
T.c.
MENDER.ES BELEDiYESı

Komisyoıdın Geleı Rıporlır-l ;

01.06.2022 taıihli Meclis Toplantlsında Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukü Komisyonuna

havale edilen;

İlgi:13.05.2022 taıih ve l5255 kayıtlı dilekçe.

Ilgi dilekçede; Giirel Tasanm Aks€§uaİ otomotiv san. Tic. Ltd. Şti, tarafindaİı Belediy€miz

hizmetleriide kuııanılmak iizere 1 adet 2016 model peugeot Boxer (Bey,z) marka model, motor no:

loDyZZ42l2322, şase:VF3YC2MFCl2G95482, seri no: FP643770 olaİı alacı Belediy€mize hiçbi.

yiık getirmeksizin ivazstz ve şaislz olaiak hibe 9tme talebinde bulwımuşlaıdu, 5393 sayıh Belediye

k*İn** 85. maddesi ile İ37 sayılı taşlt kaııunun değişik lo,madde§i hiikiimle,i doğrulfusunda

hibe olarak kabul edilmesi ve Bütçe eki T1 işaıetti cetvele Dest€k Hizmetleri Miıdürlüğü adına

işlenmesi hususunun uygun]uğuna dah, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukü Komisyonunıın oy

birliği ile kabuliine ilişkin raporunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapllan göriişmeler neticesinde; yukanda metni yaah giind€m maddesinin,

Plan ve Bütçe Komisyonu ve Cukuİ< Komisyonundan geldigi şekliyle kabultlne oy birliği ile karar
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No:l37
Kırır Tırihi:06.06.2022

MECLiS KARARJ

Komisyondın Gelen Raporlır-2;

o1.06.2022 taİihli Meclis Toplantısında imaı Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna

havale edilen;

llgi: Muhammed ToPKAYA taraflnda veİilen l1.05.2022 tarih ve l4894 kayltlı dil€kçe,

verildi

İıgi dilekçe ile; lzmir lli, Menderes İlçesi, oğlananası Müallesi, 231 ada, 7 parsel sayılı

6ı3,ı3 m2;üik taşınmazdaki l1313/6l3l3 oranında l13,13 m2,1ik belediye hissesinin, satışmın için
gerekli işıemıerin yapllmasl talep edilmiştir. 5393 sayıll Belediye kanununun Belediyenin gelirleri

6alırlı 39. maddesİnin (d) bendi; "Taşınır ve taşınmaz mallann kir4 §ahş ve b§ka suetle

delerlendirilmesinden elde edilecek gelirler" Belediyenin gelirleri arasında gösterilmektedir. 5393

"u/,ı, 
n"l"diy" Kanunu,nun ,.Belediyenin yetki ve imtiyazlan" bölümlınde tslh maddesinde

*-aıaııi .uşe.et nitelikteki hizmetlerin yerine getiİilmesi amacıyla, belediye ve mücaviİ alaİı

sınırlaı içeriİinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiıaya vermek, trampa

etmek, tahsis etmek, tunlaı üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek", aynı kanunun "Meclisin Görev ve
yetkil;ri,, Bölümünün l8/e maddesinde "Taşınmaz mal alımına, satımma, takasına, tahsisine, tahsis

şeklinin değiştirilmesine veya tüsisli bir taşınmaan kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde

İalısisioin İaİd,.,lmasın4 tİç yıldan fazla kiralanmasına ve siiresi otuz yılı geçmemek kaydıyla

ı*ıu. tır"ına" sınlrlı ayni iak tesisine kara. vermek" denilmektedir, Buna göİe; yukanda izahını

yupİ,g,.,, kanun maddeleri dikkate almaıak, ilçemiz sırurlan içerisinde, Mendeıes Ilçesi,

bğıui-*, Müallesi, 23l ada, 7 paısel sayılı 613,13 m2,1ik uşınmazdaki 
_l 

l]l3/613l3 oranında

l Ü,lı mz'ıiı< belediye hissesinin diğer hissedar olan Müammed ToPKAYA'ya satış karan

alırıması hususunun uygunluğuna dair, imal Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun oy birliği

ile kabulilne ilişkin raporunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşm€ler n€tic€sinde; yukanda metni yazrlı gilndem maddesinin,

imu. Komi.yonu ve pian ve Bitıçe-Komisyonundan geldiği şekliyle kabulllne oy birliği ile karaı
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No:l38
Kırar Tırihi:06.06,2022

MECLiS KARARJ

Komi§yondın Gelen Rıporlar-3;

0|.06.2022 taıihli Meclis Toplantısında lmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna

ilgi: Giimüş TECiMER talafindan verilen o3.09,202l ı,aih ve 26991 kayülı dilekçe,

llgi dilekçe ile; izmir lli, Menderes llçesi, Menderes(Cumaovası).Mahallesi, 37'l ada" 16

o-r"l .uri,6ı7,j2 m2'üik ta§ınmazdaki g46]rh0876 oranında 189,22 m2'1ik belediye hissesinin,

;;;.;';İ. gerekli işlemlerin yapılması talep edilrniştir, 5393 sayılı Belediye Kanununun

iı"ilG"lii g"[ı".i uşiı.ıl ss. rnaoaesinin (d) bendi; "Taşınır ve taşınmaz mallann kira, satış ve

uurı,u 
'.rr.tĞ 

değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler" Belediye_nin gelirleri arasında

"ol"rıı..ı"aı,, 
i5çı".uviii s"ı.aiy" Kanunu,nun..Belediyenin Yetki ve Imıiyazlan" bö|ürnunde

İ;,h ;;;;;;i;;; ";aı,aiii-tışt..et nit"ıikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyl4 belediye ve

mti"ari, uüan sınırları içerisinde taşmmaz almak, kamulaştlrmak, satmak, kinlamak veya kiraya

"".*t, ""-pl "İ."l, 
İuhri, 

"t."L, 
bunlaı tlzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek" aynı kanunun

;ü;;j*; dö,.;, ve ietkileri,, Böliimüniin l8/e maddesinde .,Taşınmaz mal alrmına, satımrn4

,"trrr* tutriri.", tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsis|i_bir taşırunaztn kamu hiznetinde

İlui*" ]"urlrnu.*, halinje ıahsisinin kaldınlmasına. üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz

;;i;';;ffi;;;;iu-irnı_ ur=.ina" 
"nırll 

ayni hak tesisine kalaI vermek_ denilmektedir, Buna

';;.:"V;i;;-ili;; y;p,,ğ,;;, kanuı maddeleri dikkate a]lnaİaİ. ilçemiz sınırlan içerisinde.

İ.İ.İa"r* llç.ri. M.ndİĞ( Cr.ao,usı ) Mahallesi, 3'17 ada, 1.6 parsel sayılı 617,52 m2'lik

,,...,,auı.is+oıııo876oranındal89.22m2.1ikBelediyehissesinindiğerhissedarolanGiimüş
fİtlİİ-Jİ. *İ* *-"rİ,' ul,nr.r, l,,,,"n,n uygunluğuna dair, imaıKomisyonu ve Plan ve Büıçe

İ..İrv"."*" 
"y 

t1.liği ile kabuliine ilişkin raporunun görtlşülmesi, denilmekle;

havale edilen;

Meclisimizce yapılan görüşmeler

İmar Konıisyonu ve Plan ve Bütçe Komi
verildi

neticesinde; ü,ukanda metni yazılı gündem maddesinin,

syonundan g;ldiği şekliyte kabuliine oy birliği ile karaı
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No:l39
Karar Tarihi|06.06.2022

MEcLis KARAR|

Komisyondan Gelcn liaporlar-,l;

0.1.06.2022 taıilıli Meclis Toplantısında İmaı Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale ediIen;

llgi: Mehmet Ali BATAN tarafindan verilen l3.05.2022 tarih ve l5242 kayıth dilekçe.

_ İlgi dilekçe ile; izİlir lli, Menderes llçesi, Bulgurca Mahallesi, Beyköy Mevkii, l89 ada, Iparsel sayh_ 1225,9,0 m2'lik taşlnmaztaki belediye 1issesinin, satışınl; için gereı.ii ;şıe-l".in
yapülması. talep. edilmişlir. 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin 

' 
gelirleri başlülı 59.

maddesinin 
_ 

(d) bendi; .'Taştnu ve taşnmaz mallaın kir4 sahş ve başka suıetle
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler" Belediyenin geliıleri aıaslnda ioste.ilmeıtedir. 5393
sayrlı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan" bölümünde lslh maddesinde ''
mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya veımek, trampa
.tnek, tahsis etmek, bunlaı tlzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek", ayı,ıı kanunun "Meclisin Görev ve
Yetkileri" Böliimtiniin l8/e maddesinde "Taşınmaz mal aIımın4 saiımın4 takasın4 tahsisine, tahsis
şetlinin deği$irilmesine veya tah§isli bir taş[unazrn kamu hizmetinde ihtİyaç dulıtmam*, hulind"
tahsisinin kaldınlmasın4 üç yıldan fazla kiralanmasına .ı,e süresi otuz yıİı geçmemek kaydıyla
bunlar iizeıinde sırurlı ayıi hak tesisine kaıar vermek" denilmektedir. Buna gore; yukanda izaiını
yaptlğımlz kanun maddçleri dikkate alınarak, iiçemiz sınırlan içerisinde, lzmir lli, Menderes ilçesi,
Bulguıca Kadastıo M Mahallesi, Beyköy Mevkii, l89 ada, 1 parsel saylı l225,g0 fiİ'liİ
taşınmazda bulunan 399lll5l90 oranında 322,09 m2'lik belediye hissesinin satış karan almrrıası
hususunuı uygunluğuna daiı, İmar Komisyonu ve Plan ve Blİtçe Komisyonunun oy birliği ile
kabulüine ilişkin raporunun görüşülmesi, deniImekle;

. __ Meclisimizce yapılaı görüşmeler neticesinde; ü,ukanda metni yazıh gilndem maddesinin,
Imar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulilnJ oy birliği ile kaıar
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Karer No:l40
Karaİ Tarihi:06.06.2022

MECLİS KARARI

Komi§yond.n Gelen Raporl8r-si

01.06.2022 taıihli Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hulok Komi§yonuna

havale edilen;

Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren ctlMAovAst sosYAL TEsİs IŞLETMELERİ
A.Ş.'nin finanİmaıı duıurnunun gtlçlendirilmesi için 2.500.000,00 TL sermaye anınmına gidilmesi

hususunun uygunluguna dair, Plan ve Bütçe Komi§yonu ve Hukuk Komisyonunun oy çokluğu ile

kabultine ilişkin raporunun görilşiılmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmelğ netictsinde; yukanda metni yazılı giindem maddesinin,

Plan ve Bütçe Komisyonu ," tlİrld. ro.isyonundan geldiği şkliyle kabultlne oy çokluğu ile kaıaı

verildi.
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T.c.
MENDER[,s BELEDiYEsİ

Karar No: l4l
Kırar Tarihi|06.06.2022

MECLiS KARARJ

Komisyondsn Gelen Raporlır{;

o1.06.2022 tarihli Meclis Toplanfusında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

Ilgi| a\ 25 .o5 .2022 Iaihli ve 95 l 75 795-000/3 5 1 88 sayllı yazı.

b\ 24.05 .2022 ıuihli ve 45 74908 7-000/3 5089 sayılı yazı,

Fen İşleri ve paık ve Bahçeler Müdiılüklerince hizmetl9rin daha etkin ve verimli şunulması

adına ilgi (a) yazı ile Fçn lşleri Müdürtllğünce iki (2) adet Tnktöl, 
'iki. 12) :9:t Dameerli Kamyon ve

bir (l) ;dei Vama silindiri ve ilgi (b) yazı ite Park ve Bahçeler Müdiillüğiınce üç (3) adet Aİazöz,

uir iıi aaet 24 mt Hidrolik Platformlu Sepetli Vinç ve bir (l ) adej Ci.ff Kabin Kamyonetin sahn

;İ;;i", ihtiyaç duyulmaktadlr. Fen işliri ve park ve Bahçeler Müdiirli1klerince satın alınması

|ıunl-an "ruçi*in 
26zz yı|ı ua]ii Bütçesi,nde yet a|arı 237 sayllı Taşrt Kanunu,na göİe satın

İİİnu"* ruşİlu" Göste.ir (T-1) Cetveline işlenme§i hususunun uygunluğuna dair, Plan ve Bütçe

Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun gört§ülmesi, denilmekle;

Mçclisimizce yapılan görüşmeltr neticesinde; üTıkanda metni yazılı gttndem maddesinin,

Plan ve Bütçe Komisyonuna- ğeıaigi şetliyle kabulilne oy birliği ile karaı verildi,

n ÇOLAKMu§aafa LAR Hısan Y
Mecli§ Katip Katip Üye
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T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Karır NoIl42
Kırar Terihi:06.06.2022

MECLİS KARARI

Komi§yondan Geleı Rıporlır-7;
0l,06.2022 tarihli Meclis Toplantıslnda Imar Komisyonırna havale edilen;
Izmir Bü},itkşehir Belediyesi, Haİita ve Coğafi Bilgi sistemleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde devam

etmekte olan il, ilçe ve mahalle sınlr]arının kesinleştirilmesine yönelik çallşma kapsamında selçuk ile
aramızdaki ilçe ve mahalle §ınırlar|nün belirlenmesine ve koordinatlandırılmasına ilişkin; içişleri Bakanl|ğı'na
bağlı Nüfus ve Vatandaşlık işIeri Genel Müdürlüğü (NVi) taraflndan adr€sin sözel olamk tululduğu, Ulusal
Adre§ Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt sistemi (AKs) Temmuz 2019 tarihi itibaıj ile kullanlma
kapatılarak, içerisinde ilçemizin de bulunduğu izmir Büyükşehiı Belediyesi yeüi alanını oluşturan 30 ilçenin
tamam|nda (1295 mahalle) yine adresin bu defa konuma dayalı olaİak tutulduğu Mekansal Adres Kaylt
sisterni (MAKS) uygulamasına geçildiği, bir adres bileş€ni olan mevcut ilçe ve mahalle sınırlannın, MAKS
pİojesi kapsamında konuma dayalı ve onaylı bir veriye dönüştiirülmesine ihtiyaç duyılduğu, bu konuda,
MAKS projesinin yetki alan!mtzda uy8ulanmasına ilişkin olaraİ izmiİ Büyükşehi. Belediyesinin Ntıfus ve
Vatandaşl|k lşleri Genel Müdüİlüğü'ne karşı tek yetkili idare olması hakkında alınan t3.02,20l7 ıarih ve
05.1lE sayıL Meclis Kara.ünda belinildiği gibi "Mekansal Adrcs Kay|t sisıemi Projesinin (MAKS) lzmiI
bütüniinde sağlıklı yürütülebilmesi, anılan proje bazlnda yapılacak değişikliklerin tek yerden si§teme entegrc
edilmesi, pğe süresi ve sonr,§|nda sonın yaşalrmama§ı ve bu projenin sü.dürüIebilrnes i. . . " ifadesine uygun
olarak lzmir Büyükşehir Belediyesinjn koordinatö.lüğünde tiim ilçe belediyelerinden yetkililerin katıld|ğl bir
çallşma 8rubu ta.afindan ilçe ve mahalle slnıİlıırınln saylsallaştlfllması çahşmalaİı başlatlldlğı ve yapllan bu
çalışman|n ilk aşaması olan ilçemizin diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi olmayan iç mahalleleri
saylsallaştırülarak, başta ilçe meclisimizden ardlndan da, izmir Büyükşehir Belediye Meclisinden de kabul
edilerek Valilik makamınca onaylandığı te§pit edilmiştir, Bu def4 komşu ilçelerIe olan sınrlafda ise 5]93
sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayüll Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere. 5442 say,ll il idaresi
Kanunu ve yönetmelikleİ ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamlnda çıkaİllan Adres ve
Numamlamaya llişkin Yönetmeliğe uygun olank düzenlenen ve ekte koordinaı özet cetve|i ile k.okisi
bulunan, klzeyde Buca llçe sınırınln bir nokası olan l (Y:52oo42.46 x:4237709.40) nolu noktadan başlayıp
güneye doğIu 8iderken oğlananası Atatürk Mahallemiz ile komşu olan TorbalI ilçesi Yeşilköy Mahalle sınırı,
oğlananasl Cumhuriyet Maha|lemiz jle komşu olan Torbalı ilçesi Yeşilköy, Türkmenköy, Kazlm Karabekir
ve Pancar Mahalleleri sınrı, Bulgurca Müallemiz ile komşu olan Torbalı llçesi Kazlm Karabekiİ, izmjr
Pancar organize Sanayi Bölgesi ve Pancar Malıalleleri slnırı, Tekeli Fevzi Çakmak Mahallemiz ile komşu
olan Torbalı llçesi Pancaı Mahalle smırı, iToB osB Mahallemiz ile komşu olan Torbalı llçesi Pancaı
Mahalle s,nın, Tekeli Atatiirk Mahallemiz ile komşu olan Torbalı llçesi Pancar Mahalle sınn, Çileme
Mahallemiz ile komşu olan Torbalı İlçesi Pancar Mahalle sının, Karaku)ru Ma}ıallemiz ile komşu olan
Torbalı İlçesi Pancar, Kaplancık, Özbey ve Yeniköy Mahalleleri sınırı, Çakaltepe Mahallemiz ile komşu olan
Torbalı ilçesi Yeniköy ve Ahmetli Mahalleleri sınırı, Gölova Mahallemiz ile komşu olan Torbalı ilçesi
Ahmetli Mahalle slnrrlna kadar olaı ve Selçuk ilçe slnlnnln bir noktası olan 7|3 (Y:52'733't.43
x|4212844.E6) nolu noİtada son bulan yaklaşük 48.262 metrelik kısım ilçemiz ile Torbalü ilçesi aıaslndaki
s,nlrrmlz olarak belirlenerek, belirlenen bu sln,r çallşmasnrn uygunluğıına dair, imar Komisyonırnun oy
birliği ile kabuIüne ilişkin raporunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmelef neticesinde; ,,ukarıda metni yazıl| gündem maddesinin
Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy bifliği iIe karar verildi.

Mustafa "-,ü$** ÇoLAK
üy"Başkanl]u€cli§
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T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Belediyemizce vatandaşlaİımıza daha etkin bir hizmet velmek ve hiaİıetlerin kesintiye

ugramaması iiin, Fen lşleri Mtidtıtııgune iki (2) adet Traktör, iki (2)_adeı Damperli Kamyon ve biı

iij ua"t va!* §iıindi.l-iı" Park ve Büçeleı Müdiıdüğıine üç (3) adet Arazöz, biİ (l) adet 24 mt

İidrolik Platformlu Sepetli Vinç ve 1 adet ÇiR Kabin Kamyonet ile ekipmanlann Belediyemizce

İOZZ yrlrnda Devlet Malzeme Ofisi aıacılıgıyla satın alınmasrna ihtiyaç_ duyulmuŞur, Söz konusu

aruı iş ,ul.i."" ve ekipmanların Belediyemizce 2022 y||r;lda Devlet Malzeme Ofisi aracılığyla

*İ,ln uİ,n-*rn,n uygunİuguna dair, Plan ve Bütçe Komisyonunun oy birliği ile kabultlne ilişkin

raporunun görüşülmesi, denilmekleı

Meciisimizce yapılan görüşmeler ntticesind€; üukanda metni yazılı giindem maddesinin,

Plan ve Bütçe Komisyonundan İeldiği şekliyle kabuliine oy birliği ile karar veıildi,

Karar No:143
Kırar Tarihi:06.06.2022

MEcLis KARARI

KomisyoDdsn Gelen Rıporlır-8;

01.06.2022 tarihli Meclis Toplaııtısında Pl8n ve Bütçe Komisyonuıa havale edilen;

Ntustafa Hasan KARA Hüsey

Mecliı Ba'ş üy" Katip
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T.c.
MENDERES BELEDİYESİ

Kırır No! 144
Karar Tırihi:06.06.2022

MECLiS KARARI

Toplantıya Kahlamayan Meclis Üyeleri Hazal .DENlz c€zER 
_ 
tbİahim

BNEK, Güşel iÜzceı ıiai, ıaıcır, Ayhan PEHLİVAN, Eİdoğan YALçIN,
ır,ıehınet clvtr, Mümin BAYRAM ve Fatma EKlcİoĞLu'nun izinli sayılmalanna

oybirtiği ile karaı verildi.

tY
ÇoLAKMu§tafa Hasan KARA

l.i\
üy" Kıtip Üye
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Kırır No:l45
Karrr T.rihi:06.06.2022

MECLiS KARARI

Görüşülecek başka giindem maddesi bulunmadığından Haziran-2022 olağan
Meclis Toplanhsı 2.Birleşiminin kapatılmasına v9 İelr.fı,Jz,2022 oleğan Meclis
toplantısı i.Birleşiminn 01.07.2022 cuma gilnü saat l7:00'da Belediyemiz Meclis
Toplantl salonunda yapılmasına oybirliği ile kaıar veıildi.

Hasan Y KARA LAK
Katip
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