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MECLi§ KARARI

Başkanhk Önergesi-l;
Menderes Belediyesi Paİk ve Bahçeler Müdfulüğiimiiz taxafindan; hizmetlerin
ta§arrufu ve kamu yaran gözetilelek,
Belediyenin sorumluluğu altındaki paık bahçelerin ve yeşil alanlann, tanmsal sulama
tesislednin yaprm, bakım ve ona
ile inşaat işlerinde ve Belediyemiz
hizınetlerinde "2022-2023-2024 o|mak nzele toplam 33 aylık (0|.0|.2022-24.09.2024
tarihleri ara§ında) kullanılmak ijzere şoftirsiiz ve akaryakrtsız olalak kamyon ve iş
makinası kiralama hiznet alımı işi" ile ilgili olaıak işin özelliği dikkaıe alındığında
süreklilik a.rz etmesinden dolayı, 4734 sayılı Kamu lhale Kanununun 19. maddesi
uyannca Açlk İhale Usulü ile yapılacak Hizmet Allmrnm süresinin toplam 33 Aylık
(01.01.2022-24.09.2024 İaih|eli afu§tr:üd,a) 2022-2023_2024 yıllannı kapsaması göz
önüne alındığında 5393 say 1Kanunun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleıi
başlıklı 67. maddesi uyaıınca Meclis kararı alırınasını arz ederim. (Park ve Bah,Md,El8027) Denilmekle;

eüinlik ve verimliliğini sağlamak amacıyla yaklt

mla

..

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; },ukanda metni yazılı Başkanlık
Önergesinin gündeme alnmasına oy birliği ile karar verildi.
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MECLiS KARARI

Bışkınlık

Önergesi-2;

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdfulüğiiİnüz taıafindan; hianetlerin
etkiDlik ve verimliliğini sağlamak amacıyla yaklt tasarrufu ve kamu yararı gözetilerek,
Belediyenin sorumluluğu alhndaki yol ve kaldlrımlann bakım onarımı, tafimŞal üretim
yollanna beton boru konulması, inşaat işlerinde ve Belediyemiz hizmetlerinde "20222023-2024 olmak iizere toplam 33 aylık (0|.0l,2022-30.09.2024 tarihleri arasında)
kullanılmak tDere şoiiirsüz ve akaryakıtsız olarak kamyon ve iş makinası kiralama
hizmet alımı işi" ile ilgili olarak işin özelliği dikkate alındığında stlreklilik arz
etmesind€n do|ayı,4734 salılı Kamu ihale Kanununun 19. maddesi uyannca Açık
İhale Usulü ile yapılacak Hizmet Allmınln süresinin toplam 33 Aylık (01.01.202230.09.2024 tarihl€ri aİaslnda) 2022-2023-2024 yıllannı kapsaması göz önüne
almdığında 5393 sayılı Kanunun Gelecek Yıllara Yaygln Hizmet Yfülenmeleri
başlıklı 67. maddesi uyaıınca Meclis karan alınmasını arz ederim.(Fen lşl. Md El8029) Denilmekle;

Meclisimizce yapülan görüşmeleİ neticesinde; yüarıda metni yazılı Başkanl*
Öneıgesinin gtlndeme alınmasma oy bi.liği ile karaı verildi
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Gündeme Alınan Başkanhk Önergesi-l;
Menderes Belediyesi Paİk ve Bahçeler Miidüflüğiirniiz taİaflndan; hizmetlerin
etkinlik ve verimliliğini sağlamak amacıyla yakıt tasamıfu ve kamu yaİan gözetilerek,
Belediyenin sorıımluluğu altındaki paIk bahçeleıin ve yeşil alanlann, tanmsal sulama
tesislerinin yapm, baklm ve onanmlan ile inşaat işlgrinde ve Belediyemiz
hizmetlerinde "2022-2023-2024 o|mak ılzere toplam 33 aylık (01.01.2022,24.09.2024
tarihleri an§mda) kullantlmak üzere şofiirsüz ve akaryakrtsız olarak kamyon ve iş
makinası kiralama hizmet alımı işi" ile ilgili olaİak işin özelliği dikkate alındlğında
siiıeklilik arz etmesinden do|ay\ 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19. maddesi
uyannca Açlk ihale Usulü ile yapılacak Hizmet Alımmın siiresinin toplam 33 Ayllk
(O| .0| .2022-24.09.2024 tarihleri arasnda) 2022-2023-2024 yıllannı kapsaması göz
önilne alındlğında 5393 sayılı Kanunun Gelecek Yıllara Yaygın Hianet Yiiklenmeleri
başlıklı 67. maddesi uyarınca Meclis karan almmasınl arz ederim.(Park ve Bah. Md.El8027) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan göıüşmeleı neticesinde; }ukaıda metni yazıll gündem
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi,

Hasan

A.tj

H

ÇoLAK

Kıtip

Üye

sARIlG.Y-4
Katip Üye

T,c.
MnNDEREs BELEDiYEsi

KararNo

:204
Karar Tarihi: 01.10.202l

MECLis KARAR!

Gündeme Alınan Başkanhk Önergesi-2;

Menderes Belediyesi Fen işleri Müdürlüğilnüz taİafindan; hizmetlerin
etkinlik ve verimliliğini sağlamak amaclyla yakıt tasam.ıfu ve kaİnu yaİafl gözetilerek,
Belediyenin sorumluluğu altlndaki yol ve kaldırımlann bakım onanmı, tanmsal üetim
yollanna beton boru konulması, inşaat işlerinde ve Belediyemiz hizmetlerinde "20222023-2024 olmak ilzele toplam 33 aylık (0|.0|.2022-30.09.2024 tarihleri arasında)
kullaııılmak iizere şoftrsijz ve akaıyakıtsız olarak kamyon ve iş makinası kiıalama
hizınet alımı işi" ile ilgili olarak işin özelliği dikiate alındığnda siiıeklilik arz
etmesinden dolayı, 4734 sayılı Kamu lhaüe Kanununun 19. maddesi uyannca Açık
ihale Usulü ile yaptlacak Hizmet Allmlnln süresinin toplam 33 Aylık (01.01.202230,09.2024 tarihleri aıasında) 2022-2023-2024 yrllannı kapsamasl göz öntine
alındlğında 5393 say ı Kanunun Gelecek Ylllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri
başl*lı 67. maddesi uyarınca Meclis kaıaıı alınınasını arz ederim.(Fen İşl. Md El8029) Denilrnekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; },ııkanda metni yazılı giindem
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi,
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Gündem Maddesi-3;
5018 Saylı Kamu Mali Yönetimi ve Kontol Kanunu,5393 Sayılı Belediye
Kanunu ve bunlara bağlı mevzuat hfütimlerine uygun olarak hazırlanan Menderes
Belediyesi 2022 Yıll Performans Programlnm görüşülmesi. (strateji Md E-17628)
Denilmekle;

Meclişimizce yaptlan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı giindem
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Ha§an

Hüseyin
rJ

Aru

ÇoLAK

Katip Üye

Mehmet

SARIKAYA

Katip Üye

T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Kırar

No

:

Karar Tırihi:

206
01.10.2021

MECLiS KARARI

Gündeın Mıddesi-4;

Başlrtlı 6l,.Maddesi Ve
5]93 Sa\1Il Belediye Kanunu'nrın Belediye Bütçesi
re
giiç.nin- Huaİl"n;"r, ve kabıılü başlıklı ö2, Maddesi ile Mahalli ldareler Bütçe
Yı|ı
Mali
2O22
Ürllu."İ" VOn"t."liginiı 27. Maddesi gereğince hazırlanan_Belediyemiz
Sayılı Belediye Gelirleri .Kanıınu gereği
;İ;j; l;y;" ikT yıl Botçelerinin ve Zİ6+
;.uİ;;u;;,; ilişİin Bel;diyemiz 2022 Yılı Ğelir Tarife Cetvellerinin görüşülmesi,
(strateji Md E-l7638) Denilmekle;

metni yazılt giindem
Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda
Kom-isyon*a hu,alesine oy birliği ile karaı verildi,
-uaa""inİn-İ-lun ," Siltçİ

Ha§an

ÇoLAK

Y

Katip üy"

:

Aru

Mehmet SARJKAYA
Kıtip Üye

T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Kalar

No

,|

207

Karar Tarihi: 01.10.202l

MECLiS KARARI

Gündem Madde§i-s;

i|gi

23.09.2021 ta hli ve 45193717-000/17541 sayılı Destek Hizmetleİi
Müdürlüğüriin yaztsı.
Belediyemiz Destek HizmetleIi Müdülüğii'nün 202l yıJı bütçesinde yer aIan
harcama kalemlerinde ödenekler yeterli gelmediğinden müdiillükler arası 1, düzey
aktarma yaprlmasıra ihtiyaç hasıl olmuŞtul. Mahalli idaleler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğiıiı1 36. Maddesi gereğince 202l yılı Belediyemiz bütçesinde yer alan
harcama ka]emleıi içerisinde müdiirlükler aıasl 1, düzey aktaıma yaprlması hususunun
göIüşülııesi, (Mali Hiznıetler Md E-l7649) Denilmekle;

Meclisimizçe yapılan görüşmeler neticesinde; üukanda metni yazılı giindgm
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy biıliği ile karar
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Güıdem Mıddesi-6;
llgi: Tayfun BARBAROS tarafından verilen 16.09.202l tarih ve 28236 kayıtlı
dilekçe.

ııgi dilekçe ile; izrnir lli, Menderes llçesi, Gölciikler Mahallesi, 681 ada, 15
paısel sayılı taşınmazdaki 25,23 m2'l,ik belediye hissesinin, satışmrn için gerekli

İşlemlerin yapılması talep edilmiştir.5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin
gelirleıi başlıklı 59. maddesinin (d) bendi "Taşlnır ve taşınmaz mallann kira, satlş ve
başka suıetle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin gelirleri
arasında gösterilmektedir." 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki ve
imtiyazlari' bölümünde l5lh maddesinde "mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin
yeıine getirilmesi amacıyla, belediye ve mütaviİ alan sınrrlan içerisinde taşmmaz
almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kilaya vermek, trampa etrnek, tahsis
etmek, bunlaı üzerinde smırlı ayni hak tesis etmek", aynı Kanunun "Meclisin Görev
ve Yetkileİi" Böliimüniin l8/e maddesinde "Taşlnmaz mal alrmına, satımına" takasına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazm kamu hizmetinde
ihtiyaç duyılmaması halinde tahsisinin kaldlnlmasına, üç yıldan faz|a kiralanmasına
ve sii.esİ otuz yıh geçmemek kaydlyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar
vermek" denilmektedir. Buna göre yukanda izahını yap:oğım|z Kanun maddeleri
dilil€te alınarak, ilçemiz sınırlan içerisinde, İzm lli, Menderes ilçesi, Gölcükler
Müallesi, 68l ada, 15 parsel sayılı 430,23 m2'lik taşınmazda bulunan 84lll4]4l
oıanlnda 25,23 m2'lik belediye hissesinin diğer hissedaı olan Taüfrın BARBARoS'a
satış karan almma§ hususunun görüşülmesi. (imar Md-17633) Denilmekle;

Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; },ukanda metni yazı
maddesinin İmaı Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe
veıildi
havalesine oy birliği ile
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Gündem Madde§i-7;

Belediyemiz Ten,ıizlik Hizmetleriııde Kııllanılınak Üzere Çöp Kaııyonu,
Kamyon ve iş Makinesi Kiralanra hiaTıet aiımı işi ihalesinin 4734 saytlü Kam!ı ihaie
Kanunu'nun 19 uncu maddesi gereğince süIe baklmrndan 33 aylık olarak
yapılabilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Gelecek Yıllaıa Yaygın Hizmet
Yiiklenmeleri Madde 67- 'tselediyeler belediye meclisinin. belediyeye bağh
kuruluşlarda yetkilj olganın kararı ile park. bahçe, sera, reğ, kaldırım ve havuz
baktmı ve tamiıi; araç kiralama. kontroilük. temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri:
makine{eçhizat baklm ve onarınr işleri; bilgisayar sistem ve santrallerj ile e]ektronik
bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetle.i: l'uar, panayır ve sergi
hizmetleri; barai, arıtma ve katı at]k tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve
temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımıt trafik sinyalizasyon ve aydmlatna
bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökmeıakma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve
taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilnıesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler
genel seçimlerini izleyen altıncı ayln sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü
şa_hıslara gördürülebiIir" llükümlerince Belediye Meclisimizce görüşülmesi.(Teınizlik
işleri Md [- l 76a2) DenilmekIe;
Meclisimizce yapllan gödişmelel neticesinde; }ukanda metni yazlll
maddesinin
Komisyonu ve Plan ve
Komisyonuna havalesine
ile karar veıildi.
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Toplantıya Katrlamayan Meclis Üyeleri Hazal DENiZ GEZER, Cumali
ÖNDER, Bülent TAŞKIRAN ve Mustafa AKIN'ın izinli sayılmalarına oybirliği ile
karar verildi.
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Görüşülecek başka giindem maddesi bulunmadığından Ekim-2021 Olağan
Meclis Toplantsı 1.Birleşiminin kapatılmasına ve Ekim-2021 Olağan Meçlis toplantısı
2.Birleşiminin 05.10.202l Sah gilnü saat l7:00'da Belediyemiz Meclis Toplantı
Salonunda yapılmasına oybiıliği ile karaı verildi.

Y

Ha§an

:
:i

li

An

Hüseyin ÇOLAK
Katip Uye

ğ

Mehmet SARIKAYA
Katip Üye

