama imaı planında itiraza konu alanın "Tekıik Altyapı AlaJu''
olarak belirlendiğini, söz konusu uygulama imar planına yapmrş olduğu iti.azın kabul gö;ediğini,
bunun ilzeıine açlıan dava sonucunda itiıaza itişkin krsmın iptaline kamr verildiğini, soz kon'usu
malüeme kaıan doğrultusunda yapllan uygulama imar planı değişilJiği ile müvekkiline ait 3 ve 5
numamlı taşıırınazlaııı bulunduğu alaıın "sağlık Tesiş Alanl' olarak plaıJarıdığmr ifade ederek,
yapılan uygulama imaı planı değişikliği ile "sağlık Alani'nın kaldrnlmaşınl ve §öz konusu alanın
"konut Alanr" olamk bırakılmasını taıep etırıektedir. söz konusu itiraan, nazım iınar planı
ka.aılanm aykın olması nedeniyle ıygun görillmemesine,

^ 
Avnc1 askr sfueci yaşanan plan oİvuna sınln kapsamında. imal ve ŞehirciIik Müdürlüğü

ıaİafından sunulan. izmfu Bölge İdare Mahİemesi. Üçuncü İdaIi Dava Dairesi'nde 2020ı5l4 esas io
ile görüIen davanm 2020/948 nolu kaıannda,'.dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imaı pIanınrrı,
davacınrn paıselinde geçen doğu-batı istikametinde uzanan 7 metrelif yol kulianım karanna ilişkin
kısmında da şehircilik itkelerine. planlama esaslaına ve kamu yaranna aykınllk bulunmadığı
sonucuİıa vanlmlş, İdare Mahkemesi karanrun iptale ilişkin kısmında isabet gtiıuımeaigrnin
belirtildiği ve İzınir l. ldare Mükemesi,nin t8.1i.2oı9 glıau, e,zoıtıeıs, K:2-0ı9l1318-sayııı
kaıarının iptale ilişkin kısmının kaldınlmasına karaı veıiüdigi tespit edilmiştir. iznıi. Böüge ie;;
Mahkemesi, üçiincu iaati Dava Dairesi'nin 2o2o/g48 no|i kati doğ-il.."du, izınir'i. idare
Mahkemesi'nin 20t9ll3l8 nolu karan kapsammda kaldnlan 209 ada,17 nolu paİselde doğu-batı
yöniinde öngörü|müş olan 7.o0 meırelil yaya yolunun alınan karar uygun o|arak yeniden uyiulama
imar planına aitanlma§ının uyguo gört|mcsioe dair. inar komisyoi'unun oy uirıiği ii. i;briü;;
lltşfu n raporunun göriişülmesi. denilmekle;

_ . 
Meclisimizce yapılan göri§meler neticesinde; 1ıkanda

Komisyonundan geldiği şkliyle kabulüne oy birliği İle karaı
metni yaz ü gtindem maddesinin, imar

ldi.
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T.c.
MENDER_E§ BELEDtYESİ

KürırNo:l54
Kırır Tarihi:05.07.2021

MECLiS KARARI

Komisyoıdın Gelen Raporlar-2;

01.07.202| tarihli Meclis Toplantlsında Hukü Komisyonu ve Kadın Erkek Eşitliği
Komisyonuna havale edilen;

T.C. Anayasası madde tO'da heıkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siya§i düşiince, fçl§efi inaJıç,

İll._ll4, .": b:-:n..:Tpk.]e. a}ıtm gözetilrneksizin kanun Oniİnde eşitth. (7. l1. 198İİ
oenmektedlr. YasalaI. önthdeki eşiıliği uygulamada, kaynaklara eıişimde adil ve eşit hizrııetleri ili
saglayacak yerlerden biride yerel yönetimlerdir.

Katılımcı demokrasi, Hukukun ü§tiınlüğii ve lnsan Haklanrun korunması bağlamlnda 18Ağusros 2006 t!ıihinde 2006167 sayılı genelçyle 8l il valiliği ve belediyelerden kadın-erkek
eşııüıgln| sağlamaya yönelik. kadınlann ve krz çocukların yaşam kalİesini ,tkseltecek hizİnettasanml. ve sıınumuna ilişkin önlemler alınması istenmişir. Aynca tılkemizin de taraf olduğuBirleşmiş Milletleı üyesi ükeler taıaflndaıı 2030 ,on*" nau. rla,l-u", 

^amaçlanan 
BirleşmişMilletler silrdiir{ilebilir kalkrnma Amaçları, 17 rann na gçaerieına"n biri olan aınaç jTollumsal Cinsiyet Eşitliğinin_. Sağlanmasıdır. T.C. 1l. Kalkınma llun, 1ZOll-ZOZl; V"."lYönetimler ve Hizmer Kalitesi özel lhtisas Komisyonund" d" b"iili;n-;;aca ulaşmada yerelyönetimlere de görevIer düşmekedir.

. Kentler ekonomik, sosyal, kültiirel ve siyasi firsat|ardan ttim vatandaşlann eşiı bir biçimdeyarallanabileceği yerleşimlerdir. Bu kentleri 
'mumltın 

ı<ımanın yJii'-ii ıtatıluncı yonetim;sağlayacak mekanizmalann vereI dlzeyde o|uşfurulması, y...l yO,İ"İİ.l"l. plan]arna ve karalstkeçlerine toplumsal cinsiviı esitliği 
-bakış 

uç,"n auırii 
"aiı,i-,"ri. 

"r.*T'yo"oi"ı.r 
ile ilgilikuruluşlar aıasında djyalog ve lştirllgİalanl;İ",n İ.lşİlİt"..İlİİİ;

, l op|rrmsal cınsiyet Eşitliğinin sağlama§ma yönelik yerel yönetim hizmetleinde kurumsalkapa.ite 
. 
ihıiyacırun ıespiıi. kapasitenin gelişirilmesi. k"""; l;;yrrI;;';;tiyaç ve isteklerinintespili için çal!şmalaı yiirittmek. kurum jç;n.ind. ,e kr.un.ü;;;;iJpii-.ui'"in.iy"ı. ary-l, ,.;toplanmasınü koordine etmek ve kente özgll göstergeler gelişıirmet uİ". İİİllt Birimi kuıulması

}1s1;11uı 
uıeun oi'ıdığlDı d"i.. H,it,i K;;Ü;;# :; tıİ'eı.-'K** Erkek EşiııiğiKomısyonunun oy çokluğu ile kabuliine ilişkin raporunun göriiştilmesi. aeİİİmerue;

Meclisimizce
Hukuk Komisyonu
kara. verildi.

..IT,]T c_dPİr:l:i.neıicesinde; yulanda İnetni yazılı giindem
ve Kad,n Erkek Eşit|iği Komisyonundan geldiği şekli ile Übuütine

maddesinin,
oy biıliği ile

r.^
Mu§tafa KA ALAR Hasan RA llü çoLAKKati Katip Üye
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T.c.
MENDEREs BEt,EDİYEsi

MECLİS KARAR!

Komi§yondan Gelen Raporlaİ-3;

01.0?.202l taıihli Meclis Topıanh§ında lmar Komisyonu, Hukü Komisyonu ve Plan ve
Bütçe Komisyoııuna hayale edilen;

5393 saylı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başld<lı 59 uncu maddesinin (d) bendi
"Taşınu ve taşınmaz mallann kira, satış ve başka suıetle değerlendirilmesinden elde edilecek
geliıler, Belediyenin gelilleri arasında gösterilme}iedir." 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
"Belediyenin Yetki ve lmtiyazları" böli.imiind€ 15/h maddesinde "mahalli müşterek nitelikteki
hizmetleİin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavil alan sınırlan içe.isinde taşınmaz
almak, kamulaştmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etrnek, bunlal
üzerinde sınırlı aüni hak tesis etmek", aynı Kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileri" Bölitİnüniin l8/e
maddesinde "Taşınmaz mal almına, satımna, takasma, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli biı taşınmazln kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin kaldınlmasına,
üç ylldan fazla kiralatunastna ve siiİesi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlaı ilzerinde sınlrlı ayni hak
tesisine kaıaı vermek" denilmektedir.

Buna göre 1ııkandaki kaııun maddeleri dikkate alınarak, İlçemiz sınırlan içerisinde,
Menderes İlçesi, Özdere Mahaltesi, Kuıukemer Mevkii, 1546 ada, 10 palsel sayılı 214,82 m2'lik
taşınmazda bulunan 1969121482 orantnda 19,69 m2'lik Be|ediye hissesinin satrşmrn uyguDluğuna
daiı, lmaı Komisyonıı, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun oy birliği ile kabulüne
ilişkin raporunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan gö.üşmeler neticesinde: yukaılda metni yazılı gündem maddesinin, İmar
Komisyonu, Hukıık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komi
birliği ile karaı verildi.

Mu§tafa Hasan KARA

Karar Noıl55
K9rer Tırihi:05.07.202l
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Karar No:156
Karar Tarihil05.07.202l

KomisyoDdan Gelen Rıportar-4;

0|,07.202| tarihli Meclis Toplantlsmda lmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilen;

5393 saytı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleıi başlıklı 59 uncu maddesinin (d) bendi
"Taşnr vç ta§ınmaz mallann kiia, satrş ve başka §uletle değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirleı, Belediyenin gelirleri araslnda gösterilmektedir.'' 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
"Belediyenin yetki ve İrntiyazlan" böliımünde 15/h maddesinde "mahalli miişterek nitelikteki
hizmederin yedne getirilmesi amacıyl4 belediye ve mücaviı alan smrrları içerisinde taşınmaz
almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, tıampa etmek, tahsis etmek, bıınlar
üzerinde slnırlı aüııi hak tesis etmek", ay Kanunun "Meclisin Göıev ve Yetkileri" Böliimüniin l8/e
maddesinde "Taş!ünaz mal alımrna, satımına, takasma, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsısli bir taşııunazın kamu hizmeıinde ihtiyaç duyulmamasl halinde tahsisinin kaliınlmasın4
üç y dan fazla kiıalarıınasma ve siiresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlaı iizerinde smırlı ayni hak
tesisine karar vermek" denilmektedir.

Buna göre ıııkandaki kanun ınaddeleıi dikkate alınaıak, ilçemiz sınlİlaİı içeIisinde,
Menderes ilçesi, Mendeles(Cumaovasl) Mah., Kalakuyu Mevkii, 6d6 ada ı0 parsel sayılı 334,00
m2'lik ta§ıımazda bulunan 390/835 orarında 156,00 m2'1ik Belediye hissesinin sahşının
uygunluguna dair, imar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe fomisyonunun oy bİrliği
ile kabultine ilişkin rapolunun göriişülmesi, denilmekle;

MEcLi§ KARARI

Hasan el
Katip Üye

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde;
Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe
birliği ile karar vedldi.

yukanda netni yazılı giindem maddesinin, İmar
geldiği şekli ile kabultine oy
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T.c.
MENDERES BELEDİYE§İ

Kırır No:l57
Kırır Tarihi:05.07.202l

MECLiS KARARJ

Komi§yondın Gel€D Rıporlar-s;

_,01.0'7.202l taıihli Meclis Toplantısnda İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilen;

_ 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin geliıleri başl*lı 59 uncu maddesinin (d)
bendi "Taşınır ve taşınmaz mallann kir4 satış ve başka zuretle degeilendiriimesinden elde edilecek
g€lirler. Belediyenin gelirleri aıasında gösterilmektedir.'' 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
"Belediyenin yetki ve İmtiyazlan" biiliiniinde l5lıı maddesinde. mahalli mi§ierck nitelikıeki
hjzm9ı9ıin yeıine getirilmesi amacıyl4 belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde taşınmaz
almak, kamulaşİİmak, satınak, kiralamak veya kiıaya vermek, trampa etmek, taiısis etmek, bunlar
ilzerinde sıırrlı ayıi hak te§i' etrnek", aynı Kanunun "Meclisin Görev ve Yetki'leri. Bo|umünün l8/e
maddesiıde "Taşınmaz mal alımına, satlmm4 takasua, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tüsisti bir taşnmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halin<le tahsisinin kiliınlmasına,
üç yıldan fazla kiralanmasına ve siiresi otuz },1lı geçmemek kaydıyla bunlar tlzerinde sınırlı ayni hak
tesisine ka.aı vermek" denilmektedir.

Buna göle ıukandaki kanun maddeleri dikkate alınarak, İlçemiz sınırlan içerisinde,
Menderes İlçesi, Oğlananası Mahallesi,295 ada,.3 paısel sayılı Z03,03.Zİit tu.u-, Belediyeye
ait olan taşrnmaan satışının uygunluğuİıa daft, İrnaı Komisyonu, Hukuk Koınisyonu ve Plan ve
Bütçe Komisyonunun oy çokluğu ile kabuliine ilişkin raporunun göri§üIİnesi dtnilmeklei

Meclisimizce yapı|an görüşmeler neticesinde;
Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe
çokluğu ile karar verildi.

},ukanda metni yaztlı giindem maddesinin. tmaı
geldiği şekli ile kabulüne oy
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T.c.
MI,NDERE§ BELEDiYEsi

Kırar No:l58
Kırır Tırihi:05.07.202l

MECLiS KARARI

Komi§yondan Geıan Raporl&r-6;

O1.07.202l talihli Mectis Toplantısnda İmar Komisyonuna havale edilen;

ilgi:s.s.Fey-san Konut Yapı Kooperatifi vekili Mehmet Metin DoĞRUL'un 3|.05.2021

tarihli dilekçesi.
Mehmet Metin DoĞRUL'un ilgide kayıtlı dilekçesi ile Belediye Başkanlığrmıza srınulan,

S.S. Fey-San Konut Yap1 Kooperatifi'ne ait İzııliI ili, Özdere Mahallesi, 1690 ad4 l nolu parsel,

169l aJa, 1 nolu parsel, 1't02 ada, I nolu parsel, 1'703 ada, l nolu parselleı ile Dere Alanı, Enerji
Nakil Hattı ve Tescil Harici Alanlaıa yönelik lzmir Büyiikşehir Belediye Meclisi tarafından

09.1 1.2020 tarih ve 05.986 karaı numarası ile onaylanan Nazım İmaı Plan Değişikliği do$ultusunda
hazırlanan 1/1000 ölçekJi uygulama imar planı değişikliği teklifi, İmar Komisyonu'nun 02.07.202l
taIihli toplantısında incelenmiş olup,

s.s. Fey-san Konut Yapı Kooperatiflne ait izmir ili, Özdeıe Mahallesi, 1690 ada, 1 nolu
parsel, 169l ada, 1 nolu parsel, l7O2 ada, I nolu parsel, 1703 ada, 1 nolu parseller ile Dere Alanı,
Enerj i Nakit Hattı ve Tescil Haıici Alarılara yönelik İzmir Büyfüşehir Belediye Meclisi taraftndan

09.1i.2o2o tarih ve 05.986 karar numarasr ile onaylanan Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultu§unda

hazırlanan Teklif UİP: 35302099 plan işlem numaralı l/l000 ölçekli uygulama imar planr

değişikliği teklifinin, 1073 ada, l nolu parselde planlanan Tekıik Altyapı Alanl'nın yapılaşma

koşullanndan emsal değerinin E=0.50 olaıak dtlzenlenmesi suıetiyle değişiklikle uygunluğıına dair,

İmaı Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin ıaporunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde;
Komisyonundan geldiği şekli ile kabulline oy birliği ile

metni yazılı giindem maddesinin, lmar
verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDİYf,si

edilen;

Kıİır No:159
Kırar Tırihi:05.07.202l

MECLİS KARARI
Komiıyondın Gelen RıporIır-7;

01.07.202l talihli Meclis Toplanh§ında imaı Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale

a)lzınir Büyiikşehii Be ediye Başkanlı ğı EmIak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 0 0,1 202
tarihl l 9606469-756 0 l 43

,7
89 sayılı y,lzısl

b) lmar Şehirci lik Müd. ne 2 l o4 202 tarihli 89479656- l 90 04 02_802 5 Iı
) imaı

sayl yazlmlz
c Şehirci lik Müd. nun l 8 05 .202 1 ta.ihl ,)

2742422 90 04 02/93 54 savıl yazlsl
Mulkiyeti Belediyemize alt, Menderes lçesi Özdere Mahall esı l 68 ada 1 4 1 393

ada 71 5
parse

no u pZüse 609 ada l 3 parse nolu mezarlık vaslflı taş,nmazlaı 52 1 6 S ıl
Büyükşehir Belediye Kanunu 7 maddesi

ay
sı nun s gereğince iIgı (a) yazlyla dewi talep edilmişti

İşletıne İştirakleı Müdüİ üğünün iIgi (b) yaz|styla, imar Şeh ırc il ik Müdiiılüğilnden
taşlnmazlarlntn lzmi r B lıyükşehir Belediyeslne mezaıIık vasfi olarak deırine esas lmak uzefe
dı-ırum

o
un incelenmesi talep edilmi ştir [maı Şehirci lik MüdiiIlugtlnun igi ( ) h

"Özdere
c sayl yaızısI

MahalIesi l 68 ada l1 no u pa$el, 000 ölçekli uygulalna imar plan rçensinde tamamımezaılık aIaırnda kalmaktad lr Özdere Mahallesi l 393 ada 5 no parsel ] 1 000 öIçekli uygulamau
lmaI planında, kaıayo lan yo kenarı koruma kuşağuda kalmaktadı f Devir işlemi 1ıılamay

nln yapı p-yap acağı hususunda Kaıa lan 2 Bölge Müdür üğü 'nden görüş al lnmas gerekmektedirözdere Mahalle st, ]93 ada 74 no.1u parselin vennln tespi t ed ilememesinden dolayı koordinataplikasyon koki M lı
sml n üdürlüğiimiıze gönderi lmesine müteaki p rmal durumu hakkında bilverilebilecektir özdere Mahallesi 609 ada 3 lu

gı
no p;ıIse I, 1 000 olçekli uygulama lmar planliçerisinde kısmen yo da kısmen de mezarlık alanında kalmaıtad lr Taşınmazl n bu]unduğu alanda

3 94 Say ıl imaı Kanununun 1 8 Maddesine uygun oiarak uygulamasrgerekmelıed
lmaI yapü lmaslr şeklindedi r Buna göre 1 adet taşınmazdan 000 çekl uygui lmaİ planıiçerisinde a]na

ıaımaml mezzır ık alanrnda kalan asfi mezal ık olarak Özdeıe Mahallesiada 4 .l 9 07 l 8 m2
geçen 6 1]

no u parselin dtırumu uygun olduğundan )393 ıl Beledi KanunBeled Yetki im azlatı
say ye 11 nunlyenln e tiy bö iımiinde 5lh maddes aynı Kanunun Mecl lsln GöYetki leri" Bölümilnün t 8/e

e
maddesi Diğer Kuruluşlarla ilişkiler Başlıkl Bö umun 75/d maddesive 50 8 sayl lı Kamu Mal Yöneıimi KontIo kanununun 47 maddesi izıı,ıirBcledi Başkanlığına tahsi

ge.eği Bülikşehirye s edilmesi hususu komis yonlarda görüşülmüş olup
Devri tulep ed ilen 4 adet taşmmazdan sadece 1 000 ölçekl ygulama planı içeıisindeu tmaİtamamı rnezaf ık alanında kaIan asfı mezar ık olaıak özdere Müal Ies
9 0

,7
,38 m2

geçen 68 ada 1no. u parsel ln durumu uygun duğundan yukarıda bel irtilengereğince lzmir Büyükşehir
kanun maddeIeri

imar
Belediye Başkanlığına tahs ls edilmes hususunun uygunluğuna daiıKomi syonu Hukı.ık Komi yonunun oy b rliği ile kabıılüne lişkindenilmekle: raporunun görüşülme sl,

imar
Meclisimizce yapılaı göıil§meler neticesinde metni yazıh gitndem maddesinin.Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği kabuliıne oy biİliğ' ile kaıar verildi.

Mustafa ALAR Hasan KARA n ÇoLAKMeclis Bışkaıl Kıtip üy"
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T.C.
Mf,NDEREs BELEDiYE§i

Karar No:l60
Karar T&rihi:05.07.202l

MECLİS KARAR]
Komisyondan Gelen Raporlar-8;

01.07.202 | taİihli Meclis Toplantısünda Hukuk Komisyonuna havale edilen;

5393 Sayıll Belediye Kanunu'nun Beiediye Meclisinin Görev ve yetkileri başlıklı l8. Maddesinin m
fıkfasında BeIediye tarafından çükarılacak olan yönetmelikleri kabul etmek Meclis görev ve yetkileri arasında
sayılmaktadr. Bu nedenle ilçemizin düzeni ve esenliği, Mendeıes'in doğal ve yeıel dokusunun korunmasl
için 5393 sayılı Belediye Kanırnu'nun l5/b maddesi,bendine göre hazırlanan bu ve yine a)mı yasanm l8/m
maddesi/bendine istinaden Menderes Belediye Meclis'inin 08.07.2020 gün ve 76 sayılı kararı ile kabul
edilen Menderes Belediyesi EmiI ve Y.sakları Uygulama Yönetmeliği'nin 4. Maddesine ek olarak; 40.
Belediyece gösteriIen alanlar dlşında gezici veya sabit se}yat satlcllık yapmak yasakır. 4l.Belediyece izin
verilen mevsimlik ya da daimi satış tez8ahlall işin niteliğine 8öre belediyemizce çlkanlan ya da çıkarılacak
olan şartnamelere uymak ve verilen süre sonunda kaldlrmak zoıundadır. Aksini uygulamak yasaktır.
42.Ilçemizde bulunan furizm bölgelerinde yetkili idarelerce alınan karar doğulfusunda turizm §ezonu
bo},rrnca inşaat ve tadilat faaliyetinde bulunmak yasaktlr. 43.Kıyı sahil ve plajlarda işletrnecilik yapan kişi
veya ticaİi işletmelerin ve şahlsların ticaıi amaçla süile şezlong, şemsiye vb. şeyleİ koyması yasaktır.
44,Belediyemizce Pazar yeIlerine encümence belirlenen açılış ve kapantş saatlerine riayet etrnemek yasakr.
45.Pazar yerleri, konser, etkinlik ve benzeri alanlarda halkln söz konusır faaliyetIerden yararlanmaslnı
engelleyecek veya ktsıt]ayacak şekilde motoılu veya motorsuz araçIarla dırraklamak ve park etmek yasaktır.
46. PazAr yetletinde Pazar bitiminde tezgahların bir yerde toplanmasl ve bırakılması ile biıiken çöplerin torba
içine koymamak ve çevreyi kirletmek yasaktıİ. 47.Pazaryerlerinde tezgahlarda sunulan üıünlerin tezgah
üze.ine zeminden en fazla 1,5 metre yükseklikte olacak şekilde satışa srrnulmasi, satılacak olan ürünlirin
veya malzemelerin, kasaların tezgah alkasına eı fazla 2 metre yükseklikte konulması gerekrnekte olup, aksini
uygulamak yasakıL 48,Kamp alanl belirlenen yerler dlşında kamuya ait park plaj ve benzeri alarılarda çadır
kurmak ve konaklarnak yasaktüI. 4g.Halkün denize girdiği yerlerde olta atrnak zıpkınla ballk avlİmak
iskeleden atlamak yasakr. 50.Halkın denize girdiği yer|erde ha\,,tızlaıda ve pIajlarda halıanlan başıboş
blrakmak yasaktır. sl.Bahçe ve arsalalda bulunan ağaçlann komşu parsele ve yola taşması halinde bahçe ve
arsa sahibi tarafindan budaına yapllmasl zorunludur. 52.yanıcl parlayıct ve patlaycı gibi tehlikeli madde
taşıyan nakleden araçlar ve taşımacılıkta kullanılan kamyon, otobüs, ttr ve benzeri nakliye araçlarının ve iş
makinelerinin meskün mahalde ve halkın yoğun olduğu yerlerde park etmeleri ve Üeklerne yapmalarİ
yasaktır, 53.cadde, sokak, meydan vb kamusal alanlar ile belediyeye ait park, bahçe, pazaı yerleri gibi belli
bir amaç doğıultusunda konulan mus]uklan amacı dışında izinsiz L:ullanmak yasakıı. 54.yaya kald-ınmı ve
yol tenarlann ağaç dikmek suretiyle geliş gidişi engellemek yasakır. 55.Park, cadde. Soka( yol ve halkın
faydalanmasına mahsus yerler ile yasaklanan alanlarda sahipli ha},vaniaıın başüboş dolaşmasına ve bu
yerlerde zarara yol açmasüna sebebiyet vermek yasaktrr. 56,Kamuya ait oIan yişi| alan park, bahçe vb.
yerlerin etraflnü her ne §uretle olursa olsun çevirmek, işgalde bulunmak ve bu alanda bulunan agaçlardan lirtin
toPlamak Yasaktü.. s7.Evlerin balkon, teras vb. yerleri ile eklentilerinde baca teltibatı olmadan her ne olursa
olsun ateş yakmak arTıca mangal yakmak yasaktır. 56. Cadde, sokak, meydan, yaya kaldınml ve kamusal
alanlalda araç yıkamak yasakır." Flkalarınln eklenmesi hususunun uyguniuguna jai1 Hukuk komi'yonun
oy birliği ile kabuliine ilişkin raporunun görüşülmesi, denitmekle;

MecIisimizce yapılan görüşmel€r neticesinde;
Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile
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T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Kırar No:l6l
Karır Tırihil05.07.202 l

MECLiS KARARI

Komisyondın Gelen Rıporlsr_9;

01,0'1.202l taıihli Meclis Toplantısında Hul«ık Komisyonuna havale edilen;

5393 sayıh Belediye Kanunu'nun 48.Maddesi ıe 22.02.200'7 tarıhli ve 26442 savılı Resmi
Gazete'de yayınlanan "Belediye ve Bağlı Kuuluşlan ile Müalli İdari Birliküeri Norm Kadro ilkeve standartlanna Daiı yönetmelik" hfüitınleri geıeğince Mendeıes Belediyesi Meclisi'nin
04.12.2020 tarih ve l58 say ı kaıan ile kıııulaı Menderes Belediyesi Sağlık İşleri Müdiiılüğü için
haaılaıan Göıev ve Çalışma Yönetmeligi 04,06.202| tarihli ve l35 sayıll Meclis karan ile
}triiİlüğ€ girmiştir. M€ndere§ Belediyesi Sağlık iş|eri Müdüİlügü Gorev vj Çahşma Yönetmeliği
gereği oluşturulacak olan Amma, kurtaıına ve Lojistik De§tek akibine her tiiılü eğitim ve lojisıt
destek sağlanma§ı. amacı ile İzmiı Büyükşehir Belediyesi ile karşlıklı iş birliği prot;kolü yapıiması
için Belediye Başkaor Musıafa KAYALAR'a yetki verilmesi hususunun uyg[ınluguna dai'r,'Hukuk
Komisyonun oy birliği ile kabulilııe ilişkin raporunun görUştilmesi, denilmeklİ

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; metni yazılı gilndem maddesinin,
Hukuk Komisyonundan geldiği şekli ile kabuiilne oy

Mustafa Hasan KARA H in ÇOLAK
Meclis Bışkanı Katip Üye Katip Üye

AN

ile karar verildi.
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T.c,
MENDER_ES BELEDlYİsl

Karır No:l62
Karır Tarihi:05.07.202l

MEcLİs K-ARARI

^_ ___ Toplanııya Kalılamayan Meclis Üyeleri. Faırna EKlcİoĞLU. MehmetCIVEK. Hazal DENiz CEZER. Enan GÜiEÇ. Mehmet sanıı<eya ve otirsel
RÜZGAR'tn izinli sayılmalanna oybirliği ile kaıaı verildi.

Mu§tafa ALAR Hasan t(ARA ÇoLAK
üy"Meclis B*şkııı Katip Katip
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T.C.
MENDf,REs BELEDiYESİ

Karır No: l53
Kirar Tırihi:05.07.202l

MECLiS KARARI

Görİ§ülecek başka gtindem maddesi bulunmadığndan Tenmuz-2o2l
O]ağan Meclis Tollantısı 2.Birleşiminin kapahlmasına ve Ağustos_2o2l Olağan
Meclis toplantısı l.Birteşiminin 02.08.2O2l Pazartesi gilnü saat 1İ:00'<la Belediyeİ.ıiz
Meclis Toplantı Salonuııda yapılmasına oybirliği ile kaıaı veIildi.

Mustıfa
Meclis

Hasan KARA
Katip üy"
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