
T.C.
MENDEREs BDLEDİ\.Esi

Kırır No:ı06
Karır Tıribi: 09.05.2022

MEcLis K{RARI

Gündem Madd€§i l-i

Mahalli Idaİeler Bütçe ve Müasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve 5393 saylh
Belediye Kanunu'nun 64. Maddesi uyaııca kayıtlara uygun olank hazırlanan
13.04.2022 tarih ve 338 no'lu Encümen Karan ile kabul edilerek Mayıs 2022
Meclisinde görüşülmek üzere Meçlise §unulaİü Belediyemiz 2021 Yılı Bütçe Kesin
Hesabının göriişülmesi. (Mali Hizmetler Md E-33434) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmelei neticesinde; yukanda metni yazılı gündem
maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Hasan KARA H ÇoLAK
Katip üy" Katip üy"

A./U



T.C.
MENDERES BELEDiYESİ

Kıl1ır No|107
Kırır Tırihi: 09.05.2022

MECLiS KARARJ
Gündeın Maddesi 2-;

5393 sayıh Belediye Kanununun Meçlisin Göıev ve Yetkileri başlıklı l8/l
bendinde: " Norm kadro çerçevesinde beleıliyenin ve bqğlı kuruluşlannın kadrolarınıfi
ihdas, ipıal ye değişlililmesihe karar ıetmek." Hükmü bulunmaktadü. Çe!,İe
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakaıı|ığınca |710412022 taıih ve 31812 sayrlı Resmi
Gazete de yayımlanaıak yijfürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Mahalle
idaİe Billikleri Norm KadIo İlke ve standartlanna DaiI Yönetmeliğin Kadrolann
Tespiti başl*lı 9/2 bendinde; "Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve
Bağlı Kuruluşlan ile Mahalli İdare Birlikleri Noım Kadro Standartları Cetvelleıinde
beliItilen birim müdülüğii ve üstü yönetici kadro unvanlan ile Yönetİneliğin ekinde
yer alan Ek-3 Belediye ve Bağh Kuruluşlan ile Mahalli İdaıe Birlikleıi Kadro
Unvanlan Li§telerinden (I). (II) ve (lil) sayıh listelelde belirtilen unvanlar kullanılarak
idaf birimler olu§turulur. İdari birimler ile bu birimlere ait kadıo unvanlaıı arasmda
yetki ve göIev mükenerliğine yer verilemez ve bu kadro unvanlanndan aynı
mahiyetteki hizmet ve görevleri ifa edebilecek birden fazla yönetici kadro unvan!
ihdas edilemez. Bidm müdijllüğü ve üstü yönetici kadro unvanlan hizmet gereklerine
uygun olarak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvaıılan
kullanılamaz." Denilmekte, aynı yönetmeliğin "Kadİo İhda§İ' başhğnı taşıyan l0.
Maddesinin l. Bendiıde; '|417/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi memur kadroları ile sürekli işçi ka&olan bu Yönetİneliğe uygun olarak meclisler
talafından ihdas ediliı. Memur kadrolannın ihdas! için Yönetmeliğin ekinde yer alan
Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Mahalli İdale Birlikleri Kadlo cetvellerinden
(I) sayılı cetvel, sürekli işçi kadrolannm ihdası için ise §) sayılı cetvel eksiksiz olarak
doldıııularak ihdas gerekçeleriyle birlikt€ meclise sunuluı. Kadrolann iptalinde de aynl
usul uygulanıı. Kadrolaıın ihdas, iptal ve değişikliklerinde Yönetıneliğiıı ekinde yer
alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Kadro
Cetvelleıinden (IV) ve (VI! say 1 cetvel]er diizenlenir.' Hiikmü ile birlikte aynı
Yönetmeliğin "kadro değişikliği" başlığını taşlyan l 1. maddesinin (l) bendinde "Boş
memur kadroiaıında srnrf, unvan ve deıece değişikliği ile boş memur kadrolannn
iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis karan ile yapılır. Boş Kadro
değişikliklerinde (II) sayıh cetvel ve Dolu kadro değişikliklerinde (III) sayılı cetvel

eksiksiz doldunılarak değişiklik gerekçeleri ile biılikte meclise sunuluı."
Denilmektedir. Yukarıda belirtilen madde hi,ıkiimledne göre ihdas edilen ve

Müdüliiklel alasl dolu ve boş olarak aktarımı yapılan kadrolaıa ilişkin; (II) sayılı boş

kadro değişikliği (Memur) hususunun görüşülmesi. (lnsan Kaynaklan ve Eğitim Md
E-33441) Denilmekl9;

Meclisimizce yap an görüşmelef netice§inde; üııkanda metni yazllı gündem

maddesinin Hukuk Komisyonu ve Plan ve B Komisyonuna havalesine oy birliği

_ , ,t,

-\ -n

İ.

Hasan KARA Hüseyin ÇOLAK
Meclis Katip Üye Katip Üye

Aru

ile kaıaı verildi.



T.c.
MDNDERES BELEDİYESi

Karar No;108
Karar Tarihiı 09.05.2022

MECLiS KARARJ

Gündem Madde§i 3-;

İlgi: ilçe §ağlüt Müdürlüğiıniın 18.04,2022 tarihli ve 99030093-010.01 sayılı
yaztsl.

Mülkiyeti Belediyemize ait, Menderes ilçesi Özdere Çukuralh Müallesi,
Mustafa Kemal Paşa Bulvan 136 ada 5 parsel sayılı taşınmazda bulıınan No:l08F
zemin kat (8) nolu bağlmsız bölümiın ve No:lo8J l. ve 2.kat (1l) nolu bağımsız

böliimiin İlçe sağl* Müdürlüğiinün ilgi yazısl gereği İlçemiz genelinde sağlık
hizmetlelinin etkin ve kesintisiz sunulması ve sağl* hiTrıet alanlan olarak kullanımı
için; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki Ve İmtiyazlan"
bölümünde l5/h maddesi Aynı Kanunun " Meclisin Gölev ve Yetkileri" Böltimüniin
18/e maddesi ve Diğer Ktıruluşlalla llişkileİ Başlıklt Böliimün 75ld maddesi ve 5018

saylı Kamu Mali Yönetimi ve Kontol Kanununun 47.maddesi gereği 5 yllığına
Menderes ilçe sağlık Müdiirlüğiine tahsis edilmesi hususunun göriişülme§i, (işletme

ve İştirakler Md E-3305l) Denilmekle;

Meclişimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yüanda metni yazılı gündem

maddesinin Hukuk
ile kaıar verildi.

Komisyonuna havalesine oy birliği

)

ÇoLAKH Hasan cel KARA
M ,i üy" Katip Üye

A/U

Komisyonu ve Plan ve



T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Kırır No:109
Kırıı Tırihi: 09.05.2022

MECLiS KARARİ

Gündem Maddesi 4-;

5393 sayıh Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıklı 59 uncu
maddesinin (d) bendi; "Taşınır ve taşlırmaz mallann kira, satlş ve başka suretle
değerlendiıilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin gelirleri alaslnda
gösterilmektedir." 5393 sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan"
bölümünde l54ı maddesinde "mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine
getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavil alan srnrrlan içerisinde taşınmaz almak,
kamulaştırmak, şatmak, kiralamak veya kiraya verrnek, trampa etmek, tahsis etmek,
bunlar üzerinde sınırL a}İıi hak te§i§ etnek", ayn1 Kanrınun "Meclisin Görev ve
Yetkileri" böliimiiniin 18/e maddesinde "Taşnmaz mal allmına, satlmrna, takasın4
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsi§li bir taşlnmazın kamu hizmetinde
ihtiyaç duyulınaması halİtde tahsisinin kaldrnlmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına
ve §üresi otuz yllı geçmemek kaydlyla bunlar iizednde sınrrlı ayni hak tesisine karar
vermek" denilmektedir. Buna göre üı_ıkanda izahınl yapığ:ımn Kanun maddeleri
dikkate alınalak, ilçemiz srnırlan içerisinde, Menderes İlçesi, Giirnüldiir Mahallesi
236l ada, |2 parsel sayıh 350,87 m''lik taşınmazda bulunan 1301/35087 oranuda
t3,01 m''lik belediye hissesi için satış kaıafl almmaı hususunun görüşülmesi. 1İmaı
Md E-3l831) Denilmekle;

Meclisimizce yaptlan görüşmeler neticesinde; üukanda metni yazılı giindem
maddesinin İmar Komisyonu, Hukuk Komiwonu ve plan ve Bülce komisvonuna
havalesine oy biriiği ile karar verildi.

IIasan Yücel KARA
Katip Üye

H
Y. Katip

^n

]



T.c.
MENDERj,S BELEDi\TSİ

Mf,cLİs KARAR]

Giiıdem Maddesi 5-;

İzmir Büytikşehiı Belediye Meclisi'nin l5.09.2017 taritıli ve 08.12.2017 tarihli
kararlan ile l/25.000 ölçekli izmir Biiyükşehiİ Bütiinü Çe!,re Düzeni Pla Değişikliği
ile "Kentsel Yerleşik Alan" olaıak planlanan, ilçemiz, GtımüldiıI Atatük ve Gtımüldür
Fevzi Çakmak mahalleleri srrurlan içerisinde yer alan yailaşık 25 hektaIlık alana ve
Giımüldü İnönü mahallesi smrrlan içerisinde kalan yaklaşık 26.4 hektaİlık alana
ilişkin hazırlanan l/1000 ölçekli uygulama imar planr teklifi hususunun göriişülmesi.
(İma.r Md E-33443) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeleı
maddesinin imaı Komisyonuna havalesine

üııkanda metııi yazıh giindem
oy iği ile karar verildi

Hasan KARA ÇoLAK
UyeMeclis B üy" Katip

//

Aru

Karar No:l10
KararTarıhi: 09.05.2022

.i



T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No:1l1
Karar Tarihi: 09.05.2022

MECLiS KARARJ

Gündem Maddesi 6-;

İzmir Büyükşehiı Belediyesi, Harita vt cBs Daire Başkanlığı btinye§inde
devam elmekte olan il, ilçe ve mahalle şınırlannın kesinleştirilmesine yönelik çahşma
kapsammda Selçuk ilçesi ile araınızdaki ilçe ve müalle snırlannrn beliılenmesine ve
koordinatlandnlmasına ilişkin hususun görüşülmesi. (lmar Md E-33442) Denilmekle:

Meclisimizce yapılan görüşmeler ü,rıkanda metni yazıll gİindem
maddesinin İmar havalesine ov ile karar verildi

, ,]j
Hasan KARA Ç

üKatip Üve Katip ye

Aru

)



T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No:ll2
KararTarihi: 09.05.2022

Gündem Madde§i 7-;

[lgi: a) İbrahim Metin ÖRs'itn 04.06.2022 tarih ve 11210 sayıh dilekçesi.
b) Mendeıes İlçe Emniyet Müdiirlüğiınün bila tarih ve E-93398617-8l380-

2022042612410|65097 sayılı yazısı,
ilgi (a) dilekçe ilçemiz Kemalpaşa Mahalle§i, inönü caddesi, No:llA adreste

bulunan işletmenin, "İçkili Yerler Bölgesine " almması istenmektedir. Başvüuya
istinaden yapılan kontrol ve incelemeler neticesinde İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi,

kısmen inonü caddesi kısmen de l07 Sokak üzerinde kalan 8 ada, 18 parsel ve 8 ada

17 parsellerin içkili bölgeler kokisine dahil edilmesi yöniinde llçe Errıniyet

Müd-iiİlüğiine genel güvenlik ve asayiş yönilnden görüşler sorulmuş olup; Ilgi (b)

yazıda yeı alankurum görüşü ile onayh koki yazrmız ekinde sunulmrrştur, _2005/9207
i<a.a, .uyılı İşyeri Açma ve Çalışma Rubsatına İlişkin Yönetmeliğinin 29. maddesi

"İçkili yer bOİgesi, rnllki idare amirinin genel güventik ve asayiş duıumu hakkındaki

gOıtlşü dogultusunda belediye sınırlan ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu

Jınırİar dığın<la il genel meclisi talafindan te§pit edilir. lçkili yer bölgesi haricinde

içkili yer açllamaz ';hııkmlloe istinaden beliltilen adıesin içkili bölgeler kokisine dahil

"'dil.İri 
ho.u.** görüşülmesi. (Rüsat ve Denetim Md E-33718) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan gödşmelğ neticçsinde; yukanda ınetni

maddesinin imar Komisyonunİ havalesine oy b'irliği ile kalar verildi,

rr",uo y}&l x-ını
Katip Üye

H

yazıll giindem

tipM \

j

A/U

MEcLi§ KARARI



T,c.
MENDER_Es BELtrDİ\,Esi

AN

Kırar No:l13

MECLiS KARARI

Gündem Maddesi 8-;

^ ...|3.rJ sayılı Belediye Kaülununun 48, Maddesi ve Çeıre. Şehircilik ve lkJimDeğişikliği BakarılığıI|ca 17lO4/2O22 tarih ve3l812 .Jy,l, 
-'İ..ınİ"Ö}ro" 

a"
l1y.,.T.l9"-k yüriiılüğe _giren Belediye ve BağL KEul;şLan İİ;'Vunİlİ. ia-"Birliileri Norm Kadro ilke ve Sıand'an|arına öai, İo".,]r,"İitİ. ,.ö- l-t i-
P_:İlİ!:ğ,^ ::.llnl^tlk, Müdiirlüğiıniin kuruı,"*,, h-,,l;;;;|,;ma'yonJieıiginin
onayl,uUnasl ve mevcut bulunan Çev.re Koruma ve Kontro| Müdüİ|iiğüniin kapaıılması
nususunun görüşülmesi.(lnsan Kaynaklan ve Eğitim Md E-33728,1 Dİnilmekle;

*_,, M:"l':ip':.,.. yaptlan görüşmeler neticesindeı ü,ultanda meıni yazılt gündem
maddesırun Hukuk Komisyonuna havalesine oy birIiği ile karar verildi.

Hasan KARA
Katip üy" Katip

ÇoLAK
üy"

Kırır Tarihi: 09.05.2022



T.c.
MENDERİ,S BELEDİYESI

Kar.r No: 114
Krrar Tırihi:09.05.2022

MECLiS KARARI

Toplantıya Kahıamayaİ Meclis Üyeleri Hazal DENİZ GEZER, ibrahim
BfNEK, ciiİsel RÜzcAR, Halis MAclT, Fatna EKİcloĞLU, Ayhan PEHLİVAN,
Erdoğan YALÇIN, Bülent TAŞKIRAN, Mehmet SARIKAYA ve Mthmet clvEK
izinli sayılmalanna oybiıliği ile kaıar veıildi.

a

Hasan KARA ÇoLAK
K.tip üy" Katip Uye

...

A/U



T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Kaİat Noill5
Karar Tarihi:09.05.2022

MECLIS KARARI

cörüşülecek başka gtindem maddesi bulunmadığından Mayıs-2022 olağan
Meclis Toplanısı l.Birleşiminin kapatılmasına ve May$-2022 olağan Meclis
toplantlsı 2.Birleşiminin l1.05.2022 Çarşamba günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis
Toplantı Salonunda yapılmasına oybiıliği ile karaı verildi.

Hasan KARA ÇoLAK
Katip üy" Katip Üye

A./U


