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MENDERES BELEDiYESİ

Kırır No:59
Kırır Tırihi: 05.03.2021

Komisyondın Gelen Raporlar-1;

O1.12,2O2O tarihli Meclis Toplantısmda İmar Komisyonu, Plan ve.Bütçe Komisyon]ı,ve

ı"or"- 
"" 

eİ"ıo ro.irvo"*" ırurui" 
"iiıip, 

o3,12.2020 ta; i toplanü§nda gitndemde brakrlao

," bı.oı.zozı ıaİitıli komisyon toplanıısında göri§uleni

ilçemizdeki ağır ve orta hasarlan binalardaki bağms|z !ö!iım sahi. pledne ve kiıacdanna

5000 TL nakdi yardım yupl.u,, t,"*,İ"l,Jiy,niz yelki-si dahilinde miimk'rin olmadığındaıı Plan

ffiĞ'ffiİ.;;İ"y Uiİlicİ, ü", Komisyonu ve Deprem ve Afetler Komisyonunun oy

çotlugr. İle ."aaine auir raporunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapıtan gödşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı gtindem rnaddesinin, lmar

K".i.;;;;;;;;; ," .İ.f"tl", rorni,yonurıdan'geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karaı
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T.c.
MENDERES BELEDiYESi

Komisyondan Gclen Rıportır-2;

o1.o2.2o2l tarihli Meclis Toplantrslnda Komisyonumuza havale edilip, 03,02,202l taİihli

,oplanu"nau İıİa".a" tr.l.İİ- r" Oİ,O:,ZO21 tarihli komisyon toplantısında gört§ülen;

iıoiüaü|cedizElekırikDağltımA.Ş.'nin31.12.2020ıarihlive72482sayıllyazlsı'"'- 
İUl, C.al, rl"l,"ir Da-ğıtım n,Ş,'nin 29,0 l ,2O2l taril i ve 6308 sayılı yaztsı,

Gediz Elektrik Dağtm A.Ş,'nin ilgi (a) ve (b)'de kaytlı yaz an ile Belediye

B.şk-l,;;;; .*rj-. lrc.,İi, Gazipasa Maha-llesi,'|6MJIIb uygulama imar planr paffası,.l073

Jr*n" """..a, 
paıselin 

'dogusunda İufo ulan, u1,rı|ma,,na iİlş!!_ tıazılanan l/l000 ölçelli

iil#;;;, üan,-,l"gşiiıigl teklifı imar Komisyonu,nun o3.o3.2o2l taİihli toplantısında

ffi;;; olup. itçemiz Ğ-ipuş l,aul,Jl",i, l6M-IIIb uygulama imaı plaru paffası, 1073 ada,9

ffi;;;s;'ür;;g**Ou t uİo a-İ uy"İ,*,nu ilişk- h=lT- UlP:352349t6 plaı işlem

numaıalı l/l00o ölçekli uygulama i"-'pİ", a"eişikligi teklifinin uy€un olduğuna dair, lmar

İ;lş.;; ;y;İJğİ le İaUulıine ilişl<in raporunun göriişülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan göriışmeler netiçesinde; 1ııkanda metni yazılı gündem maddesinin, İmar

ro-iryoo*a- g"lOidi şeklİyle labulUne oy birliği ile karar veıildi,

MEcLiS KARARI
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Katip Üye
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Kırır Tarihi: 05.03.2021
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar Noı6l
Karar Tırihi: 05.03.2021

MECLİS KARARJ

Komi§yondsn Geletr Rıporlar-3;

o|,o3.zozltaıihli Meclis Toplantısrnda Plan ve Bütçe KomiŞyonu ve Hukuk Komisyonuna

havale edilen;

İıqi: izmir Büvüıkşehir Belediye Meclisinin l6,10,2020 tarihli ve 880_sayılı M€clis Karaİ.,

ür.i. Bü'ii;;i;"B;;;;-i;;;ğ,_" 16.10.2020 tarihli ve 880 sayılı ilgi Meclis Karan.ile;

iJ.}".iir]ı,ir-".l"rinje kulianılmak tlzere, 2012 model otokar Doruk tipi 35 DA 2776 plakalı

il;iirds,;;;;f;, q_il iipı 35 cLz |5 plakalı aıacın, Taşınır. Mal Yönctrneliğinin 31.

Üİ;rİ;; T;; ÜJ Yon"t n.liği benel Tebliği esaslan çerçevesinde. Belediyemize bedelsiz

"iJirit" "aiıiri"ri 
uygun göıülrlüğitnden, söz kon-usu araçlaıın 1ukanda belirtilen yönçtrnçlik_ vç

;r;i;,;;;";";t"d" ıri"t" 
"-ır."t 

iauuı eaiıınesl 237 sa},ılı taşıt kanunu. değişik l0. Maddesi

i"ui,ilı"'j^'J"g.i.,i*a" sü,ç" Eki Tl işaretli cetvelc Destek Hi-metleri Müdürlüğü adna

İli]İİ"İ'l,r.rİ*." ,yg"nı"e* dai', Ptan ve Bütç€ Komisyonu ve Hııkuk Komisyonunun oy

birliği ile kabulüne ilişkin rapoıunun göriişümesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticçsinde; yukanda metni yaalı gtlndem maddesiniı Plan

,. Sü;-İ;;İryo,İr'ue rl]utuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabulitne oy birliği ile karaI

verildi.

Mustıfa R Fatma MAKAS
Kıtip Üye

itre ÇİÇEK
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Kırır No:62
Kırar Tarihi: 05.03.2021

MECLiS KARARI

Komisyondın Gelen Rıporlır-4i

O1.03.202l tarihli Meclis Toplantısmda Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna

havale edilen;

veıildi

Belediye hizrnetlerinin daha etkin ve verimli üilıUtü]m9|i içirl önceden kararı aluunış oları

ar"çlar" i;;;;; ;;;;"uk ıraktorle.den-l adeıine -Römork" cklenmek suıetiyle, l adet römork,lu

İdİJ,, l 
"a.,,-l,,or.1 

adet mini damper|i çöp taksiye ihtiyaç vardır, 
. 

23 7.5aylı Taşıt Kanunu'nun

İÖ. .jaa"Jrİ"- ltl..İ r,l..rrn" i"tinua"o "İukanda sayılanlu dışnda kalan krırum ve kıııuluşlaı

;ffi;;; d;; gereğince taşlt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette

;ll;;j;*İ;; k;y.uİğ, gou..ilrn"l,, suretiyle önceden alınmış Cumhurbaşkanı karanna bağlıdır,

e".*,lı fra idaİ;ıe;. b;ıediyeıer ," uJ* bağlı kuruluşlan ile Tilıaü]j 
idaİe birlikleri kendi

;;ltrİ"rt i;';; ile taşıt eİinirler. nu nedenle-ihtiyaç d'uyulan,. Be]ediyemi z 202l mali yıl,ı

il;;;;;;.i_l. cewelinde yer alanlar ile üııkanda belirtil;n 2o2l yılında cdinilecek taşttlaı (T_l)

l,İİJ.l,İj"' Ul-.lr"lunn' ".w"line 
İşİen-esi ile Destek Hizmetleri MüdUrlüğU bütçcsinden

İJİİl'an arİltrj*da D.M.O. dan veya ilgi|i gıe.vzya!ı_ celeğince saım almması hususunun

"rr."irp."" 
a"ir, Plan ve Bütçe Komisyonu-ve Hukü Komisyonunun oy birliği ile kabulitne

ilİşİin ra-porunun gOriişü|mesi. denilmekle:

Meclisimizce yapılan gö!üşmeler neticesinde; }ukanda metni yazılı gilndem maddesinin, Plan

," nuç"'«o-i.yon-,'ve H-ukuk Komisyonundan çldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile kaıar

rns
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Karal o:63
Kırır Tarihi:05.03.202l

MECLIS KARARJ

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyeleri. Eıdoğan YALÇIN. tbrahin_BİNEK
Fatma EKİÖIoĞLU, Bülent TAŞKIRAN, Mehmet cİvEK ve Ayhan PEHLIVAN'ın
izinli sayılrnasına oybirliği ite kaıar verildi.
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Karar No:64
Kırar Tırihi:05.03.2021

MECLiS KARARI

Görüşiilecek başka giindem maddesi bulunmadığmdan MaIt-202l olağan

Meclis Toplantısl 2.Birleşiminin kapatılmasna ve Nisan-2021 olağan Meclis

toplanısı l.Birteşiminin 01.04.202l Perşembe günü saat 17:00'da Belediyemiz Meclis
Toplantı Salonunda yapllmasna oybirliği ile karar verildi.
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