
T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Karaİ No:l25
Karar Tarihi: 01.06.2022

lıgi:13.05.2022 taİih ve l5255 kayıtll dilekçe.

llgi dilekçede; Giirel Tasanm Aksesuar otomotiv san. Tiç. Ltd. Şti. tarafindan

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 20t6 model Peugeot Boxer
(Btyaz) marka model, motor no: l0DYZZ42l2322, şase:VF3YC2MFC |2c95482,
seri no: FP643770 olan aracı Belediyemize hiçbir ytik getirmek§izin ivazslz ve şafisız
olarak hibe etıne talebinde bulunmuşlardıı. 5393 sayılı Belediye Kanununun 85,

maddesi ile 237 sayılı taşıt kanunun değişik lo.maddesi hükiirnleri doğrultusunda hibt
olaıak kabul edilmesi ve Bütçe eki Tt işaleıli cetvele Destek Hiaıetleri Müdülüğü
adına işlenmesi hususunun görüşülmesi. (Destek Hizmetleri Md E-34734) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşm9le. neticesind€; yukanda metni yazllı giindem

maddesinin Plan ve Btıtçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği
ile kaıar verildi.
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T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

«aİrrNo:126
Karar Tarihil 01.06.2022

MECLiS KARARİ

Gündem Maddesi 2-;

İlgi: Müammed ToPKAYA tarafindan verilen 11.05.2022 tarih ve 14894
kayıtlı dilekçe.

iıgi diıekçe ile; izmir ili, Menderes İlçesi, oğlananası Mahallesi, 23l ada, 7
parsel sayılı 6l3,13 m2'lik taşınmazdaki l1313/61313 orannda l13,13 m2'lik
belediye hissesinin, sahşDrn için gerekli işlemlerin yapılması talep edilıniştir. 5393
sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başl*h 59. maddesinin (d) bendi;

"Taşlnrı ve taşınmaz mallann kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde

edilecek geliller" Belediyenin geliıleri arasında gösterilmektedir. 5393 sayılı Belediye
Karıunu'nun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlaf' bölümiinde l5lh maddesinde "mahalli
müşterek nitelikteki hianetlerin yeIine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan

sınrıları içerisinde taşlnmaz almak, kamulaştmak, satmak, kilalamak veya kiraya
vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlaI üzerinde srnırll ayni hak tesis etınek", aynı
kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileri" Böliımiinün 18/e maddesinde "Taşlnmaz mal

altmına, satımrna, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir
taşrnmazın kamu hianetinde ihtiyaç du},ulmaması halinde tahsisinin kaldırılmasına, üç

y,İd- f-la kiıalanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar tizerinde

sınırlr ayni hak tesisine karar vermek" denilmektedir. Buna göIe; üııkanda izahını
yaphğımtz karıun maddeleri dikkate almarak, ilçemiz slruılan içerisinde, Menderes

İlç".i, Oğla,,-*, Müallesi, 231 ada,7 parsel sayılı 613,t3 m2'lik taşınmazdaki

ıi3ı3/6ıJı3 oranında 113,13 m2'lik belediye hissesinin diğer hissedar olan

Muhammed ToPKAYA'ya satlş karan almmasınr hususrürun gödşülmesi. (Imaİ Md
E-34385) Denilmekle;

Meclisimizce yapllan gö!üşmelel neticesinde; yukanda metni yazıh giindem

maddesinin İmar Komiİyonu ve Plaıı ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile
kalar verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDİYE§i

Kırar No:127
Karar Tarihi: 01.06.2022

MECLis l(ARAR]

Gündem Maddeşi 3-;

iıgi: Giimtiş TECİMER taıafından verilen 03.09.202l tarih ve 2699l kayldı
dilekçe.

llgi dilekçe ile; İzmi! ili, Menderes ilçesi, Menderes(cumaovasl) Mahallesi, 377
ad4 l6 paısel sayılı 617,52 m2'lik taşmmazdaki 946l130876 orarunda 189,22 mz'llk
belediye hissesinin, satışDrn için gerekli işlemlerin yapılmasl talep edilrniştir. 5393
sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıklı 59. maddesinin (d) bendi;

"Taşınır ve taşrDmaz mallann kira, satış ve başka suretle değellendirilmesinden elde

edilecek gelirler" Belediyenin gelirleri aıasında gösterilmeltedir. 5393 sayıh Belediye

Kanuıu'nun "Belediyenin Yetki ve lmtiyazlan" böltirniinde 15/h maddesinde "
mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yeıine getirilmesi amacıyl4 belediye ve

mücaviİ alan sınırlan içerisinde taşlnrnaz almak, karnulaşhrmak, §atİnak, kilalamak
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlaı ilzeıinde sınırlı ayni hak tesis

etmek" aynl kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileri" Böliimtiıih l8/e maddesinde

"Taşınmaz mal alımın4 satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşırıınazn kamu hizınetinde ihtiyaç du}Tılmarna§ı halinde tahsisinin
kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiıalanmasına ve siiresi otuz yılı geçmemek kaydıyla
bunlaı tizerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" denitmektedir. Buna göie;

Yukanda izalını yaptığmız kanun maddeleri dikkate alınaıak, ilçemiz sınırlan
içerisinde, Menderes İlçesi, Menderes(Cumaovası) Mahallesi, 377 ada, 16 paısel

sayı,|ı 617,52 m2'lik taşınmazdaki 94611308'76 oranında 189,22 m2'lik Belediye
hissesinin diğer hissedal olan ciımüş TEclMER'e satış karan alınmasrnı hususıınun
görüşülmesi. (İmaı Md E-34387) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazıh gilndem

maddesinin İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile
karar verildi
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No:l28
Kırar Tarihiı 01.06.2022

MEcLiS KARAR!
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Gindem Mıddesi 4-;

llgi: M9hmet Ali BATAN tarafindan velilen 13.05.2022 tarih ve 15242 kayıth

dilekçe.
ilgi dilekçe ile; izmir lli, Menderes llçesi, Bulgurca Mahallesi, Beyköy Mevkii,

189 adİ 1 parsel sayılı 1225,90 m2'lik taşınmazdaki belediye hisse§inin, satışlnın için
perekli islİmlerin yap ması talep edilmiştiı. 5393 sayılı Belediye Kanununun

Eele<tiyenin getirleri başlıklı 59. m;ddesinin (d) bendi; "Taşını, ve taşınmaz. mallann

kira, satış ve-başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler" Belediyenin

g"lİİl".i .^,"aİ gösteilmek;dir. 5393 sayılı Belediye Kanıınu'nurı "Belediyenin

ie*i ,e l-tiyaair," böliımtinde 15/tı maddesinde ' mahalli müşterek nitelikıeki

ırızmeı"ın yerine getiıilmesi amacıyl4 belediye ve rnücavir_alaı slnrrlan.içeıisinde

taşınmaz almak, Ürnulaşırmak, satmak, kiralamak veya kiraya_ veımek,. trampa

etmek, tahsiş etmek, bunlaı iizerinde slnlllı ayni hak tesis etmek", aynı. kanunun
iü""İr;n COr", ve Yetkileri" Bölümiinün l8/e maddesinde "Taşnmaz mal almına,

satimr,ra. taı.asına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine vc11 tahsisli bir

taşınmazın kamu hizmetindç ihtiyaç du},ıılmamas1 halinde tahsisinin kaldnlmasına, üç

,,İar" r"rl" kinlanmasına.e süresi oruz yı|ı geçmemek kaydıyla bunlaı iizerinde
'r,r*l, 

"l"l hak tesisine karar vermek" denilmektedir, Buna göfe: 
.yukanda 

izahını

;İrd; kanun maddeleri dikkate alınank, ilçemiz sınırlan içerisinde, lzmir ili,
İjJna?. ilç"ri, Bulguıca Kadastro M Mahallesi, Beyköy Mevkii,_ l89_ada,^ l parsel

,"vİİİ lZZSBo m2'İik taşınmazda bulunan 399lll5l9o omnında 322,09 m2'lik

İ"İ"jly" l,i*"ri"l" satış karan alınmasl hususunun görüşülmesi, (İmaı Md E-34992)

Denilmekle;

Meçlisimizce yapılan görüşmeleİ neticesinde; 1ukanda metni yazılı. gilndem

mad,t".inin l-a, Komisyonu-ve fhrı ve Blitçe Komisyonuna havalesine oy billiği ile

kaıar verildi.



T.c.
MENDERES Bf,LEDiYEsİ

Karar No:129
Karar Tarihi: 01.06,2022

MECLis KARARI

Günden Mıddesi 5-;

Belediyemiz biinyesinde faaliyet gösteİen cUMAovAsI sosYAL TEsİs
İŞı,Erıcı-rnü ı.Ş.'nin fınansman dıırumunun güçlendirilmesi için2.500,000,00 TL

"İr.uy" "nrrr--" 
gidilmesi hususunun görüşülmesi. (Mali Hizırıetleı Md E-3521'7)

D€nihıekle;

Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesirrde; yukanda metni yazılı giindem

rnaddesinin llukut lİomisyonu ve Plan ve Bülçe Komisyonuna havalesine oy biıliği
ile kaıar verildi.
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T.C.
MENDERES Bf,LEDiYEsi

Karar NoIl30
Karar Tarihi:01.06.2022

MECLiS KARARI

Gündem Maddesi 6-;

|lg| a) 25.05.2022lalihli ve 95l75795-000/35188 sayılı yazı.
b) 24.05.2022 lai.h|i ve 457 49087 -0OOl35089 sayılı yazı.

Fen İşleri ve Paık ve Bahçeler Müdiiılüklerince hizınetlerin daha etkin ve
verimli sunulmasr adına ilgi (a) yazı ile Fen İşleri Müdülüğiınce iki (2) adet Traktör,
iki (2) adet Daüperli Kamyon ve bir (l) adgt Yama Silindiıi ve ilgi (b) yazı ile Paık ve
Bahçeler Müdürlüğiince üç (3) adet Arazjjz, b|l (l) adet 24 mt Hidrolik Platformlu
sepetli vinç ve bir (l) adet Çift Kabin Kamyonetiİr satn alınmasına ihtiyaç
du},rılmaktadır. Fen işleri ve Park ve Bahçeleı Müdüliikterince satın a]ıİıması
planlanan araçlann 2022 Yıl:, Mali Bütçesi'nde yer a|uı 237 Sayılı T§ıt Kanunu'na
göre Sahn Allnacak Taşltlan cö§terir (T-1) cetveline işlenmesi hususunun
görüşülmesi. (strateji Geliştirme Md E-3527l) Denilınekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler netiçesinde; üukanda metni yazlll gündem
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonurıa havalesine oy birliği ile karar verildi.
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T.c.
MENDERf,§ BELEDİYESİ

Karar No:13l
Karar Tarihi:01.06.2022

MECLiS KARARI

Gündem Mıddesi 7-;

İzmir Buyiikşehir Belediyesi, Harita ve cBs Daire Başkanlığı bünyesinde

devam etrnekte olan il, ilçe ve mahalle sınırlannm kesinleştiril-ınesine yönelik çalışma
kapsamında Torbalı ilçesi ile aramızdaki ilçe ve müalle sınırlannrn belirlenmesi ve

kooıdinatlandın|ması hususunun görüşülmesi. (İmar Md E-35283) Denilmekle;

Meclisimizce yapllan gö.üşmeler neticesinde; yukanda metni yaztlı gilndem

maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havatesine oy biıtiği ite karar vçrildi.
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No:132
Karar Tarihi:01.06.2022

MECLiS KARARI

Gündem Maddesi 8-;

Belediyemizce vatandaşlanmıza daha etkin biı hizmet vermek ve hizmetlerin

kesintiye uğIamaİnasl için idaremiz araç palkındaki kendi malı amçlanmz yetersiz

kalmaktadlı. Dolayislyla Fen işleri Müdülüğüne iki (2) adet Tİaktör, iki (2) adet

Daİnperli Kamyon ve bir (l) adet Yama silindiri ile Park ve Bahçeler Müdülüğİine üç

(3) ;det Arazöz, bfu (1) adet 24 mt Hidrolik Platfomlu Sepetli Vinç ve 1 adet Çift
İabin Kamyonet ile ekipmanlaıın Belediyemizce 2022 y mda Devlet Malzeme Ofisi

aracllığıyla satln almmasma ihtiyaç du}ulmuştur. Söz konusu araç, iş makinası ve

ekipmanların Belediyemizce 2022 yılıırıda Devlet Malzeme Ofisi aıacıhğıyla satın

alınması hususunun göİüşülmesi. (PaIk ve Bahçeler Md E-35284) Denilmekle;

Meçlisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yaztll gilndem

maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar veIildi,

M I{asan KARA H ÇoLAK
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T.C.
MENDERES Bf,LEDi}Tsi

Karar No:l33
Kırar Tarihiı01.06.2022

MECLiS KARARI

Gündem Mıddesi 9-;

Belediyemizce on 1l0) adeı Muhtelifaraç ve iş makinasl ile ekipmanların satrn

alınması işlerinde kullaıul-rnak üzere İller Bankası A.Ş.'den 10.130.610,10 TL-(On
milyon yiiz otuz bin altı yiiz on Türk Lirası On kuruş) kredi kullanllmasına, Kıediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, rcsim, harç, ücTet vs,

ödemelerin, İlle! Baİıkası A.Ş.'ce teminat olaİak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve

lller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanhğınca dağıtılan yasal paylanmızın mevzuattan

kaynaklanan herhangi bft kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (o/c4o'm

dışında ve %lo0'ünJkadaı) kaşılanmasın4 kedi teminatına konu gelirlerden lıediye
ilişkin ödemelerin kaİşılanamaması halinde, bu kediyle elde edil€n tesis, inşaat ve her

nevi gayrimeıkul ile araç, gereç ve malzemenin, İlle! Bankası A.Ş.'ce talep edildiği

takdiİde alnı şartlaıda ve talep tarihinde İll€r Bankası A.Ş. adına ipotek veya ıehin

edilmesine, İıler sankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandınlacak kıediye ilişkin olarak

her ttırlü sözleşmeyi ve evmkı imzalamaya ve kedi ile ilgi|i devam eden işleİrıleri

yüliitmeye, Belediyemiz mtılkiyetindeki her tiirlü gayrimenku]ü iller Bankası A,Ş,'ye

İpotek ,".m"y", Belediyemizin her Nirlü gelir. hak ve alacaklannı. iller Bankası

ıi.Ş-'y" terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her ti,irlü ticari işletmeyi İller

lanklı l.Ş,'ye ıehin veımeye, lller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuai v€ bunda

meydana gelibilecek her tiirlü değişiklik çerçevesinde, 5393. _Sayılı. Belediye

ranunu'n,- 68. maddesinde yer alan koşullaın yerine getirilmesi kaydıyla krediye

konu işle ilgili her tfulü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Musıafa J(AYALAR'ın
ye*ilendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Paık ve Bahçeler Md E-35286)

Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun

68. maddesinde yeİ alan koşulların ye.ine getirilmesi kaydıyla Jtkanda belirtilen

kediye konu işİe ilgili her ttlılü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa

KAYhLAR'ın yetkilendirilmesi hususunun uygunluğuna oy çokluğu ile kamı verildi,

Hasın KARA Hüsey LAKNl
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T.c.
MENDERES BELEDİYESİ

Karar No: l34
Karar Tarihi:01.06.2022

MECLIS KARARJ

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyeleri Hazal DENiZ GEZE& İbıahim
BİNEK, Gttsel RÜZGAR, Halis MACİT, Ayhan PEHLIVAN, Erdoğan YALÇIN,
Bül€nt TAŞKIRAN, Süleyman SARIKAYA, Mehmet CİVEK ve Mümin
BAYRAM'ın izinli saylmalanna oybirliği ile karar verildi.

Mu§tafa Ha§
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No:l35
Karar Tarihi:01.06.2022

MECLiS KARARI

Göriişülecek başka giindem maddesi bulunmadığından Haziran-2022 Olağan
Meclis Toplanhsı l.Birleşiminin kapatılmasna ve Haziran-2022 olağan Meclis
toplantısı 2.Birleşiminiıı 06,06.2022 Pazaıtesi gtlnü saat l7:00'da Belediyemiz Meclis
Toplantı Salonunda yaptlmasma oybirliği ile karaı verildi.
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