
T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

K.r.ı No:116

MEcLis KARAR, 
xırii Tıiihi:l ı'05'2022

Komi§yondın Gelen Raporlır-l;
09.05.2022 tarihli Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;
Mahalli ldareleı Bütçe ve Müas9be Yönetıneliğinin 40. maddesi ve 5393 sayılı Belediye

Kanunu'nun 64. Maddesi uyannca kayıtlaıa uygun olarak haaİlaıaİj 13.04.2022 ıaıih ve 338 no'lu
Ençilınen Karan ile kabul edilerek Meclise sunulan Belediyemiz 202l Yıh Bütçe Kesin Hesabmın
uygunluğuna dair, Plan ve Bütçe Komisyonunun oy çokluğu ilc kabutüne ilişkin raporunun görilşülmesi,
denilmekle;
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Meclisimizce yapılan görtlşmeler netice§irıdç; 
]

Menderes Belediyesi 2O2l Yılı Bütçe Kesin Hesabının Komisyondan geldiği şkliyle kabuliine ve

alınan bu karann lzmir Büyükşehir Belediyesine oy çokluğu ile karar verildi.
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T.C.
Mf,NDf,REs BELEDiYEsi

MECLiS KARARI

Konıisyondan Gelen Raporlar-2;
09.05.2022 tarihli Meclis Toplantlsında Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna

havale edilen;
5393 say 1Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkilei başhklı l8/1 bendinde; 'Norm kadro 

]

Karar No:117
Karar Tarihi: 1 1.05.2022

çerçevesinde belediyenin ve bağı kuuluşlannın kadrolannın ihdas, iptal ve değiştirilmesine karaı
vermek." Hükmü bulunmalladıı. Çerre Şehiıcilik ve İkıim Değişikıiği Bakanhğınca |'l 104/2022

tadh ve 31812 §ay 1Resmi Gazete de yayıınlarrarak yttürlüğ€ giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlan
ile Müalle idare Biılikleri Noİm Kadro İlke ve standartlanna Dair Yönetmeliğin Kadrolaİın Tespiti
başlıklı 9/2 bendinde; "Bu Yönetıneliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuıuluşlan ile
Mahalli idaİt Birlikleri Noım Kadro standartlan cetvellerinde beliıtilen biıim müdiirlüğü ve üstü
yönetici kadro unvanları ile Yönetmeliğin ekinde yer aları Ek-3 Belediye ve Bağh Kunıluşları ile
Mahalli idaİe Biılikleri Kadro Unvaıılan Listeleıinden (I), ( ) ve (III) say 1 listelelde belirtilen
unvanlaı kullanılarak idaıi birimler oluştuulur. İdari birimler ile bu birimlere ait kadro unvanlait
araslnda yetki ve göIev mükerrerliğine yer verilemez ve bu kadıo unvanlanndan aynı mahiyeneki 

]

hizmet ve görevleri ifa edebilecek biıden fazla yönetici kadro unvanı ihdas edilemez. Birim 
]

müdiillüğü ve üstü yönetici kadro unvanlaıı hizmet gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra
edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz." Denilmekte, aynı yöneftneliğin "Kadro
İhdasi' başlığınl taşıyan l0. Maddesinin 1. Bendinde; '14l'7/|965 taıihli ve 657 sayılı Devlet
Memurlaıı Kanununa tabi memuı kadroları ile sürekli işçi kadıolan bu Yönetıneliğe uygun olarak

meçlisler tarafından ihdas edilir. Memur kadrolannın ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Müalli idare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (l) sayılı cetvel.

stireklİ işçi ka&olannın İhdası için ise (V) sayılı cetvel ek§iksiz olaıak doldurularak ihdas

gerekçelerİyle birlikte meclise sunulur. Kadrolann iptalinde de aynı usul uygulanır. Kadrolann
ihdas, ipta] ve değişiklikleİinde Yönetİneliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağh Kuruluşları ile
Mahalli idar€ Birlikleri Kadro cetvellerinden (lV) ve (VIl) saytlı cewellel ditzenlenir.' Hilkmü ile

birlikte aynı Yönetmeliğin "kadro değişikliği" başhğınl taşıyan l1. maddesinin (l) bendinde "Boş
memur kadlolaründa slnlf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolannın iptali ve dolu

kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde (Il) sayılr cetvel

ve Dolu kadro değişikliklerinde (lll) sayılt cetvel eksiksiz doldurularak değişiklik gelekçeleri ile
billikte meclise sunuluı.,, Denilmektediı, yukanda belirtilen madde hfüümlerine göIe ihdas edilen

ve Müdürliikler arası dolu ve boş olalak aktanml yapılan kadrolaİa ilişkin; (I) Sayıh Boş Kadro

İhdası (Memur) ve (V) Sayılı Siirekli lşçi Kadlo lhdas1 Cetveli hususunun uygunluğuna dair, Hüuk
Komisyonu ve Pları ve Bütçe Komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin raporunun gö şülmesi,
denilmekle;

Meclisimizce yapdan görüşmeler neticesinde
Hukü Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan
verildi

Mustafa Hasan cel KARA
Mecl Katip üy"

da metni yazılı gıindem maddesinin,

şekliyle kabulüne oy birliği ile karar
; ü,ııkan
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Kırar No!118
Krrır T8rihi:11.05.2022

Komi§yondan Gelen Raporlar-3;

09.05.2022 taıihli Meatis Toplant§mda Hukuk Komisyonu ve P[an ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen;

ilgi: ilçe Sağlık Müdiİliiğtintın l8.04.2022 tadhli ve 99030093-0l0.01 sayıll yazısı.

Mülkiyeti Belediyemize ait, Menderes llçesi Özdere Çüuraltı Mahallesi, Mustafa Kemal

Paşa Bulvarı L36 ada 5 palsel Şayllı taşınmazda bulunan No:lo8F zemin kat (8) nolu bağmsız
böiiimün ve No:108J l.ve2.kat (11) nolu bağımsız böliimiin İlçe sağlık Müdiırlüğilniın ilgi yazısı

gereği İlçemiz genelinde sağhk hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sunulmasl ve sağlık hizmet alanlan

İlarİ trU-,,İ, için; 539J sayıh Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki Ve lmtiyazları"

bölümiinde l5/h maddesi Aynı Kanunun " Meclisin Görev ve Yetkileri" Böliimüniin l8/e maddesi

ve Diğer Kuruluşlarla ilişkiiel Başt*lı Böltiİniin 75ld maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

ve Ko-ntıol Kanıınunun 47.maddesi gereği 5 yllığma Menderes İlçe sağlık Müdülüğiine tahsis

edilmesi hususunun uygunluğuna dair, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun oy

biıliği ile kabulüne ilişkin ıaporunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yap an görüşmeler neticesinde; ülıkanda metni yazılı giindem maddesinin,

Hukuk Komisyonu v" bl- ," 
-ntitç" 

Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy birliği ile karar

verildi.
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T.c.
MENDf,REs BELEDiYESİ

Komi§yondan Geletı Rıpor!ır-4;

0g.o5.2o22 taİihli Meclis Toplantısmda Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve

lmaı Komisyonuna havale edilen;

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri bşlıklı 59 uncu maddesinin (d)

bendi;,,Taşınır ve taşınmaz mallann kir4 satlş v€ başka suıetle değerlendirilınesirıden elde edilecek

gelirler, Iielediyenin gelirleri aıasında gösterilmeldedir." 5393 sayıll B€lediye Kanununun
;Beıediyenin yitki ve-İmtiyazlan" böliınlinde 15,h maddesinde "mahalti müşterek nit€likteki

hizmetlerin yeline getirilme§i amacıyla, belediye ve mücavir alan sınrrlan içerisinde taşınmaz

almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etınek, tah§is etnek, bunlaI

üzçrind€ sınrrh ayni hak tesi§ etmek", aynı Kanunun "Meclisin Göİev ve Yetkileri" bölilİnuniın 18/e

maddesinde ,,Taşınmaz mal ahmına, sahmına, takasma, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesin€

veya tahsisli biı taşınrnazın kamu hizmetinde ihtiyaç du},ulm8ması_halinde tahşisinin kaldınlmasına"

üç yıldan fazla kiralanmasına ve siiıeşi ofuz yılı geçmemek kaydıyla bunlaı tIzerinde sınırlı ayni hak

t"ririn" luraı vermek" denilmektedir. Buna göre yukanda izahıru yaptığıınız Kanuı maddeleri

dikkate alınaİak, ilçemiz sınırlan içerisinde, Menderes lüçe§i, ciirnüıdüİ Müallesi 236l ad4 12

p-r"ı ,uyı, ısd,az m,,ıiı< taşınmazda bulunan 130l/35087 oranında 13,0l m,,lik belediye hissesi

İçin ,rt,İ laı-, alınması hususunun uygunluğuna daiı _Plan 
Te. Bütçe Komisyonu, Hüuk

ro.iryonu ve lmaı Komisyonunun oy birliği ile kabultın€ ilişkin raporımun görüşülmesi,

denilmekle;

Meclisimizce yap an göriışmeler neticesiıde; yukanda metni yazılı gitndem maddesinin,

Plan ve Bütçe Komisyonu, Urtlul< İo.isyonu ve İmar Komisyonuna dan geldiği şekliyle kabulüne

oy birliği ile kaıar verildi

Mustafa AR
}Ieclis Başhl!.

MECLis KARARr

Hasan l KARA
Katip Uye

Kırrr No:ıl9
Kırar Tarihi: l 1.05.2022
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsl

Kırar No:l20
Kırır Tarihi:l1.05.2022

MECLiS KARARI

Komi§yondan Gelen RıporIar-5;
O9.05.2022 tarihli Meclis Toplantısında İmar Komisyonrma havale edilen;
Izmiı Büyiikşehir Belediyesi, Harita ve coğrafi Bilgi sistemleri Dairesi Başkanlığl

biinyesinde devaın etmekte olan il, ilçe ve mahalle sınırlanrun kesinleştirilmesine yönelik çalışma
kapİamında Selçuk ile aramrzdaki ilçe ve mahalle sınrılannın belirlenmesine ve

koordinatlandırılmasına ilişkin dosya; içişleri Bakanlığı,na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel

Müdülüğü (Nvi) tamfından adresin sözel olaIak tutulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile
ilişkili Adres kayıt sistemi (Aks) Temmuz 2ol9 taıihi itibari ile kullanıma kapatılarak, içerisinde

ilçemizin de bulunduğu lzmiı Büyiikşehir Belediyesi yetki alanr oluştuİan 30 ilçenin tamamında

(ıiÇs maııaıle) yine iaresin bu defa konuma dayalı olarak tutulduğu Mekansal Adİes Kayıt sistemi

iMAKS) uyguıamasına geçildiği, bir adres bileşeni olan mevcut ilçe ve mahalle sınırlannın, MAKS
p.ojesi İupİmn<tu konuma dİyalı ve onaylı bir veriye döni§tilrallmesin€ ihtiyaç duyulduğu, bu

İonrau, ÜerS pğesinin yetki alanımızda uygulanmasına ilişkin olarak izmir Büyiikşehir

Belediyesinin Nüfus-ve Vatandaşlık lşleri Genel MüdiİIlüğlı,ne kaışr tek. yetkili idare olrnası

hakkınia alınan l3.o2.2ol7 tarih ve o5.1l8 sayılı Meclis Kamnnda beliıtildiği gibi "Mekansal

Adres Kayıt sistemi Projesinin (MAKS) lzınir bütilntlnde sağlıklı yiıriıtiılebilnesi, anılan pğe
bazında yapılacak değişikliklerin tek yerden sisteme entegıe edilmesi, pğe süesi ve sonrasında

,o-n yuİ--urnu" vİ'bu projenin slirdlrtllebilrnesi. . . " ifadesine uygun olarak lzmir Büyilkşehir

nelediyesinin koordinatörlüğü;de tiirn ilçe belediyelerinden yetkililerin tatıldığı bir çalışma gnıbu

taıafınian ilçe ve mahalle smlılannın sayısallaştnlması çallşmaları başlatıldığı ve yapılan bu

çahşmanın iİk aşaması olan ilçemizin diğer ilçelerle komşuluk il§kisi olmayan iç mahalleleri

sayisallaşırılarak, başta ilçe me;üsimizden ardından da, lzmir Büyiikşehir Belediye Meclisinden_de

k;buü edilerek Valilik makamınca onaylandığı tespit edilmiştir. Bu defa, komşu ilçelerle olan

sınırlarda ise 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Btlyilkşehir Belediye Kanunu başta olmak

i\zffe, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmederi Kanunu

kapsamında çıİanlan Adres ve Nurnaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak diizenlenen ve ekte

koortiinat Ozet cetveli ile kokisi bulunan, kuzeyde Torbalı İ|çe sınınrun bir noktası olan l
ıY.52'7337.43 X:42|2844.86l nolu noktadan başlaytp giıneybatıya doğru giderken Gölova

İl,,lal,ull.miz ile komşu olan Selçü llçesi Barutçu ve Ze}tinköy Mahalleleri sınırı, Ahmetbeyli

İ;;lİ";i; ile komju olan Selçuk llçesi Ze},tirtköy Mahalle surnna kadaı olan ve Ege Denizi

kesisiminde 
,1| ly|5i|67g.9| İ:42oj433.88) nolu noktada son bulan yaklaşık 15.332 metıelik

ı.,",. iı"".i, ile Selcuk llcesi arasındaki sınrnmız olarak belirlenerek, belirlenen bu sınır

çalışmasının uygunluğuna daİr. Irnar Komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin rapoıunun

göıüşülmesi, denilmekle;
lan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazıh gtindem maddesinin,Meclisimizce yapı

İmaı Komisyonundarı geldiği şekliyle kabuliine oy birliği e karaı verildi

Hasan KARAMustafa
1}Mcclis Başka

l.,
Ka üy"

seyin Ç_OLAK
Katip Uye

A/U

i!



T.c.
MENDERES BELEDiYEsl

Ksr8r No:l21
Karır Tırihi:l 1.05.2022

MECLiS KARARI

Komisyoıdan Gelen Rıporlar-6;

09.05.2022 taıihli Meclis Toplantı§ında imar Komisyonuna havale edilen;

llçemiz, Kemalpaşa Mahallesi, 8 ada, 17 ve 18 numaralı parsellerde_ yer alan ııleqeleli1
_lckili Y;rler BölP,esi"ne alınınasına i|işkin talep. İlçemiz. Kemalpaşa Mahallesi.8 ada_ 17

",İ."l, p**l, İOZ sokaga cepheli oljuğu ve İ/üOO0 ölçekli uygulama imaI plarunda "Konut

ıiJiiiriı""r..a" taldlğ;8 ada, l8 num-aralı parcelin ise lnönü caddesi_v€ 107 sokağa cepheli

"ia"er;;-,i00o 
oı|eni"uyguıama imar plarunda ..Ticaret+Konut Alanı" kullanımında kaldığı,

to",iiı" iıgiıi iıçe ımniyet iılatııüğü'nun görüşiinün olumlu.olduğu te.spir edilmi$ir, 200519207

iaİ_ ,ry,iiiiy"i ai." ie çalışmu iü.at,ni İlişiin Yönetrneliğin 29. Maddesi "lçkili yer bölgesi,

.u|tİlj"r" İİııidnin g"nel giluİolil. u" asayiş durumu hakkındaki 8örüşü doğrultusunda belediye

,,r*İ- ," .U""rİ, u"lur,lal İçira" belediye mectisi, bu sınır|a, dışında il genel meclisi tarafindan

İ".riı eailir. içkili yer bölgesi haricinİe içkili yer açılamaz," hüimü doğrulfusunda llçemiz,

İİ"'.rar^"'v"i,ıj*i, s uau] ı ı numaralı parselin. lnönü Caddesi,ne cepheli olması ve uygulama

;;;-İ;,;; l;;İ seçeneğinin bulunması nedenleriy|e, işletme girişinin 107 sokakıan
jiiıi"-".i ,*",iyle içkili M-lge leı kokisine dahil edilmesinin gyggbfogg, 8 ada, 1 7 numaıalı

."*lıi.lr" ı.ontı öaddesi,ne cJphesinin olmaınası ve uygulama imaı planında ticari seçeneğnin

İtr"-",o"r,'..o""ı"ıyi" içı.iıi üoıg"ı", t okisine dahil edilmesinin gyg3!4g!ğgg dair, lmar

İ"İlry""*r" 
"y 

Ulrliği le-tatulunİ llişl<in raporunun göri§ülmesi, denilm€kle;

yukanda metrıi yazılı gilndem maddesinin, lmar
ile karaı verildi.

Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesinde;

Komisyonundan, geldiği şekliyle kabulüne oy birliği

H in ÇOLAK
tip ÜyeMu§tafa

Nlcclis
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Karar No:l22
Karar Tarihi: l 1.05.2022

MECLiS KARARI

Komisyondan Gelen Raporlar-7;

09.05.2022 tarihli Meclis Toplanhsında Hukuk Komisyonuna havale edilen;

5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve Çel,e, Şehircilik ve İküim Değişikıiği
Bakanllğınca |7lo4l2022 tarih ve 3l8l2 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yitfulüğe giren

Belediye ve Bağh Kuuluşlan ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standaİtlanna Dair
yonetmelilte yJr ahn iklim Değişikliği ve sıfır Ahk Müdtırlüğiinlin kuıulması, hazırlarıarı çalışma
yönetmeliğinin onaylanİnr§l ve mevcut bulunan Çevre Korurna ve Kontrol Müdiidüğiıniin

İ.apat,l-u.-, huşusıınun uygunluğuna dair, Hukuk Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkirt

raporunun görüşülmesi, denitmekle;

Meclisimizce yapılan göIüşmeler neticesinde; yukanda metni yazü giindem maddesinin,

Hukuk Komisyonundan geldigi şekliyle kabuliine oy birliği ile karar verildi,

Mustafa Hasan KARA ÇoLAK
Katip Üye Katip Uye
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Karar No; l23
K&rar Tarihi:1 1.05.2022

MECLiS KARARJ

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyeleri Hazal DENİZ GEZER, İbİahim
giNıK, Giirsel nÜzcaı, Halis MACİT, Fatma EKicloĞLU, Ayhan PEHLiVAN,
Erdoğan YALÇIN, Bülent TAŞKIRAN, Mehmet SARIKAYA, Süleyman

sAzuKAYA, Amine ÇiÇEK ve Mehmet cİvEK izinti sayılmalanna oybirliği ile
karar verildi.
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Kırır No:l24
Kırır Tırihi:l1.05.2022

Mİcl-is KARAR]

Göriişül€cek başka giındem maddesi bulunmadığmdan Mayıs-2022 olağan
Meclis Toplanhsı 2.Birleşiminin kapatılmastna ve Hazirarı-2022 Olağan Meclis
toplantısı t.Biıleşiminin 01.06.2022 Çaışmba günO saat l7:00'da Belediycmiz Meclis
Toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile kaİar verildi.
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