
T.c.
Mf,NDEREs BELEDiYEsi

Karar No: 236
Karır Tarihi: 01,12.202l

MEcLis KARAR]

Bışkanlık Önergesi-1;

ilgi: 08.1 1.202l tarih ve 33668 sayılı dilekçe.

Özdere Orta Mahalle 1163 ve l 168 sokak kesişiminde bulunan pfuk4 .Ittk
Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe-Yıldnm bperasyonunau Şİhiİolan ,"İlçemizde ikamet eden Piyade Teğmen Mehmet KIVİK.ın' isminin'veriümesine
0|.07 .202l tarih ve l4l no' lu Meclis Karanna istinaden oybidiği ile karar verilmiştiI.
Şehit babası Kenan KIVIK tarafindan verilen 08.11.2oil dihli ve 33668 sayılı
dilekçede "Özdere Orta Mahalle 1163 ve 1168 sokak kesişiminde tul*arı p-l.u
Şehidim Pilade Tegmen Mehmel KIVIK'ın adının veriImesi Belediyemizce
karaılaşhrılmıştıI. Ancak belirlenen bu a]an, Şehidimin yapılacak olan un,n içİ'n ,yg.,r,
değildir. Yine yaşadığımız Mahallemiz olan Orta Mahallede bulunan l l30 §okak da
yer alan pa.klmız büyüklüğü ve merkezi durumda olması sebebi ile anıtımız için çokdalıa ııygun re arı]arnlı oIacaktır. Bu konudaki ıalebimin değerlendirilmesini Ve
sonuçlandlrılmasınl aız ederim denilmektedir.., Ilgi dilekçe ıilebinin incelenerek,
Özdere Orta Mahalle ll30 sokak da bulunan pa.İım,- İriyade r"!-"n V"t -"tKIVIK' n arutının yap aİak, isminin verilrnesi hususunun, sayın Meclisimizce
görii§ülerek kalara bağlanmasmı rica ederim. lPark ve Bahçeler Md E-22284)
Denilmekle;

. Meclisimizce yaptlan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı başkanlık
önergesinin gündeme alınmasına oy birliği ile kaıar veıildi.
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T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Karar No: 237
Karar Tarihi: 01.12.202l

MECLiS KARARI

Başkanhk Önergcsi-2;

. Belediyemiz biinyesinde faaliyet gösteİen CUMAoVASI sosYAL TEsis
IŞLETMELERI A.Ş'nin finansman durumunun güçlendirilmesi için3.995.475,00
TL sermaye artırımna gidilmesi hususunun Sayın Meclisimizce gö.üşüleıek kaıaıa
bağlarunasını rica ederim. (Mali Hizmetle. Md E-22285) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan göri§meier neticesinde; ,,ııkanda metni yazılı başkanlık
önergesinin gündeme alınmasına oy biıliği ile karar verildi.
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T.C.
MENDERES BELEDiYESİ

Karar No: 238
Kırar Tarihi! 01.12.2021

MEcLİs (ARAR]

Başkanhk Önergesi-3;

ilgi:a) 28.09.2021 ta hli yazı
b) 0l.|2.202I tarihli yazı

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin geliıleri başhklı 59, maddesinin (d)
bendi "Taşınır ve taşınmaz mallann kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden
elde edilecek gelirler" belediyenin gelirleli alasmda gösterilmektedir.5393 say ı
Belediye Kaı,ıunu'nun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan" böltimü |5,h maddesinde
mahalli müşteİek niteliktekİ hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyl4 belediye ve
mücavir alan sınırlan içerisinde taşlnmaz almak, kamulaştıımak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, tlampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzeıinde srnırlı ayni hak tesis
etmek", aynı Kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileıi" Böliımiiniin l8/e maddesinde
"Taşınmaz mal alrmna, §atlmrna, taka§ma, tahŞisine, tahŞis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşlnmazın kamu hizmetinde ihtiyaç dulıılmaması halinde tahsisinin
kaldlnlmasına, üç ylldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla
bunlar üzeıinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" d9nilmektediİ. Brrna göIe;
yukaİlda izahlnı yaptlğİnz Kanun maddeleri dikkaüe alınalak, iJçemjz sınrrlarl
içerisinde. Menderes ilçesi Mendeİes (Cumaovası) Mahallesi 2097 ada 29 parsel
sayılı 289,66 m2'lik taşınmazda bulunan,160/14483 oranında 9,20 m2'lik belediye
hissesi için satış kaİan allnmasmt hususunun Sayln Meclisimizce görüşülmesini rica
ederim.(imaI ve Şehircilik Md E-223l1) Denilmekte;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde! yukarıda metni yazılı başkanlık
önelgesinin giindeme alınma§ına oy birliği ile karar verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No: 239
Karar Tarihi: 01.12.202l

MECLis KARARr

Özdere orta Mahalle 1163 ve l 168 sokak kesişimin de bulunan Darka. TürkSilai]ı Kuvıeıleri ıaralından düzenlenen l"nç"-V,la,ı.,.'Op"ra-|"";;; #lİİ ;:Ilçemizde ikamet eden Piyade Teğmen Mehme. ruvirin' ir.inii'riiı.".in.
01_07,202l talih ve l4i no' lu Mecliskaıarına i.ti"ad;"ybi,.üiğİ;t-- r".'l-iu'i..
Şehit babasü Kenan KIVIK tarafindan verilen 08.11.2(İ21 İ"?İblJ 

"" 
llİİc ."-l,dilekçede "özdeıe Oıta Mahalte l 163 

,v_e_ _l 
168 ,"tJt"rŞl.İ, İ" İ;"tıiii #İ;Şehidim Piyade Teğmen Mehmet KIVIK'ın adnın ";;;r;- ;;İ;j;".r*karaılaştlrılmlşhl. Aııcak belirlenen bu alan, Ş"l,iai-i, y"plu"J 

"İ"n ".'u,lİİ; 
.r**değildiı, Yine yaşadrğımrz Mahallemiz ol*-Onu VulılİlİJ. trl-- l İ]rj'r"t"k O"

]:l:T,t:1,.T,, lYr.klügü 
ve merkezi durumau ol-u., J"ti'l"-*,,,r,."İçl. çotoana u}gun ve anIamlı o]acakıır, Bu konudaki ıaIebimin degerlendirilmesini vesonuçlandırrlmasını arz ederim,'' Denilmekıedir. rlgi ,riİ"k;.;;;i;İ;"İ""İl"o.."t,

Ozdere ona Müalle ll30 sokak da bulunan parÜ-,r; İ,y;;lee-;; M"h-*K]VIK' tn_anıtmın yapılaıak, isminin ,"ri]."rİ hr.rrun- eö;şüü."..i. 
" 

t;'aık *Bahçeleı Md E-22284) Denilmekle;

, . 
^ ^Mecljsimizce 

yapı]an görüşme]er neticesinde; İiçemiz Özdere Orta Mahalledeve r l Ju soıal(a yer alan parklm]ztn büyiıklüğü ve merkezi durumda olması sebebi ileparka. li}k SilüIı Kuweıleri ıaraindan düzenlenen P.nç"-V,İJİnrrrOp.lurvonrnOu
Şehit olan ve ilçemizde ikamet eden Piyad" r"g-"n ırl"ı]-ei ilvir' .'ijroi* r_ın"Mahalle 1l30 sokak da_bulunan parkımıza ..Şehit Piyade Tegrnen Ü"lrr"İİlVlrr,
anıtlnın yapılarak isminin verilmesi hususunun uygunİuguna Jy birtiği ile kararverildi.
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Gündeme Ahnan Başkanhk Önergesll;

ilgi: 08.ı 1.202ı tarih ve 33668 sayılı dilekçe.



Karar No: 2,10
Karar Tarihiı 01.12.202l

MEcLis KARARI

Gündeme Alrnan Başkanhk Önergesi-2;

Belediyemiz biinyesinde laaliyeı gösıeren CUMAoVAS| sosYAL TFsis
IŞLETMELERI A.Ş'nin finansman durumunun güçlendirilmesi için3.995.475,00
T_! |:rmaye artrrrmına gidilmesi husu§uıun gortıştılmesi. (Mali Hizmetler Md E-
22285) Denilmekie;

.. .Mec]piınızce yapllan görüşmeler neticesinde; }ukanda metni yaz 1 giindem
maddesinin Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birligi
ile karar verildi.

Hasan ei KARA Mu§tafa
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MENDERES BELEDiYEsi



T.c.
MENDER_ES BELEDiYEsi

Karar No: 241
Karar Tarihi: 01.12.202l

MECLiS KARARI

Gündeme Alınan Başkanlık Önergesi-3;

|lgi| a) 28.09.202l tarihli yazl.
b\ 01.12.202l tarihii yazı,

_.. _ 5]93 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıklı 59. maddeşinin
(d)_ P*9i. "Taşınrr ve taşınmaz mallann kirİ, satış ve başka suretle
değerlendirilme§inden eIde edilecek gelirleı'' belediyenİn geiirleri arasında
gösteli]mekledi.." 5393 sayılı Belediye Kanunu'ntm ''Beleğenin Yetki ve
Imtiyazlad' böliimü l5,4ı maddesinde .'mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin verıne
getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde taşınmaz;lmak,
kamulaştıımak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etnek, tahsi§ etmek,
bunial üzelinde sınrlı ayni hak tesis etmek'', aynı Kanunuı ..Meclİsin Gorev ve
Yetkileİi" Böli,imüniın 18/e maddesinde ..Taşınmaz mal alrmına, sattmına, takasına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde
ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin kaldınlmasına, tıç yıaan fazıa kiralanmasına
ve süIesi otuz yllı geçmemek kaydıyla bunlar ijzerinde sınrılı ayni hak tesisine karar
vermek" denilmektedir, Buna görei yukaııda izalırnı yaptığımlz Kanun maddeleli
dikkate a]lnarak, Ilçemiz sınırları içerisinde, Mendeıes ilçesi Menderes (Cumaovası)
Müallesi 2097 ada 29 paısel sayılı 289,66 m2'1ik taşınmazda bulun;460/14483
oranında 9,20 m2'lik belediye hissesi için satış karan alınmasr hususuntın
gödşülmesi, (İmar ve Şehircilik Md E-2231 1) Denilmeİle;

Meclisimizce yapllan görüşmeler nçticesinde| )ııkarıda metni yazrlr giindem
maddesinin imar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk komiİyonuna
havalesine oy birliği ile kaıar verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No:242
Karar Tarihiı 01.12.202ı

MECLiS KARARI

Gündem Maddesı4;

Belediyemiz bi.tnyesinde göIev yapan Devlet Memwlan ile ilgili olarak
Belediyemizdeki yetkili sendika ile sözleşme yapmak iizeıe Belediye Başkanına yetki
veıilmesi hususunun görüşülmesi.(İnsan Kaynaklan ve Eğitim Md E-2O70'1)
Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmel€! neticesinde; Belediyemiz biinyesinde görev
yapan Devlet Memurları ile ilgili olarak Belediyemizdeki yetkili sendika ile sözleşme
yapmak üzere Belediye Başkarıı Mustafa KAYALAR'a yetki veıilmesi hususunun
uyguıtluğuna oy birliği ile karaı verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Karar Noı 2,13

Karar Tarihi: 01.12.202l
MECLis K{RARI

Gündem Maddesi-5;

_ 5393 sayılı Belediye Kaırununun Meclisin Gö.ev ve Yetkileri başlıklı l8/l
bendiıde; "Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kurulışlarının kadrolarının
ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.'' Hikmü bJuİunakt4 İçişleri Bakanlığnca
22/021200'7 lArih ve 26442 saylh Resmi Gazete de yayımlanaıak ytiriiritiğe giren BeIidiye
ve Bağlı Kuuluş|an ile Mahalle idaİe Birlikleri Norm Kadro llte ve StanJaılanıa Diir
Yönetmeliğin Kadrola!ın Tespiti başlıklı 9/2 bendinde;..Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan
Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Mahalli fdare Biİlikleri Normkadro standartlaİı
cetvellerinde belirtilen birim müdürlüğii ve üsti.i yönetici kadro unvaılan ile
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Belediye Baglı Kuıuluşlan ile Mahalli İdaıe
BirIikleri Kadro Unvanlan Liste (I). (II) ve (III) sayılı listeleIde belirti unvanlar
kullanı idari biıinıler o uşturulur. ldari birimler ile bu birimlere ait kadro unvanları
aİa§ında yetki ve görev mükerrerliğine yeı verilemez ve bu kadlo unvanlaıından aynı
mahiyetteki hizmet ve görevleİi ifa edebilecek birden fazla yönetici kadro unvanı ihdas
edilemez. Birim müdiirlüğü ve üstü yönetici kadro unvanlan hizmet gereklerin€ uygun
ola.rak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hiznetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz.''
Denilmekte, aynı yönetmeliğin "Kadro İhdasİ' başlığDr taşıyan 10. Maddesinin 1.
Bendinde; '1417/1965 tarihli ve 657 sayıh Devlet Memurları Kanununa tabi memuı
kadrolan ile sürekli işçi kadrolan bu Yönetmeliğe uygun olarak meclisleİ tarafindan ihdas
ediIir. Memur kadrolannın ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve
Bağlı Kunrluşlaı ile MüaIIi fdrye Birlikleri Kadro Cetvelleİinden (I) sayllı cetvel, sitekli
işçi kadrolaıının ihdası için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurulaıak ihdas
gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Ka&olann iptalinde de alnı usul uygulanır.
Kadrolann ihdas, iptal ve değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye
ve Bağll Kuruluşlaİı ile Mahalli idare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (IV) ve (VII) sayılı
cetvellel diizenlenir.' Hükmü ile birlikte aynü Yönetİneliğin ''kadro değişikliği'' başlığını
taşıyan l1. maddesinin (l) bendinde "Boş memur kadrolannda sınrf, unvan ve derece
değişikliği ile boş memur kadrolannın iptali ve dolu kadrolaıda derece değişikliği meclis
karan ile yapılır. Boş Kadro degişikliklerinde (II) sayıh cetvel ve dolu kad.o
değişikliklerinde (III) §aytlı cefuel eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleri ile birlikte
meclise sunuluı." Denilmektedir. Yukanda belinilen madde htikiimlerine göre ihdas
edilen ve Müdürliikler aıası dolu ve boş olarak aktarımı yaptlan kadrolara ilişkin (II) sayılı
boş kadıo değişikliği (memu) hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md
E-2l277) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan gödşmeler neticesinde; üııkannda metni yazılı giindem
maddesinin
karar veıildi

Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk esine oy birliği ile

(n
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T.c.
MENDEREs BEl,EDiYEsİ

Karır No: 244
Kar.r Tarihiı 01.12.202l

MECLis KAR{RI

GüIdeE Mıddesi_6;

^--_^_ i|ej,_ ir-ir Büyiıkşehir Belediye Meclisinin |6.o6.2o2t taİihli ve
97509404,301 .05.680 sayılı Meclis Karan.

^__^^ il"l Büyükşehir Belediye Başkanlığınln 16.06.202l tari}ıli ve
97509404.30 l .05.680 sayılı ilgi Meclis Kararı ile Belediyemiz hizmetlerinde kullaırlmaküzere, 202l model FORD TRUCKS mark4 motor no:MB96484, şaseno:NMOKKXTP6KMB96484 ve 35 BBB 356 plakalı kamyonun,5393 SayıIı Beleiiye
Kanunu'nun l8/g maddesi ve 75ö maddesi geregince, bedelslz olarak hibe ed'iümesi uygun
göülmüştfu._Söz konusu aıacın yukanda beliıtilJn yönetmelik ve esaslaı çerçevesinde hibe
olarak kabu] edilmesi, 237 sayılü taşlt kanununun değişik I0. maddesi htikıırnleri
doğrulfusunda Bütçe Eki Tt işaİetli cetvele Destek Hizmetl-eri Mııdtiıltıgiı adına işlenmesi
hususunun görüşüime§i. (Destek Hizmetleri Md E-20536) Denilmekle;

Meclisimizce yapülan görüşmeler neti yukannda metni yazılı giindem
maddesinin PIan ve Bütçe Komisyonuna havale oy birliği ile verildi
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No: 245
Karar Tarihi: 0t.l2.202l

MECLİS KARARI

Gündem Maddesi-7;

2872 sayılı Çevre Kantmu hiiktimleri esas alınaıak, evsel kah at* idarelerine, atık
üreticilerine sağladıklan evsel katı atlk hizmetleri için, evsel katı atık taıife|erinin ve
ücretlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan, Menderes Bclediyesi 2022 Yılı Evsel Katı
Aıık Ucret Tarifesi hususunun göriişülmesi. (Temizlik İşlei Md E-2l687) Denilmekle;

.. .Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; ıukannda metni yazılı gündem
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy bi iği iIe karaı verildi.
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T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No: 246
Karar Tarihi: 01.12.202l

MECLiS KARARI

Gündem Maddesi-8;

ilgi: Menderes llçe Müftülüğüniin 09,01.2020 tarih ve E.359l2 sayıh yazst.

__ i4enderes Müftülüğü ilgi yazryla; Mendeıes İlçesi Gazipaşa Mahallesinde Kur'an
Kursu bulunmadığını, bu mahallede ikamet eden vatandaşlanrnrzn Kur'an-ı Kedm ve
sahih dini bilgiyi öğrenmek adrna Kur'an Kursu yapılmak üzere Belediyemizce uygun
göıülen bir Kur'an Kursu yeri tüsis edilmesi talep ediJrniştir. Belediyİmizce yapılan
kontrol ve incelemeler neticesinde; İzmir ili, Menderes ilçesi, Gazipaşa Üahallesi 908 ada
8 parsel sayılı taşüDmazn l/1000 ölçekli uygulama imaı planı içerisinde camii alanında
kal_d_ığü ve me\rcut cami bulunduğu tespit edilmiştiİ. Buna göre; söz konırsu taşnmazln
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ''Belediyenin Yetki ve İmtiyazları'' bölümünde l5/h
maddesİ ve aynı Kanunun "Meclis Görev ve Yetkileİi'' bölümünün 18/e maddesl've
Diğeı Kuruluşlarla ilişkiler Başl*lı Böliimıın 75ld maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontol Kanununun 47.maddesi geleği Menderes Müftültigüne l0 yllhğua
ta.lrsis edilmesi hususunun görüşülmesi. ıİmar ve Şehircilik Md E-2l 732) Denilmekle;

Meclisimizce yap an göfiişmeleİ neticesinde; üukarında metni yazılı giindem
maddesinin Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonuna havalesine oy biıliği ilİ karar
v€rildi.
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T.c.
Mf,NDEREs BELEDiYEsi

Karar Noi 247
Karar Tarihi: 01.12.202l

MEcLis KARARI

Güıdem Mıddesi-9;

ilgi: Tameı SiVRİKAYA Vekili Av. Gülce MENEVİŞoĞLU taİaflndan verilen
24.09.2)2llarih ve E29 l 84 kayıtl ı dilekçe.

İlgi dilekçe iı€ İzmir İıi, Menderes İIçesi, Menderes (Cumaovasl) Müallesi,2074
ada,6_paısel sayılı 313,02 m2'lik taşınmazın, Başkanltğlmızca bahçe ve yol yapmak
suretiyle el ahldüğı, uzlaşma teklifinde bulunulduğu ve bu hususta gerekli işiemIerin
yapllmasl talep edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıklı
59. maddesinin (d) bendi; "Taşınır ve taşlnmaz mallann kira, satış v; başka suretle
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin gelirleri araslnda
gösterilınektedi.." 5393 sayıh Belediye Kanunu'nun ''Belediyenin Yetki ve İmtiyazlaıf'
böliimü ls,t maddesinde "mahalli müşterek nitelikteki hizİnetlerin yerine getirilmesi
amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar iizerirde sınflı
ayni hak tesis etmgk" aynı Kaİıunun "Meclisin Gö.tv ve Yetkileri'' Böliimiiniin l8/e
maddesinde "Taşınrnaz mal alımın4 satımına, takasma, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli biI taşlnmazın kamu hianetinde ihtiyaç dulrılmaması
halinde tahsisinin kaldınlmasına, üç y dan fazta kiralanmasına ve siiresi ofuz yılı
geçmemek kaydıyla bunlaI iizerinde sınd1 ayni hak tesisine kaıar vermek'' deni]mektedir.
İzmir İli, Menderes İlçesi, Menderes(Cumaova§ı) Mah.,2074 ada,6 parsel §ayılı 313,02
m2'lik taşınmaz l/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde "Belİdiye Hizmet Alanı
ve Yoi" kullanımında kaiİnaktadır. Taşınmazın yolda kalan klsmının 3194 sayılı lmar
Kantmu'nun 15. ve 16. madde|erine uygun olaİak yola terk edilmesi gerekmekte olup,
aynı imar adası içeıisinde bulunan tiim parsellerle tevhit €dilmesi gerekmektedir. Buna
göre; yukanda izahını yaptığımüz Kanun maddeleri dikkate alınarak, söz konusu
taşmmazn "Belediye Hizmet Alanı ve Yol" kullanımında kalmasından dolayı
Belediyemiz taftf:ür]d.an 2942/4650 saylll kamulaştırma yasası gereği kamulaştrma
işlemlerinin yapılması için Belediyemiz 5 yıllık imar programına ek olarak alınması
hususunun görüşü|mesi. (İmar ve Şehircilik Md E_2l735) Denitmekle;

Meclisimizce yap an görüşmeler netict§inde; üukannda metni yazılı giindem
maddesinin Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmaı Komisyonuna
havalesine oy birliği ile karar verildi

M
}lustafa

Meclis
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Mustafa AKIN
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MECLiS KARARI

Güıdem Maddesi-10;

ilçemiz Özdere Cunüuİiyet Mahallesi sınrlan içerisinde, 1205 ada. l0 numanlı
paıselin bir kısmnrn "Beiediye Hizmet Alaııı" olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi husuşunun göıüşüİmesi. (lmar ve
Şehircilik Md E-21854) Denilmek|e;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; üukaında metni yazılı gündem
maddesinin Imaı Komisyonuna havalesine oy birliği iIe karaı veril<li.

M Hasan Y KARA Mustafa AKIN
Katip ÜyeMeclis
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T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Karır No: 249
Kırar Tarihi: 0l.t2.202l

Gündem Madde§i-lli

llgi: Menderes Kaymakaİnhğı lIçe Müftiilüğü'ntin 03.09.202l tarihli ve 1614597
sayıh yazrsı.

Menderes Kaymakamhğı İlçe Müftüüğü ilgide kayıtlı yazısı ile, lzmir lli,
Menderes llçesi, ciine},tbey Mahallesi, 759 ada, 12 numaİalı paİseıin konut alanı olan
kullanımrnın dini tesis alanl olarak planlamasını talep etmeldedir. Söz konu§u talep
doğrultusunda, ilçemiz Ciınerbey Mahallesi, 759 ada, 12 numaıalı palselin ..Dini Tesii
Alaıl' olarak planJanmasına ilişkin hazırlaoan l/l000 ötçekli Uygulama İmaı Planı
değişikliği teklifi hususulun görüşülme§i. (İmaı ve Şehircilik Md E-21855) Denilmeklei

Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; }ukannda
maddesinin İmar Komisyonuna havalesine oy bi.liği ile karar verildi

metni yazılı giindem
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Kırar No: 250
Kırar Tırihi| 01.12.202l

MECLis IGRARI

Gündem Maddesi-12;

lzmir Büyiikşehir Belediye Meclisi'nin 01.03.202l taİihli ve 196 sayılı kaıan
ile "jznir İli Genelinıle 30/10/2020 Taihirıde Meydana Gelen Deprem Sonücünda 7269
Sayılı Kanun Kapsamında Ağır ve Orıa Haşarlı Olarak Tespiı Edilen Yaplar İle
0l/01/1998 Tarihınde Yüürlüğe Giren "AJeı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yöneımelik" Öıcesinde Ruhsaı Alarak Yap mış Iapılar veya 6306 Sayılı Iasa
Kapsamında Riskli Yapı olarak Belirlenen yap ank Dönüşümüne jlişkin Yaplacak Plan
ve Uygulama Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Jsas,laı" belirlenmiş olup, lzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin |1.11.202lı taril i IG§lm ayl toplantısında söz konusu
uygulamanın süresi uzatılmlştır. Bahse konu meclis kararı kapsamında İlçemiz sınırlan
içerisinde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)"m belirlenmesine ilişkin
hususun görüşülmesi. (İmar ve Şehiıcilik Md E-2l856) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; üukaıında metni yazılı gtindem
maddesinin İmal Komisyonuna havalesine oy karaı verildi

Nlustafa AR Hasen
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Karar No| 25l
Karar Taribi: 01.12.202l

MEcLis KARARI

GüDdem Madde§i-13;

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17,0g.2O2| tarihli ve 05.1065 sayılı kaıarı
ile, ilçemiz Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi sınırlan içe.isinde yer alan 6,6 ha'lık alan,
l/25.000 ölçekli Çevre DiLeni Planr'nda "Kentsel Yerl€şik Alao" olaıak belirlenmiş olup,
söz konusu 6,6 ha'lık alana ilişkin hazırlanan l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği teklifi hu§usunun görüşülmesi. (imar ve Şehircilik Md E-2l860) Denilmekle;

Mecl lslm tzcc yaptl an görüşmel er netic sinde; ;ııkarında metni yaz| ]ı gündem
maddesinin imar Komi syonuna hava]esine oy bi rligı iI karar verl ldi,

Mustafa
Meclis

Hasan Mustafa AKIN
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Karar No: 252
Karar Tarihii 0|.12.202l

MECLiS KARARI

Gündem Mıddesi-l4;

İzmir Büyiikşehiı Belediye Meclisi twafındarı "İzmir il süırlan içerislnde
(BayraHı Belediyeıi sıkıflan içihde izmir Btiyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2021
tarihli, 05.30] sayılı ve İzmir Büyüğehir Belediye Meclisinin 17/09/202l tarihli, 05.]078
sayılı Kararları ile uygun göfülen alanlar hafiç) 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem
sonrası 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orıa hasarlı olarak tespit edileh rühsatlı
yapialm, can ve mal güvenliği açısından dönüşüıhletinih iwdilikle yapılması amaclyla,
yapülann ü)nüşümüne ilişkin yapılacak olah yeni inşaqt ruhsatl müracaatlarında; bu
binalarda yapı fuhsaıı |e eki mimari projesinden hesaplanan toplğm yapl inşaaı alakl a
%20 ilüe edilil. Yeni yapılacak yapılarda, toplam yapı inşaaı alanına ilave edilen ol20

artış; ruhsat ye eki ıniınari projesinde beliılenen kıt adedinden 2 kaı fazla olarak
bullanlabileceği gibi, taban alanında da kullafulabilir, Ancak tabaı alanı yapı yaklaşma
mesafeleıi içeıisinde kalmak koşulı ile parsel alanııın 9660'ını geçemez-" şekJinde
belirleneü yapılaşma koşullarının, İlçemiz sınırları içerisinde kalan, Çevle Şehifcilik il
Müdiillüğü tarafından ağr ve oİta hasarh olalak tespit edilen yapılar için uygulanması
hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md E-21861) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; üukanlda metni yazılı giindem

maddesinin İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile kalar veIildi.
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Kırar No : 253
Karar Tarihi:01.12.202l

MECLis KARAR!

Toolantıva Katılamayan Meclis Üyeleri Ayşegül DURAN TÜRKİR, Hazal

DENIZ GE7ER, İbrahim BiNEK, Mehmet CİVEK, Bülent TAŞKIRAN, Mehmet

ğ,ıiiİraVı l"İ." lKiCiOĞLU, Hüseyin ÇOLAK'm izinli sayılmalarına oybirliği

ile karar verildi.
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MENDERES BELEDiYESİ

Karar No: 25,1

Karar Tarihiı01.12.202l

MECLis I(ARARI

Görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından Aralık_2O2l Olağan
Meclis Toplantısı l.Birleşiminin kapatllmasma ve Aıalık-2021 Olağan Meclis
toplantlsl 2.Birleşimınirı 07,12.202l Salı günü saat 17:00'da Belediyemiz Meclis
Toplantı Salonunda yapılmasına oybirliği ile kaıaı verildi.
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Meclis
llasan KAItA Mustafa AKIN

Katip Üye4
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