
Başkınbk Önergesi-l;

ilgi: a1 ilçe Müfiülüğünün

}lustal'a KA

l.(,.
MENDt],REs BELEDiYEsi

Kırar Noıl9
Kırar Tarihi: 01.02.202l

MtrcLis KARARI

l 1.1 1.2020 tarihli ve E-277l l504-215,99-809414

ı'ıtma NlAKAs
Katip iil,e

Amine çiÇEK
Katip Üye

sayılı yazısı.
b) inrar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28,12,2020 laih|i ve 22'142422,

000/20224 sayılı yazısı.

Mülkiyeti Belediyemize ait, Menderes (Cumaovası) Mahallesi Köy civan-Kır

v""ı,ıi,i ü,ui",ı p*seldeki 1.500,00 m2 Cami Yeri vasıflı taşınmaz için; Menderes

İİ?rİİİ'İUİİ: lİg, t"İ yazıyla Kemalpaşa Mahallesinde mevcut üzerinde Hact Fehime

İj"."'C"]rİii İ" -tiş".İlut,nau yer alan Fehime Dere Kur'an Kursu, lojman, wc,

"Uj".Ğ-" 
," şuİ,^rn,n. Miifitiltlkçe cami ve Kur'an kı,ırsu tizmetlerinin

\iirütiilmesi.sörevlilerinatanması.aydlnlalma\eklimasaatlerinin.aynlmas!.
ı;;;;;; l-k"_a eden görevlinin kim sözleşmesi ve abonelik işlemleri için mezkw

,"İ,r-"." İ"l,rİ.l ,.İ"p ?ailm iştir. i.u, u" Şthircilik MUdtirlüğü.ntin _ilgi 
(b) yazısı da

[Ütijtiihİ;';İ;;;;lun'-il".l...l., neıicesinde: lzmir lli, Menderes llçesi,

r.r*ıoas-u Mahaıüe;i"5 ı5 ada l parsel sayılı taşınmazın l/l000 ölçekli_uygulama

i_r..iu,iii."ri.ina..amii alanınıja kaldığı ıespiı edilmişıir. " şeklindedir. Buna göre;

İ;; İ;;;;; ";;;r/|n 
5]9j §e\ılı Bclİdire Kanunu'nun "Beledilenin Yeıki Ve

İ"r;;;l".İ.'btiltı.ıind" l5/h nıaddesi Aynı Kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileıi"

;;İ;;; İİİ" .uaa".i ve Diğer Kuruluşlarla ilişkiler Başlıklt Bölü,rnün 75ld

;;dd;;İ ,; İOll .uy,l, Kamu Üli Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47,maddesi

g"l.eİ M."d*., Vulİülüğtlne l0 (on) yıllığına lahsis edilmesi hususunun.incelenerek

İa,ıın Meclisimizce Larar alınmasını ricİ ederim,üişletme iştirakler Md E-l5ll)
Denilmekleı

Meçlisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukarıda metni yazılı başkanlık

önergesinin gündeme alınmasına oy birliği ile karaı verildi,

}Itclis

,\/[

W;L_



T.C.
MENDEREs BELEDiYEsi

Karar \o:20
Karır Tarihi: 01.02.2021

MEcLiS t(ARARl

Gündeme Alrnın Başkanhk Önergesi-1 ;

ilgi: a) İlçe Müftülüğünün 11,11.2020 tarihli ve E-277l 1504-215.99-809414
sayılı yazrsı.

b) imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih],j, ye 22742422-
000/20224 sayılı yazısı.

Mülkiyeti Belediyemizc ait. Mendeles (Cumaovası) Mahallesi Köy civaıı-Klr
Mevkii 5l5 ada 1 parse)deki 1.500,00 m2 Cami Yeri vasıflı taşınmaz için; Menderes
Müftülüğü ilgi (a) yazıyla Kemalpaşa Mahallesinde mevcut üzerinde Hacı Fehime
Dere Camii Ve müştemilatında yer alan Fehime Dere Kur'an Kursu, lojman, wc,
abdesthane ve şadırvanın, Müftülükçe cami ve KuI'an kursu hizmetlerinin
yürütülmesi. görevlilerin atanması, aydıı alma ve klima saatle nin ayrılması,
lojmanda ikamet eden görevlinin kira sözleşmesi ve abonelik işlemleri için mezkur
taşınmazln tahsisi talep edilmiştir. lmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı da
"Müdürlüğümüzce yapıian iırcelemeler neticesinde; izmir iti, Menderes ilçesi,
Kemalpaşa Mahallesi, 515 ada 1 parsel sayülı taşünmazın l/l000 ölçekli uygulama
imar planı içerisinde camii alanında kaldığı tespi edilmiştir. " şeklindedir. Buna göIe;
Söz konusu taşmmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki Ve
İmtiyazları" bölününde 15/h maddesi Aynı Kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileri"
Bölümünün l8/e maddesi ve Diğer KurLülılşlarla ilişkilğ Başlıklr Bölümıin 75ld
maddesi ve 5018 satılı Kamıı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47.maddesi
gereği Menderes Müftailüğüne 10 (on) },1llığıı1a tahsis edilmesi hususunun
görüşiilmesi. (lşletme iştirakler Md E-l5l 1) Denilnekie:

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukarıda metni yazıh giindem
maddesinin Hukuk Komisyonu ve imar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar
verildi.

M R.. Fa lt AKAs Amine ÇİÇEK
Katip Üye\t anL Katip Üyc

A/U



T.C.
Mt]NDEREs BELEDiYEsi

\| ü§tİfa
}ltcl tJı§

MECLiS KARARI

Fatma ]uAKA S
Katip Üye

Karar No:2l
Karar Tarihi:Ot.02.2021

Amine ÇİÇEK
Katip Üye

Gündem Maddesi-2i

itgiI içişleri Bakanlığl Nıilrıs ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğiıniin

29.12.2020 tarihli ve l4059l sayllı yazısı,

Kamuidaİelerininhizmetsunumsüİeçlerininkolaylaşttnlmasl.vatandaşa
,t""ıiı. 

-ilrmeı 
yüklerinin azalıılması. hizmete erişimin daha hıztı ve etkiIi hale

;:;;';"];; Jrl.n""lt riril"rin 1erleşim yeri \e diğer adres şanı ,ıı,ulnaksıztn,

il;;;;};;;il;,",n ı,.rı,angi bir etlendirme memurluğuna yapılması. evienme

İİ".İ.İi"," bu evlenme memurlü]gu raraf,ndan yürülillmes!,_]9]1§1 !al$ıeı NUnıs

::'U;;^.,,a".i,[ İ;İ"c"".ı' Üuaİıug-iin ilgi yaz ısı}la bildirilmiştir.. Bu,nedenlei

]İ,,İ"İİİ"l"r^nd, İö.2oİö-,";ihii ," izı sayıii Mecıis Karan ile kabul edilen Gelir

ıJr"'i"Üıı.rlno., nikah iş re işlemlerine aiı ucretlerin }eniden düzenlenmeslnç

;;;;" ;;r;;r;;r.. Ekli tabloda yeniden düzenlenen nikah işlemleri ile ilgili

,İ.lİİİ.rin eij.üşUl..ri. üYaıı tşleri Md E-l438) Denilmekle:

Meclisimizce !apılan görtişmeler ncticesinde: yukarıda metni yazılı gündem

nıaddesinin Plan ve Bülçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi,

:

7



T.C,
}r E\ DI,. R[.S t]l,.L !-Di YIlSi

Kırar No:22
Kırar Tırihiı01.02.202l

lrECLiS t(.\RARl

Gündem Madde§i-3i

llçemiz sınırlan ç:,i..9" !.,ll:ilı."; i:ii_l1"ff'.ilili,|i*;Tl,i#xl1:avkın olarak yapılan 1,apıların ış ıe ışıt
İİİİİİl*İ"." İİj".İİ;.İ ir,ıilu"İndun doluy,, içişlei Bakanlıgınca 22,02,2007 tarih ve

..,ıı c^.,,ı, pA-mi G./elede u"r,.ıano,u( yürürlüğe giren Belediye ve Bağll

ı",İ,iirri# "i"'t^.i"i"ıi-ia'"r. -siJ;tl"ri Norm,Kadro- iıke ve standartlanna Dair

İİ'"#.'İİİl"''"l.'"J" , er alan III sayİİı li,ıede }er alan "Diğer Müdürliik]ei'de

il;;'":";, 
-ilnuoi 

ı.auauıtigıi,nün kurulmasi ve yönetmeliğini,ı onaylanması

İr.rrr"r" *İoaİul."si. rinsan Kalnakları ve tğitim Md E-l4]7]Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukartda metni yazılı gitndem

.rdd.r;;j;;;k;k kİnİi.yonİnu l,u,ul",ine oy birliği ile karar verildi,

}l |,'ıtnra Al(As Amine ÇiÇEK
Katip Üye\l ırB Kılip (' 1e

A/t

+.:



T.C.
MENDER_ES BELEDiYEsi

Karar No:23
Karar Tarihi:01.02.202l

MECLiS KARARI

Gündcm Maddesi-.l;

ilgi: istanbul Eleklrik Tlamvay ve Tiınel işletmelcri Genel Müdüİlüğü (Araç
Baklm onarım Dairesi Başkanllğının 07.01,202l tarihli ve 659 sayılı yazısı.

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı istanbul Elektrik Traın\,a} re [ünel işletmeleri Cene1 Müdürlüğü
tarafından 07.01 .202l tarihli yazr ve Encümen kararıyla Başkaniığlmıza satülacak olan;
34 1N 0339 piakall MeIcedes Marka 0345 Solo otobüsün Belediyemiz taıafindan
3.500,00+KDV bedelle,5393 sayılı Belediye kanıınunun 85. maddesi ile 237 sayılı
taşı kaıunun değişik1O,maddesi hükümleli doğrultusunda sat]n alınması ve Bütçe eki
T1 işaretli cetvele Destek Hizmetleri Müdürlüğü adına işlenmesi hususunun
görüşülmesi. (Destek Hizmetler Md E-885) DcniImekle;

Meclisimizce yapılan görüşmelğ neticesinde; yukarıda metni yazllı giindem
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy biıliği
ile karar verildi.

ı')^ ,*^h,,Mustafa Aİnin€ ÇiÇEK
Katip ÜyeKatip t]} eaş

A/U



T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No:2,1
Kırar Tırihi:01.02.202l

MECLiS KARARI

Cündem Nladdcsi-5i

ilgi: Ttıprag Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş,'nin 26,01.2021 tarihli ve
595 sayılı yazısı,

Belediyemiz hizmetleıinde kullanılmak üzereTÜPRAG METAL
MADENCiLiK SAN. VE TİC. A,Ş, tarafından 26,01.2021 tarihti yazı ile 34 AR 8l96
plakalı 201'] model Ford marka motol no:FFP6HB93705 şase no:

NMOKKXTP6KHB93705 olan alact Belediyemize hiçbir yük getirmeksizin ivazsız ve

şaaslz olarak hibe talebinde bulunmuşlardır. 5393 sayılı Belediye kanununun 85.

maddesi ile 237 sayıll taşıt kanunun değişik 10,maddesi hiikiimleri doğrultusunda hibe
olarak kabul edilmesi ve Bütçe eki T1 işaretli cetvele Destek Hizmetleli Müdürlüğü
adına i§lenmesi hususun göıüşülmesi, (Destek Hizmetler Md E-l539) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukaİıda metni yazıh gündem
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ve Huklık Komisyonuna havalesine oy biıliği
ile karar verildi.

Nlustafa İ1 l'atm AtiAs Amine ÇiÇEK
Katip UyeMec -i,nA

,. 
,, ;', 

-

Katip Uyeş

A/t



T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

MECLiS KARARI

Gündem Madd€si-6i

Meclisimizce yapılan göıüşmeleı neticesinde; yukanda metni yazıh gündem

ınaddesinin Plan ve Bülçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy biıliği
ile kaıar verildi.

İlgii Gümüş Tur A.Ş. Club Yalı Hotel&Resort'ün 25,0I.2021 tarihli ve 2983

sayrlı yazısı.
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak tızere GÜMÜŞ TUR A.Ş. CLUB

YALI HOTEL&RESORT tarafindan 25.01.2021 tarihli yazı ile 34 ZR 8406 plakah

2016 model Ford Kargo marka motor no:FU9,1131 şase no:

N MOKKXTP6KFU94 l 3 1 olan aracı Belediyemize hiçbiı yük getiımeksizin ivazsız ve

şartsız olarak hibe talebinde bıılı.rnmuşlardır. 5393 sayılı Belediye kanununun 85,

maddesi ile 237 sayıll taşıt kanunun değişik 10.maddesi hükümleri doğrultusuıda hibe

olarak kabul edilmesi ve Bütçe eki Tl işaıetli cetvele Destek Hizmçtleri Müditlüğü
adıiıa işlenmesi hususun görüşülmesi. (Destek Hizmetler Md E-1512) Denilmekle;

flustalh ,tR
Mecl Ba

Faa MAK-A.S
Katip Ül,e

Karır No:25
Karır Tırihi:01.02.202l

,\mine ÇİÇEK
Katip Üye§

A/t]



l.(,.
N{E\DER!]s BELtrDİYESi

Karar No:26
Karar Tarihi:01.02.202l

MECLİS KARARI

(]ündem l|adde§i-7ı

ilgiI Murat HoCAoĞLU'nun 20.i0.2020 tarihli ve 24790 kaylt sayılı
dilekçesi.

ilgide kaylth yazı ile Betediye Başkanlığımıza sunulan, ilçemiz, Mithatpaşa
Mahallesi. l5MJIb uygulama imar planı paftasl, 449 ada, 3 ve 4 numaralı parseller ile
450 ada, t numaralı paısele ilişkin hazırlanan teklif PlN: 35179525 numalah 1/1000

ölçekli Uygulama imaı Planı değişikliği tellifi hususunun görüşülmesi, 1İmar Md E-
1510) Denilmekle;

Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazıh gündem
maddesinin İmaı Komisyonuna havalesine oy billiği ile kalar velildi.

t,atmıı NtAKAs Amine ÇiÇEK
Katip Üyenl- Katip Üyc

-\ı,

A/U



T.c.
}tE\DEREs BELEDi\ Esi

Karar No:27
Karar Tarihi:01.02,202l

}t 1,]( t.is K,\l{Alil

Gitndem Madd€§i-8;

ilgi: Mehmet iPEK'in 07.09.2020 tarihli ve 20805 sayllı dilekçesi,

İlgide kayttlı yazı ile Belediye Başkanlığımıza sunulan, llçemiz, Gölcüklel

Mahallesi,"lsMJll uygulama imar planı paffası, l l27 ada, 20 numaralı paısele ilişkin

r,-oıanar, ı"tıir prNi ıszsosso numarah l/l000 ölçekli Uy8ulama lmar Planı

değişikliği teklifi hususunun görüşülmesi. (İmar Md E-l333) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler ııeticesinde: yukanda metni yazıh gilndem

nıaddesinin imar Komis1,onuna haıalesine oy birliği ile karar verildi,

\'I usta F Amine ÇiçEK
Katip ÜyeKatip Üye

A/[l



Anıin€ ÇiÇEK
Katip Uye

Cr\

T.C.
NrF,\DEltES BELEDiYtrsi

MEcLis KARARI

Fatmıı MAl{-{s
Katip Üyc

Karar No:28
Karar Tarihi:01.02.202l

\l u\tıı
N,le

A/t

Gündem Mıddesi-9;

iıgi: Gediz Elektıik Dağıtım A.Ş,'nin 19,o1,2o2| taihli ve 3400 saylh yaz§ı,

ilgide kayıtlı yazı ile Beledile Başkanlığımıza.sunulan, yürüıülen €lektrik

oue,t,. irir_"ti.ii aksamadan devamı için duyulan jhtiyaç nedeni}le llçemiz,

İl'riour, .uhull"ri. l6M-llld pafta. 570 ada,J parselin kuzeyinde 1er alan trafo alanı

;;;;,k ;;.,h,; 
"i";," 

isletme ilını olarak kullanılıyoı olmasl dolayısıyla, söz konusu

.İ"^," İ-İ İrl.."İ ulun, olo,at planlanmasına ilişkin hazulanan 1/l000.ölçekli

İ;;;;İ"-" I;;;rİ";, değişikliği teklifi hususunun görüşülmesi, (imar Md E-l436)

Denilmekle;

Meclisimizce yapülan görüşmeler netitesinde; yukarlda mefni yazılı giindem

nıaddesinin imar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi,



T.C,
MENDEREs BELEDiYESi

Kaİİr No:29
Karar Tarihi:01.02.202l

\1ECt.is KARARI

Gündem Maddesi-l0;

ilgi: Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş,'nin 31.12 .2020 :f,İih|i ve'12482 sayılı yazısı.

ilgide kayltlü yazı ile Belediye Başkanlığımıza sunulan, gerek mevcut

şebekenin yük duİumundan gerekse yapılaşma yoğtutluğundan kaynaklı ihtiyaç

duyulan enerji gereksinimindeki anlşa bağlı olaIak oluşan trafo ihtiyactnr ka$ülamak

amacıyla İlçemiz, Gazipaşa Mahallesi, |073 ada 9 parselde hazırlanarı teklif PIN:

352349l6 numaralı 1/l00O ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklift hususunun

görüşülmesi. (İmaı Md E-1439) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmelel neticesinde; yukarıda metni yazılı gündem

maddesinin İmar Komisyonuna haı,alesine o) birliği ile karar verildi,

Ni us Fatm
Kİtip L tc

Aİnine ÇiÇEK
Katip UyeişB :\-:l

.io'\.,

A./U



T.C.
}t ı.N l)liliE§ l}!]L[Di\ [sİ

Karır )iol30
Karar Tırihi:01.02.2021

MECLis KARARI

Gündem Maddesi-l li

Pandemi nedeniyle Genelgeyle zorunlu olarak kapall fufulan Belediyemiz

,",rl-, lahilİ;;;ki işyeİlerinden kapalı oldukları süre boyunca Katı.Atık_bedelinin
;l"İöiJ.l" 

"İ,r-"-*İİıususunun 
gOrtiştllmesi, (lşletme ve iştirakler Md E-l529)

Denilmekle;

Meclisimizce ),apılan görüşmeler neticesindei yukanda m9tni yazıh gündem

."aa".lnin Plun ue Blİç" Ko.i.yon, ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği

ile kaıar verildi.

\lu Fatmı MAKAS Amine ÇiÇEK
Katip ÜyeB9ffiü\

/l1 +\
Kıtip []yelis

.\/t,



Mt]cLis KAR4RI

Gündem Mıddesıı2;

Belediye meclisimizin 09.10.2020 tarihli l28 sayılı kararı ile belirlenen 202l
yllı katl atık tarifesi cetvelin de ; 'iz-su aboneliği olan miikelleflere ilişkin taİife
aybaşrnda uygulanacaktır. Sayacın okunmadığı ayların ücreti de ilk okunduğu ay toplu
olarak tahsil edilecektir,'ibaresi yer almaktadır, Ancak uygulamada iz-su tarafinda
sayaç okunduğu andai ' kirleten öder ilkesine' aykın olarak. kullaıılmayan dönemler
için ge.iye dönük kalı atık ücreıi tahakluk eltiği için bölgemizde yaşayan vatandaşlar
taratlndan ekte sunduğumuz dilekçeler yazılmış olup mağdu yetleıinin gideri|mesini
talep etmişlerdir. Bu durumun düzeltilebilmesi için yukanda bahsi gecen ibarenin
iptal edilerek, tarifeye ilişkin mecIis kalarımlza; 'kirleten öder ilkesine uygun olaIak o
( slfır ) tüketimli abonelerde katl atık bedeli tahakkuk etmemesi l ( bir ) ton
tüketiminde katü atlk bedeli tahakkuk etmesihususunun görüşülmesi. (İŞletme ve
İştirakler Md E-l5l9) DeniImekle;

Meclisimizce yapılan göriişmeler neticesinde; yukanda melni yazth gündem
maddesinin Plan ve Bütçe Komi§yonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği
ile kaıar veıildi,

T.C.
MENDEREs BELEDiYESi

l ıtmil s
Katip Üle

Karar No:3l
Kırar Tarihi:01.02.202l

Amine ÇiÇEK
Katip Üye

Nlustn
\l ğşpa

A/t



T.c.
MENDEREs BELEDiYEsi

Karar No:32
Karar Tarihi:01.02.202l

İlgi: a) 18,11.2020 taih ve l9l61 sayılı İçişleri Bakanhğl yazısl.

b) 15,12.2020 tarih ve 202012'1 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Genelgesi,

l5,|2.2020 tarih ve 2020/27 sayıIı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi

"Koıonavirüs salgını kaynaklı zorlayıcl sebepleı gerekçesiyle; yelel yönetimlel ve

bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare biılikleri ve bunlaıın
seımayesinin ya slndan f'azlasna doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya

ay ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşlnmazlanna
ilişkin olarak iaifak hakİt, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili
mevztıattnca ödenmesi geıeken bedellerin vey.ı tutarla n Kamu kurum ve kuruluşlan
taralindan alman önlemler soıuıcunda ıel,a pandemi sürecine bağlı olarak
faaliyet]crinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilecek sözü edilen

bedellere ilişkin olarak idaıece yapılacak değerlendirrne sonucunda indirim veya
ertelcme yönünde karar alınabileceği. (a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri
durdlırülan işletmelerden kiıa bede]lerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar

sözleŞme stireleıinin uzatılması beliniImiştir.7244 sayılı Yeni Koıonavirüs (covıd-19)
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkileıinin Azalhlmas] Hakkmda Kanun ile
Bazı Kanunlarda DeğiŞiklik Yapılmasına Dair Kanun ile i]gi (a) içişleri Bakanlığı
Geııelgesi ve |5.12.2020 tatih ve 2020127 sayılı Çevre ve Şehifcilik Bakanlığl
Geııelgesi'nin ilgi (a) ve (b) ııaddeleri uyarmca Belediyemiz Mülkiyetinde
bulıınanişyerlerindeki kiracıların durumlarınınincelerek, belinilen genelge ile
işyeıleri kapallan kiıacılardan işyerleıinin kapah oldukları süe bolunca kira
alınmaması ve bu sürelerin kira sözleşme sürelerine eklenmesi hususuntm
göriişi]lmesi. (İşletme ve İştiıakler Md E-1538) Denilmekle;

I\tECLiS K,\RARt

Gündem Maddesi-l3i

Meclisimizce yapılan görtjşmeleİ neticesindej yukarıda metni yazlh giindem
nraddesiırin Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği
ile kıraİ \,eİildi.

\Iustıİt Amine ÇiÇEK
Katip ÜyeN'I ccl Kıtip t:lc

F

A./U



ilgi: Menderes Ka_vmakamlığının l8,01,2021 1aıihli ve 132 sayılı yazısı,

ilsi vazıda " İzmir Büyükşehir Belediyesinin 09,12,2013 tarih ve l435 No,lu

k"*" il"''fioJjıİr. Ö".*"',ıİ" Ü,İ"ll*i,ae bulunan sokaga "Fatih Sultan.Mehmet

İ,]"_]: 
'"l,' .1-.;ı-;";t ancak Fatih Sultan Mehmet bir cihan padişahı olduğundan

İ#"'""İ""lİ"l.'İ^İ"',"-"","," 1,1l-,lması Lamuolıında .rahatsızlık 
uyandırmtş

iir"'il_,-r"i"ro"ıoİınıız rarafından konu)la ilgilija,/ıml/ elinde göndeİilen tweet

;;l";İ,;;,-;;;İ.nİ".'İ:1o ,u1,1, Süiijl(şeii, ğeledile Kanunun ve 5]9] saytlı

lleledive Kanunu geregince söl *on"u,okuk adındali Paşa unvanıntn kaldınlarak

:;"ii;,;,i;;;,,n;,i;"İ,ı]*.:"ır"ı deüişıirilmesi hususunda gereğini alz ve rica

#;;;':;;;İh;İİ; "lrp. 
İ"" hatkın"da izmir Biiyükşehir Belediyesi_ Meclisine

;;;; İ;İ;İ;t.ti)tn bilai,il,",i hu5usunLın görüşülmesi, (jmar Md Z-l576)

T,C.
NrENI)ERES BELEDiYEsi

\lECLis K,\R\RI

Gündem Madde§i-l{ j

Fatma Al({s

Karar No:33
Karar Tarihi:01.02.2021

Amine ÇiÇEK
Katip Uy€

Dcnilmeklel

\'Ieclisimizce yapılan görüşmeleı netice§indei yukanda melni yazılı gündem

,,,"aa..İni,,, İukrl romisyonİna havalesine cıy birligi ile karar verildi,

',Iııslıfı R
NItclis ,i Katip Üye

lPa
\:.

İ}

l

A/U
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T.c.
ME\DERES ırELEl)iYESi

Karar No:34
Karar Tarihi:01.02.202l

N,tEcı-is taARARl

Toplantı}a Kahlamayan Meclis Üyeleri, Mümin BAYRAM, Mehmet

CiVEK, Faima EkiCiOCLU. Erdogan YALÇIN ve Halil ŞEN'in izinli sayılmalarına,

oybirliği ile karar verildi.

Fatma MAKAs Amine ÇiÇEK
Katip Üye

ıIustıf
Meclis + Katip Ül,e

::l

A/U



T.C.
MENDEREs BELEDiYEsi

Kırar No:35
Karar Tarihil01.02.202l

MEcLis KARAR|

Görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığlndan Şubat-202l olağan

Meclis Toplantısı t.Birleşiminin kapatılmasına ve Şubat-202l Olağan Meclis

toplantısı 2.Birleşiminin 05,02.202l cuma günü saat l6|00'da Belediyemiz Meclis

Toplantı Salontında yapılmasına oybirliği ile karar veıildi.

,rn
\lustiıı Fntmı AKAs Amine ÇiÇEK

Katip Üyei\l ş Katip Ülc

A/U


