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Gündem Maddesi-ı;

0L04.2022 taİihli Meclis Toplarıtısında göri§ülen ve Nisan Ay olağan Meclis Toplantısı
tl. birleşiminde gör(§ülmek iizere giindemde bırakılan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.

Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. Maddesi gereğince

hazırlanan Belediyemiz 202]ı Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.(strateji ve Geliştirme Md E-
3047 l ) Denilrnekle;

5393 saylh Belediye Kanunu'nun "FAALIYET RAPoRU" başlıklı 56.maddesinde;
"Belediye Başkanı, 5018 Saylı Kamu Mali Yönetimi ve Kontiol Kaııunu'nun

4l.maddesinin 4. fikrasında belirtilen biçimde, stİatejik Plan ve Performans Prog.amına göre
yü!ütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve geçekleşme duıumu ile
meydana gelen sapmalann nedenlerini ve belediye borçlannın duıumunu belirleyen faaliyet
raporunu hazular.

Faaliyet raporund4 bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklaİna ilişkin söz
konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer veıilir.

Faaliyet raporu nisan ayl toplanüsında Belediye Bşkanr tarafindan meclise sunuluİ.

Raporun bir ömeği lçişleri Bakanlığı'na gönderilir ve kamuoüuna da açıklaıur" Denilmektedir.
5393 say 1 Belediye Kanunu'nun "FAAIİYET RAPoRU" başlıklı 56. Maddesi uyannc4

Menderes Belediyesi'nin, 2O2l yılı Faaliyet Raporunun okunması amacıyla Başkan yerini Meclis 2.

Başkan Vekili Sayın Halil ŞEN'e bıraktı.
Meclise Başkanlık eden Meclis 2. Başkan vekili Halil ŞEN 2021 Yılı Faaliyet Raporunun

kabul ve reddi konusuıda açık oylama yaph. Yaptlan oylama sonucunda Menderes Belediyesi'nin
2021 Yllı Faaliyet Raporunun kabulilne oy çokluğu ile kaıaı verildi.

Mustafa Hasan Yücel KARA
Kıtip Üye
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T.C.
MENDERES BELEDİYESi

Kırar No:96
Kırar Tırihi:06.04.2022

MECLİS KARARJ

Komisyondan Gelen Rıporlar-1;

_, 0|.04.2022 taıihli Meclis Toplantısında lmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale
edilen;

_ İ:piı Büyiihehir Belediyesi, Harita ve Coğrafi Bilgi Si§tcmleri Dailesi Başkaılığt
biınyesinde devam etmekte olan il, ilçe ve mahalle slnllantun kesinleştirilmesine yönelik çalşrnla
kapsamrnda Karabağlaı ile aramızdaki ilçe ve mahalle sınırlannın belirlenmesine ve
koordinat|andınlmaslna ilişkin dosya ile ilgili; lçişleri Bakanllğ'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık
lşleri cenel Müdüİlüğu (Nvl) taİaftndan adİesin sözel olarak funılduğu, Ulusal Adies Veli Tabanl
(UAVT) ile ilişkili Adles Kayıt si§temi (AKs) Temmuz 2019 tari}ıi itibaıi ile kullanrma kapatılarak,
içerisinde İlçemizin de bulunduğu İzmir Bürtlkşehi! Belediyesi ye&i alanını oluşturan 3b i|çenin
tamamında (1295 maha||e) yine adıesiı bu defa konuma dayalı olaıat tufulduğu Mekansal Adres
Kayüt sistemi (MAKS) uygulamasına geçilmiştir. Bir adres bileşeni olan mevcut ilçe ve müalle
sınırlaıııın, MAKS projesi kapsamnda konuma dayalı ve onaylı biİ veriye dönüştüiılrnesine ihtiyaç
dululduğu, bu konuda, MAKS projesinin yetki alanımızda uygulanmasına ilişkin olaıak lzmir
Bülükşehir Belediyesinin Nüfus ve Vatandaşlık lşleri Genel Müdiirlüğü'ne kaşı tek yetkili idaıe
olması hakkında alınan 13.02.2017 tarih ve 05.118 sayıh Meclis Karannda belirtildiği gibi
"Mekansal Adres Kayıt siŞtemi Projesinin (MAKS) İzmir bütilnilnde sağIıklı 1,iırütülebilmesi, anılan
proje bazında yapılacak değişikliklerin tek yerden si§teme entegre edilme§i, proje §itresi ve
sonmsmda sonın yaşanmamast ve bu pğenin sitrditlttlebilmesi... " ifadesine uygun olaİak lzmir
Büyiilşehir Belediyesinin koordinatörlüğiinde tilın ilçe belediyelerinden yelkililerin kahldtğı bir
çalışma grubu taıafından ilçe ve mahalle smırlannın sa},ısallaştınlması çalışmalan başlatıldtğı ve
yapılan bu çahşmanln ilk aşaması olan İIçemizin diğeı ilçelerle komşulü ilişkisi olmayan iç
müalleleri sayısallaşhnlaıak, başia ilçe meclisimizden ardrndan da, lzınir Bül,ilkşehiı Belediye
Meclisinden de kabul edilerek Valilik makaırıınca onaylarımıştır. Bu defa, komşu ilçelerle olan
sınırlalda ise 5393 saylı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyilkşehir Belediye Kanunu başta olmak
ıJzere, 5442 sayılı ll ldaresi Kanunu ve yönetmelik]er ile 5490 sayılı Nüfus Hizıııetleri lGnunu
kapsamında çrkanlan Adres ve Numaıalamaya İlişkin Yönetrneliğe uygun olarak dtlzenlenen ve ekte
koordinat özet cetveli ile kokisi bulunan, batıda Seferihisaı İlçe sınınnın bir noktası olan l
(Y:495469.22 X:42404l0.80) nolu noktadan başlayıp doğuya doğru giderken Efemçukuru
Mahallemiz ile komşu olan Kaıabağlar İlçesi Kavacık Maha]le sırun, Çatalca Mahallemiz ile komşu
olan Kaİabağlar ilçesi Kavacık ve Tımzlı Mahalleleri sının, Görece cumhuriyet Mahallemiz ile
komşu olan Kaıabağlaı llçesi Tııazlı Mahalle sınınna kadaı olan ve Gaziemir İlçe sınınnda 144
(Y:508l66.49 X:424ll73.85) nolu noktada son bulan yaklaşık 19.523 metrelik kısım, llçemiz ile
Karıbığlır ilçesi aıasındaki slnlnmız olaİak belirlenmiş olup, b€lillenen bu sınır çalışmasınm
uygunluğıına daiı İmaı Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun oy birliği ile kabulilne ilişkin
raporunun göriışülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan göri§melel neticesinde; metni yazılı gündem maddesinin, İmar
Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekl kabuliine oy birliği ile karaı
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MENDERES BELEDIYE§İ

Karır No:97
Kırır Tırihi:06.04.2022

MECLİS KARARJ

Komisyond&. Gelen Rıporlır-2;

o1.o4.2o22 ıaıihli Meclis Toplantlsında lmar Komisyonu ve HulQk Komisyonuna havale
edilen:

lzmir Büyiikşehir Belediyesi, Haİita ve cotsafi Bilgi sistemleri Dairesi Başkanlığ btlnyesinde

devam etmekte olan il, ilçe ve mahalle srnırlannın kesinleştiritmesine yönelik çalrşma kapsamında

Buca ile aıamızdaki ilçe ve mahalle srnrrlannm b€lirlenmesine ve koordinatlandınlmasına ilişkin
dosya ile ilgili; İçişleri Bakanlıgı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık lşleıi Genel MüdürIüğü (NVi)
tarafından adresin sözel olaİak fufulduğu, Ulusal Adıes Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili A&es Kayıt
sistemi (AKs) Temmuz 2019 taİihi itibali ile kullanıma kapatılarak, içerisinde İlçemizin de

bulunduğu lzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanlnı oluştuİan 30 ilçenin tamamında (1295

mahallei yine adlesin bu defa konuma dayalı olarak tufulduğu M€kansal Adres Kayıt Sistemi

(MAKS) uygulamasına geçilmiştir. Bir adres bileşeni olan mevcut ilçe ve mahalle sıntrlannm,

ÜlrS p-.1"İi tupru-ında konuma dayalı ve onaylı bir veıiye dönüştilrillmesine ihıiyaç duyulduğu,

tu lorruaİ Mllİ§ pro,jesinin yetki alanımızda uygulanmasına ilişkin olarak İzmiı Büyühehiı
Belediye§inin Niifi]s'v; Vat ndaşlık işleri Genel Müdüılüğii,ne karşı tek yetkili idaıe olması

haıİında aıınan |3.o2.2ol7 tarih ve 05.118 sayılı Meclis Kaıannda beliıildiği gibi "Mekansal

Adr€s Kaylt sistemi Projesinin (MAKS) İzmir bütiinilnde sağhklı yiirütiilebilmesi, anılan pIoje

bazmda yapılacak değişiiliklerin tek yerden sisteme entegıe edilmesi, pğe stLesi ve soüasında

.or* yffiu-*, ,-e'bu pğenin stlrdtlrUlebilmesi. .." ifadesine uygun olarak lzmir Büyükşehir

seıediyeiinin koordinatörltıgtinde tiim ilçe belediyelerinden yetkililerin katıldığı bir çalışma gnıbu

t-afınd,an iüçe ve mahalle smırlannın sayısallaştınlması çalışmalan başlahldtğı ve yapılan bu

çalışmanrn iik aşaması olan İlçemizin diğer ilçeleıle koınşulü il§kisi olmayan iç müalleleri
sayoııştınıaraı., tşta ilçe meclisimizden aİdınd8n d4 larıt Büyükşhir Belediye Meclisinden de

ka'buı ediıerek Valilii makamınca onaylaıımıştır. Bu def4 komşu ilçelerle olan sınıılaıda ise 5393

sayıh Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehiı Belediye Kanuıu. başta olmak üzere, 5442 salıh
lI İdaresi Kanunu ,e yönetmelikler ile 5490 sayılı Nlifus Hizmetleri Kanunu kapsamnda çıkanlan
Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmeliğe uygun olarak diizenlenen ve ekte koordinat özet

cetveli ile krokisi bulunan, kuzeyde Gaziemir llç sınınrun bir noktası olan r ğ:518453,82
X:4238946.03) nolu noktadan başlaylp giineydoğu doğu giderken Kışık Mahallemiz ile komşu olan

nr"a İlçesi Karacaagaç Va1,dl" İın,", bgla"*-ası aİutu.t l,1ul,ullemiz ile.komşu olan Buca llçesi

Ku.acaaguç Mahalle- sİnırına kadaı olan ve Torbalı llçe sı-rıırınrn kesişimi_olan 32 (i:520042,46

İlİııio,j.ıol nolu noktada son bulan yaklaşık 2.6ti3 rnetrelik kısım, llçemiz ile Buca ilçesi

arasındaki sınİnmız olaıak beliılenmiş olup, belİrlenen bu sınıı çalışmasmın uygunluğuna dair lmaı

Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun oy birligi ile kabulüne ilişkin raponrnun görüşülmesi,

denilmekle;

Meclisimizce yap an görüşmeler netic yukanda mctni yaz|.ı gtlndem maddes mln,

lmar Komisyonu ve Hüuk Komisyonundan geldiği yle kabulüne oy biı iği ile karar verı di
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T.C.
MENDERES BELEDiYESİ

01.04,2022 taıihli Meclis Toplantısmda İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale
edilen;

İzmir Büyfüşehir Belediyesi, Harita ve Coğrafi Bilgi Sisterııieri Daircsi Başkanhğı
biinyesinde devam etmekte olan il, ilçe ve müalle smıtlannrn kesinleştiıilmesine yönelik çalışma
kapsamında Gaziemir ile aramrzdaki ilçe ve mahalle smırlannrn belillenmesine ve
koordinatlandınlmasına ilişkin do§ya ile ilgili; İçişleri Bakanllğı'na bağh Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdifulüğü (Nvl) taİafindan adresin sözel olaİak tutulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı
(UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt Sistemi (AKS) Temmuz 2019 tarihi itibari ile kulla ma kapatılarak.
içerisinde İlçemizin de bulundufu İzmir Büyilkşehir Belediyesi yetki alanınr otuşturaı 30 ilçenin
tamamında (1295 mahalle) yine adresin bu defa konuma dayah olaıak fufulduğu Mekanşal Adres
Kayıt Sistemi (MAKS) uygulamasına geçilmiştii. Biı adres bileşeni olan mevcut ilçe ve mahalle
smırlannın, MAKS pıojesi kapsamrnda konuma dayah ve onayh bir veriye dönüştiiriilmesine ihtiyaç
duiıılduğu, bu konuda, MAKS pğesinin yetki alanrmızda uygulanmasına ilişkin olarak İzmir
Büyiikşehir Belediyesinin Nüfus ve Vatandaşl* İşleri Genel Müdiillüği'ne karşı tek yetkili idare
olmaşı hakkrnda alnarı 13.02.20l,7 tarih ve 05.118 saylı Meclis Kalannda be|irtildiği gibi
"Mekansal Adıes Kayıt sistemi Projesinin (MAKS) İzmir bütiiniinde sağl*h yiirütiilebilmesi, anılaı

K&rar No:98
K&rar T&rihi|06.04.2022

MECLİS KARARJ
Komisyondaı Gelen Raporlar-3;

pğe bazında yapılacak değişikliklerin tek yerden si§teme entegİe edilmesi, proje siiresi ve
sonrrısında sonın yaşanmamast ve bu pğeniı sttrdii].ill9bilmesi. . . " ifadesine uygun olarak İzmir
Büytıkşehir Belediyesinin koordinatörlüğünde tüm ilçe belediyelerinden yetkililerin katıldığı bir
çalışma gnıbu taraflndan ilçe ve mahalle smulannıİr §ayl§allaştnknasl çahşma]an başlauldığı ve
yapılan bu çalışmarıın ilk aşaması olan llçemizin diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi olmayan iç
mahalleleri saylsallaştlrılalak, başta ilçe ıneclisimizden aıdından da, İzmiİ Büyiikşehir Belediye
Meclisinden de kabul edilerek Valilik makamrnca onaylarunıştır. Bu defa, komşu ilçeleıIe olan
şınrrlarda ise 5393 sayllı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak
tzere, 5442 sayh İl İdaresi Kanunu ve yönetmeliklğ ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
kapsamında çıkaııları Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygıın olarak düzenlenen ve ekte
kooidinat özet cetveli ile koki§i bulunan, bahda Karabağlar İlçe srnrnnm bir noktası olan 1

(Y:508166.49 X:4241l73,85) nolu noktadan başlayp doğuya doğru giderken Görcce Cumhuriyet
Mahallemiz ile komşu olan Gaziemiı İlçesi Yeşil, Sevgi, Dokuz Eylül ve Atatii* Müalleleri sınrn,
Ata Müallemiz ile komşu olan Gaziemir llçesi Sevgi Mahalle smın, Hilıriyet Mahallemiz ile
komşu olan Gaziemil llçesi Sevgi Müalle sının, Itsık Mahallemiz ile komşu olan Gaziemh llçesi
Atatiirk ve Hiirriyet Mahalleleri slnulna kadaİ olan ve Buca İlçe srnrnnda 186 (Y:5l8453.82
X:4238946.03) nolu noktada son bulan yaklaşü 12.780 metrelik kısım, ltçemiz ile Gaziemir ilçesi
arasındaki smınmz olarak belirlenmiş olup, beliılenen bu unır çal§masmm uygunluğuna dair lmar
Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin nporunun görüşülmesi,

denilmekle;
Meclisimizçe yap an görtişmeler neticesinde; ı,ıüanda metni yazlh gtındem maddesinin,

İmaı Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldi le kabultine oy birliği ile kaıar verildi.

Mustıfa KA
Mecli§ Bı§k nı

Ha§an ücel KARA H ÇoLAK
ü

}.. , .

A^J



T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Kırır No:99
Kırıİ Tarihi:06.04.2022

MEcLi§ KARARI

Komisyondan Gelen Raporlar-4;

01.04.2022 tarihli Meclis Toplantısında İmar Komisyoıuna havale edilen;

_ _ _.'tzmiİ 
jli. Menderes llçesi, Giimüldiiİ inönü, Özdere orta ve Çukuraltı Mahalleleri l/1000

ölçekli Ilave ve Revizyon Uygulama İmaı Plaru'' kapsamında sehven yapılan bazı imaı hatlan ve
yapılaşma koşullannrn diizenlenebilmesine ilişkin 1/1oo0 olçekli uygulaına irnar planı değişikliği
teklifi ile Menderes Belediye Başkanlığına 3I.02.2022 kaylt tarihli vi ı4z+ tayt sayıı dilikçe iL
yapılan başwru sonucu, İlçemiz, Özdere Mevkii, Orta Mahalle,355 ada, d numaıalı paıİelde
bulunan yapının, Çeıre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdtırlüğü taraflndan, YC4B8 asiı kodu
ile olta hasallı olarak tespit edildiği, 7269 sayil Depreın Kanunu'rıtın 13. maddesi (b) bendi gereği
söz konusu palseldeki yapının 1 yıl içinde yıkıhp yeniden yapılabilmesi için lİ4+ saylİİmİı
Kanunu kapsammda l/t000 ölçekli uygulama imar planı değişiİliği hazırlanması geıektigi, bahse

lonu b§vyuııı1 incelenmesi aşamasında, değişikliğe konu 'iİzmiilıi, Men<leres il-çesi, Gi:imtıldtır
Inönü. Ozdere Orta ve Çüuraltt Mahalleleri 1/1000 ölçekli İIave ve Revizyon Üygulama İmaı
Planı" kapsamında sehven bazl imar hatlan ve yapılaşma koşullannda, benzei sıkıntllann
yaşanabileceği tespit edildiğinden tiim bu hususlarrn diizenlenebilmesi için l/1000 ötçekli uygulama

igar..n|_ag d9e»ll<]llıleıinin hazıılarıdığı beliilenmiştir. Bu kapsamda İzmir ltlyt*şehr Sİlediye
Meclisi'nin 18.|2,2020 taıihli ve 05.1179 sayılı karan ile onaylanan .İzmir İli, Mİnderes İlçesi,
Giimiıldtır inönü, Özdele ona ve Çukuraltl Mahalleleri 1/l000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama
Imaı Planı" kapsamında hazdanan l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği t€klifinin
uygunluğuna, dair İınar Komisyonunun oy birliği ile İabuliine ilişkin raporunun gJrüşülmesi,
denilmekle;

Meclisimizce yapılan göriişmeler neticesinde; 1ııkanda metııi yazılı giindem maddesinin,
ile karal verildi .imar Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy birl

Mustafa R Hasan KARA H ÇoLAK
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T.c.
MENDERES BELEDfYE§i

Kırır NoIl00
Kırır Tarihi:06.04.2022

MECLiS KARARI

Kon§ondın Gelcn Rıpoİlıİ-s;

0|.M.2022 tarihli Meclis Toplantısında İınaı Komisyonr1 Plan ve Bütçe Komisyonu ve
Hııkut Komisyonuıa havale cdilen;

llgi: Ekrem KARAKoÇ taİafindan verilen l8.03.2022 taıih ve E.8962 kayıılı dilekçe.

lıgi diıekçe ile; İzmir lli, Menderes llçesi, Özdere orta Mahalle 1593 ada, 5 p8ısel sayülı
251,00 ın2'lik lşınmazdaki l837125100 oıanında 18,37 m2'1ik zemine yönelik belediye hissesinin,
saışının için gerekli işlemlerin yapılma§ı talep edilıniştiı. 5393 sayıh Belediye Kanununun
Belediyenin gelirleri başhklı 59. maddesinin (d) bendi; "Taşın[ ve taşınmaz mallann kir4 §atış ve
başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin gelirleri arasında
gösterilmektedir." 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan" bölümünde
15/h maddesinde "mahalli müşt9rek nitelikteki hizmetlelin yeline getirilmesi arnaclyla, belediye ve
müçavir alan sınırları içeıisinde taşınmaz almak, kamulaşnımak, satlrıak, kiralamak veya kiraya
vermek, trampa etmek, tahsis etİnek, bunlar tlzeıinde sınırlı ayıi hak tesis etınek" , aynl kanunun
"Meclisin Görev ve Ye tkileri" Böliimiiniln l8/e maddesinde "Taşlnmaz mal alımına, satımrna,

takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilme§ine veya tahsisli bir tşıımazın kamu hizmetinde
ihtiyaç duyulmamasl halinde tahsisinin kaldınlmasın4 üç yıldan fazla kiralanınasına ve süİesi otuz
yılı geçmemek kaydlyla bunlaİ iizerinde sınırlı ayni hak tesisine karaı veımek" denilmektedir. Buna

İOr"; }"k-duH kanun maddeleri dikiate atnaıak, ilçemiz sınırlan içerisinde, Menderes llçesi,
Özdere Mah., Çukuraltı Mevkii, 1593 ad4 5 paısel sayılı 251,00 m2'lik taşınmazda bulunan
1837/25l00 oranrnda l8,37 m2'lik zeıniıe yönelik belediye hissesinin diğer hissedaı olan Ekem
KARAKoÇ'a satış kaİan alınması hususrmun uygunluğuna dair İmaı Komisyonu, Plan ve Bütçe
Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun oy bİliğ ile kabuliine ilişkin raporunun göroşülmesi,

denilmekle;

Meclisimizce yapılan göri§meler neticesinde; }ııkanda metni yazılı gtlndem maddesinin,
İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu v€ Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy
birliği ile kanı verildi.

OAç-,|
Mustıfs I(AYAIAR " Hasın H ÇoLAK

Kıtip Üye
KARA

Meclis

Aru

Katip Üye

,



T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Komisyond&n Gel€n Raporlar-6;

__ . .0|.04.2022 tarihli Meclis Toplantısmda imaı Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve
Hukuk Komisyonuna havale edilen;

5393 salıh Belediye Kanunıınun Belediyenin gelirleıi başlıklı 59. maddesinin (d) bendi;
"Taşrnrı ve taşmmaz malların kira, satış ve başka suietle değeılendirilmesinden elde edilecek
gelirleı" Belediyenin gelirleıi arasmda gösterilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
"Belediyenin yetki ve İmtiyazları" bölilmtınde l5/h maddesinde "Mahalli müaterek nitelildeki
hizm€tlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan srnrrlan içerisinde taşınmaz
almak, karnulaşhrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etİnek, tahsis etmek, buniar
iizerinde sınırh ayni hak tesis etmek" , aynı kanunun '' Meclisin Görev ve Y9tkileri'' Böliimünün
18/e maddesinde "Taşınmaz mal alımına, satımına, taka§ua, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tüsisli bir taşınmazn kamu hizmetinde ihtiyaç dululmaması İalinde
tahsisinin kaldırılmasın4 üç yldaıı fazla kiralanmasına ve süesi otuz yıtı geçmemek kaydıyla
bunlaı tizerinde sınrrlı ayni hak tesisine kaıaı veımek" denilmektedir. Buna gOre; 1ukandaki İanun
maddeleri dikkate alnarak, ilçemiz smrrlan içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Menderes
(Cumaovası) Mahallesi 1009 ada 7 par§el sayılı 2.198,78 m2 aIsa vastflr tam taşmmazn ile ilgili
satış karar almmasınl ve satış kaünnm 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereğince
enciimence uygulanması hususunun uygunluğuna dair İrnar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu
ve Hukuk Komi§yonunun oy çokluğu ile kabuliine ilişkin ıapoıunun gödşülme§i, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler netice§inde; },rrkanda metni yazılı gtindem maddesinin,
lmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundaıı geldiği şekliyle kabuliine oy
çokluğu ile karar verildi.
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MENDER.ES BELEDIYESİ

MEcLis KARARI

Komisyondın Ge l€n Rıporlır-7;

olo4,2o22 tarihli Meclis Toplantısında imaı Komisyonu ve Hukıık Komisyonuna havale

edilen;
İlgi: İzsu Genel Müdiıılüğü Emlak ve Istimlak Daircsi BaşkanıığtDm 07.03.2022 t İihli ve

8 l l34235-756.01.01.01-E.366846 sayılı yazısı.
llçemize baglı Gitnüldtlr Mahdlesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacınn aıtması ile yöIe

halkının §u ihtiyactıı. sağlıklı, v€.imli, kaliteli siiıdilıebilir şekilde sağlanabilmesi için, Mlllkiyeti
Belediyemize ait, Giirnüldüı Mahallesi, Bahçearasl ınevkii, 2832 ad4 54 paısel sayılı taşınmaz

ilzerine yeni bk su kuyusu açılması planlandığ bu nedenle ilgi yazı ekinde kuyu koordinat bilgileri
beliltilen 2832 a&, 54 paısel sayılı,22188,71 m, ,,iızölçilrnlü taşınmazın 187,73 m,lik kısmrnın su

kulusu açıtabilmesi için tahsisi talep edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Karıuıu'nun "Bel§diyenin
Yetki ve-İmtiyazlan'; boıiımünde isııı maddesi, ayru kanunun "Meclisin Göiev ve Yetkileri"
Böliimiınitn l8/e maddesi ve Diğer Kuruluşlaİla llişkiler Başlıklı Bölihttn 75ld maddesi ve 5018

sayılı Kamu Mali Yönetimi v; Kontol Kanununrın 47.maddesi gereği Gtlmüldü Mahallesi,

Bahç"aıası Mevkii,2832 ad4 54 paısel sayılı,22188,7l m'yilzölçilınlü taşDmazın 187,73 m'lik
k,r.,-n ,u kuyusu açılabilmesi için İzsu'ya tahsis edilmesi hususunun uyguntuğuna dair lmaı

Komisyonu ve Hukui Komisyonunun oy biıliği ile kabullıne ilişkin raporunun görüşülmesi,

denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; üukanda metni yazıh giindem maddesinin,
iyle kabultlne oy birtiği ile karaı verildi.lmar Komisyonu ve Hukü Komisyonundan geldiği
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MECLİS KARARI

Komisyondan Gelen Raporlır-8;

01.04.2022 tarihli Meclis Toplant§nda Hukuk Komisyonuna havale edilen;

Belediye Meclisimizin 05.02.202l tarih ve 40 §ayü kaIan ile Yapı Kontrol Müdürlüğü
kurulalak imar MüdiiIlüğiınün görevlerinden bir krsmının Yap1 Kontrol Müdtirlüğü'ne geçmiş
olmasından müttvellit güncellenen lmar ve Şehilcilik Müdiirlüğü Görev ve Çalışma
Yönetmeliği'nin uygunluğuna dair Hukuk Komisyonunun oy biıliği ile kabuliine ilişkin raporunun
göri§iilmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler yukanda metni yazılı gündem maddesinin,
Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabulilne oy liği ile karaı verildi.
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Karar No: 104
Karır Tırihi:06.04.2022

MECLİS KARARI

Toplanhya Katılamayan Meclis Üyeleri Giiİsel RÜZGAR, Mustafa AKIN,
Bülent TAŞKIRAN. Mehmeı sAzuKAYA. Erdoğan YALÇIN. ibmhim BNEK.
Fatrna EKiCİOĞLU, Mehmet CivEK, Ayhan PEHLİVAN, süleyman SARIKAYA ve
Haza|DENiz GEzER'in izinli sayılmalanna oybirliği ile kaıar veıildi.
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Kırır No:l05
Kırır Tarihi:06.04.2022

MECLiS KARARI

, _ .. _Görüşülecek başka giindem maddesi buluİırnadlğından Nisan-2022 olağanMeciis Toplantısü 
.2.Pir]:şimjn]n kapatılmasına ve Mİyıs-2022 Olağaı Meclis

toplannsl l.Birleşiminin 09.05.2022 Pazaıtesi günü saat ı7:b0'da Beıediy;miz Mecıis
Toplantı Salonunda yapılmasına oybirliği ile kaıaı verildi.
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