
T-C.
MENDERES BELEDiYEsi

Kırar No:l38
Kırır Tırihi: 01.07.202l

MEcLis KARAR!

Bışkınbk Önergesi-l ;

Belediyemiz Meclisi'nin 06,102020 tarihli ve 124 sayılı karan ile uygun
göriilerck, lzmir Büyilkşehiı Belediye Meclisi'nin l1.01.2021 taıihli ve 05.47 sayılı
karan ve tashihen |2.02.202l taıih 05.163 ile |2.04.202l tarih 05.320 sayılı Meclis
Kararlan ile onaylanan İlçemiz, Ahmetbeyli Mahallesi, Maydanoz Mevkii Uygulama
imaı Planı ile ilgili mahkeme kararlan doğrultusunda, İlçemiz, Ahmetbeyli Mahallesi,
2o8 ada 15 nuınalalı paısel i|e 209 ada,27 numaralı parsellerde hazırlanan ait UiP:
35263632 plan işlem numaralı l/l000 ölçekli Uygulama lmaı Planı d€ğişikliğine yasal

askı sfuesi içerisinde yapılan t adet itimz dilekçesi yazımız ekinde yeı almaktadır.
Yukanda anrlan konunun Meclisimizce görüşülmesini arz ederim.(imal Md E-l2l86)
Denilmekle;

Meclisimizce yapıları göriişmele. neticesinde; 1ukaııda memi yazllı Başkanlık
Önergesinin gtindeme alınmasına oy birliği ile kaıaı veıildi.
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Kırar No:l39
Karar Tarihi: 01.07.202l

Mf,CLİS KARARJ

Bışkanlrk Önergesi-2;

Tiiık Silahlı Kuwetleri taıafindan lrak\n kuzeyinde diizenlenen Pençe-
Yıldınm operasyonunda ilçemizde ikamet eden piyade teğmen Mehmet KIVIK 26
Nisan 202l tarihinde şehitlik mertebesine ermiştir. Belediyernizce yaprlmlş olan
Özdeıe Orta Mahalle de 1163 ve 1168 Sok. kesişiminde buİunan paıLa 1Vütaılıl<
Binasının Bulunduğu Park) 5393 sayılı Belediye Kanununun l8/n maddesi gereğince
şehidimiz Piyade Teğmen Mehmet KIVIK isminin verilmesi hususunun Sayın
Meclisimizce görilşülerek kaıaıa bağlanmasını rica ederim.@aık ve Bahçeler Md E-
12l95) Denilınekle;

.. Meclisimizce yaplia.n göıilşmeleı neticesinde; yukanda metni yazıh Başkanlük
Onergesinin gündeme alınmasına oy bi iği ile karar verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDİ!,ESİ

Kırar Noıl40
Kırar Tarihi: 01.07.2021

MECLiS IGRARJ

Güodeme Alrnan Başkanhk Önergesi-l;

Belediyemiz Meclisi'nin 06.10.2020 taıihli ve l24 sayılı karan ile uygun
göriilerek, İzmir Büyfüşehiİ Belediye Meclisi'nin 11.0l,202l tarihli ve 05.47 sayılı
kaİan ve tashihen 12.02.202l taİih 05.'163 i|e |2.04.202| tarih 05.320 sayılı Meclis
Kararlan ile onaylanaı İlçemiz, Ahmetbeyli Mahallesi, Maydanoz Mevkii Uygulama
İmar Planı ile ilgili mükeme karaılan doğrultusunda, llçemiz, Ahmetbeyli Mahallesi,
208 ad4 15 numaralı parsel ile 2O9 ada,27 numaralı parsellerde hazırlaıan ait UİP:
35263632 plan işlem numaralı l/1000 ölçekli Uygulama İmaı Pla.ı değişiktiğine yasal

askı siiresi içeıisinde yapılan l adet itiraz dilekçesinin görüşülme§i.(lmaı Md E-l2186)
Denilmekle;

Meclisimizce yapılan göri§meleI neticesinde; yukanda metni yazılı giindem

maddesinin lmaı Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Kırır NoI14l
Kar8r Tarihi: 01.07.202l

MECLiS KARARJ

Gündeme Alınan Bışkınik Önergesi-2;

Tük silahll Kuwetleri tarafından lrak\n kuzeyind€ dtizenlenen Pençe-
Ylldınm operasyonunda ilçemizde ikamet eden piyade teğnen Mehmet KIVIK 26
Nisan 202l taİihinde şehitlik med9besine ermiştiı. Belediyemizce yapılmış olan
Özdere oıa Mahalle de 1163 ve 1168 Sok. kesişimin de bulunan parka 1ııütarıık
Binasııın Bulunduğu Paık) 5393 sayıIl Belediye Kanununun l8/n maddesi gereğince
şehidiıniz Piyade Teğmerı Mehmet KIVIK isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.
Caık ve Bahçeler Md E- 12195) Denilınekle;

.. Meclisiınizce yapılan görii§m€ler neticesinde; Belediyemizce yapılmış olan
ozdeıe ona Mahalle de l163 ve l 168 Sok. kesişimin de bulunaıı parka (MütaIlık
Binasının Bulunduğu Paık) 5393 sayılı Belediye Kanunrmun l8/n maddesi geleğince
Şehidimiz Piyade Teğmen Mehmet KIVIK isminin verilmesine oy birliği ile kaıa.r
verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDİYESİ

Kaİır NoIl42
Kar8r Tırihi: 01.07.202l

MECLİS KARARI

Meclis Üye Öıergesi_l;

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi, Amine ÇlÇEK tarafindan Meclis
Başkanlığına sunulan Meclis Üye Önergesi ile,

T.C. Anayasası madde lO'da herkes, dil, ıik, ıenk, cinsiyet, siyasi di§ilnco,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeıi sebeplerle aynm gözttilmeksizin kanuD önüDde
eşittir. (7. ll. 1982) deıunektedir. Yasalaı öniindeki eşitliği uygulamada, kaynaklaıa
erişimde adil ve eşit hiznetleıi ile sağlayacak yerlerden biride yerel yönetirn]erdir.

Katılmcı demokıasi, Hııhıkun üstiınlüğii ve İnsan Haklannrn korunrnası
bağ|ammda 18 Ağu§tos 2006 taıitıinde 2006167 sayılı genelgeyle 81 il valiliği ve
belediyeleıden kadm-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik, kadınlann ve kız çocuklann
yaşam kalitesini yiikseltecek hizmet tasanmı ve §untununa ilişkin önlemler alınması
istenmiştir. Aynca ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler üye§i ülkeler
tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan Birleşmiş Milletler
Sürdürlllebiİr Kılkrımı Aıııçlın, 17 Kalkrnma Hedeflerinden biri olan Amıç 5
Toplumsıl Cinsiyet Eşitliğiniı SağtııDısldır. T.C. 1l. K.lkrnma Planı (2019-
2023) Yerel Yörretimler ve Hiarıet Kalitesi Özel lhtisas Komisyonrmda da belirtilen
bu amaca ulaşmada yere| yönetimlere de görevler duşmektedir.

Kentler ekonomik, sosyal, kültilİel ve siyasi fı§atlardan tlıİn vatandaşlann eşit
bir biçimde yaraılanabileceği yeıleşimlerdir. Bu kentleri mtlmkiln krlmanın yolu ise
katılımcı yönetimi sağlayacak mekanizmalann yerel dtizeyde oluşturulnasl, ye.el
yönetimlerin planlama ve kaIaı siireçlerine toplumsal cinsiyet eşitliği bakrş açısının
dahil edilrrıesi, yerel yönetinıler ile ilgili kuruluşlaı arasında diyalog ve işbirliği
alanlannın geliştirilmesi i|e m iimktlnd iir.

Toptuınsal cinsiyet Eşitliğinin sağlaİıİlrasrna yönelik yercl yönetim
hizmetle.inde kurumsal kapasite ihtiyacınln tespiti, kapasitenin geliştililmesi, kgntte
yaşayanlann ihtiyaç ve isteklerinin tespiti için çalışmalaı ,trütrnek, kuİum içerisinde
ve kurumlar aıası toplumsal cinsiyete duyarlı veri toplanİnasın koordine etmek ve
kente özgü göseıgeler geliştiİmek iizeİ§ Eşitlik Birimi kuıulması hususunda geİeğini
arz ederim. Denilmekle;

Meclisimizce yapılan göıiişmeler neticesinde; üukaııda metni yazılı Meclis
üye önergesinin giındeme alınmasrna oy bir
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T.c.
MENDf,REs BELEDiYEsi

Karar No:l43
Karar Tarihil 01.07.202l

MECLİS KARARJ

G0ndeme AlıDsn Mec[s Üye Önergesi-l;

Cuİnhuriyet Halk Parıisi Meclis Üyesi. Amine ÇİÇEK tarafından Meclis
Başkanlığına sunu|an Meclis Üye Önergesi ile,

T.C. Anayasası madde lO'da herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi di§iince,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözelilmeksizin kınuı ötrüıde
eşittir. (7. ll. 1982) denmektedir. Ya§alar örüilndeki eşitliği uygulamada, kaynaklaıa
erişimde adil ve eşit hianetleri ile sağlayacak yeılerden biride ye.el yönetimlüdir.

Katılımq demokrasi, Hukukun ilstitnlüğü ve lnsan Haklannın korunması
bağlamında 18 Ağustos 2006 taıihinde 2006/67 sayılı genelgeyle 8l il valiliği ve
b€lediye]erden kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik, kadınlann ve kız çocuklann
yaşam kalitesini ytikseltecek hizmel tasanml ve stmumuna ilişkin önlemler alınması
istenmiştir. Ayıca ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Millet|er üyesi ülkeler
tarafindan 2030 sonuna kadaı ulaşılması amaçlanan Birleşmiş Milletler
Silrdürillebilir Kalktııııı Amıçlın, 17 Kalkınma Hedeflerinden bid olaıı Amıç 5
Topıumssl cin§iyet Eşitliğinin Sığlıınasıdıı. T.C. 1l. Kılkrnma Planı (2019-
2023) Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi Özel İhtisas Komisyonunda da belirtilen
bu amaca ulaşmada yerel yönetimleıe de gör€vle. diişmektedir.

Kentler ekonomik, sosyal, külttlİel ve siyasi flrsatlaIdan tiirn vatandaşlann eşit
bir biçimde yaıaılanabileceği yerleşimlerdir. Bu kentleıi miirnkiln kılmanın yolu ise
katıllmcl yönçtimi §ağlayaçak mekanizmalann yerel dlDeyde oluşfurulması, yerel
yönetimlerin planlama ve karar süreçlerine toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının
dahil edilmesi, yerel yönetimler ile ilgili kuruluşlar arasında diyalog ve işbirliği
alanlannrn geliştirilmesi ile mtıİnktındtlİ.

Toplumsa! cinsiyet Eşitliğinin sağlanmasna yönelik yerel yönetim
hizrıetlerinde kuıumsal kapasite ihtiyacırııı tespiti, kapasitenin gelişti.ilmesi, kentte
yaşayanlann ihtiyaç ve isteklerinin tespiti için çalışmalaı yiirütınek, kurum içeıisinde
ve kurumlar aİası toplumsal cin§iyete duyaIll veri toplanmasmı koordine etmek ve
kente özgü göstergeler geliştirmek tizere Eşitlik Birimi kuıulmasl hususrında gereğini
arz ederim. Denitmekle;

Meclisimizce yapılan görttşmeler neti
maddesinin Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu
birliği ile karaı verildi.

; ).ukarıda metni yazılı giindem
Hukuk Komisyonuna havalesine oy

Mustafa Hasan Y ÇoLAK
M€cli§,Başkıd/
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Karaİ No:144
Karar Tarihi| 01.07.202l

MEcLi§ KARARI

5393 §ay 1 Belediye Kanununun Belediyenin geliıleri başl*lı 59 uncu
maddesinin (d) bendi "Taşınr ve taşlmnaz mallann kira, satrş ve başka suretle
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin geliıleri arasında
gösterilmektedir." 5393 §ayıll Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki ve
imtiyazlan" böliımiinde l5,4ı maddesinde "mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin
yeıine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavt aları srnırları içerisinde taşınmaz
almak, kamulaştrmak, satjnak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar üzeİinde sınırh ayni hak tesis etmek", ayn1 Kanutun "Meclisin Görev
ve Yetkile " Bölümitntin l8/e maddesinde "Taşınmaz mal alrmın4 satmma, takasma.
tahsisine, tahsis şeklinin değişthilmesine veya tahsisli biI taşmmazn kamu hizmetinde
ihtiyaç dululmaması halinde tahsisinin kaldnlmasrna, üç yıldan fazla kiıalaırmasına
ve sitesi otuz yıh geçınemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı alııi hak tesisine kaıaı
vermek" denilmektedir. Btma göİe; yukarıda izahmı yaptlğım1z Kanun maddeleri
dikkate alınarak, ilçemiz smtlan içerisinde. Menderes İlçesi. Özdere Mahaltesi,
Kurukemer Mevkii, 1546 ad4 l0 parsel sayiı 214,82 m2'lik taşınmazda bulunan
1969/2|482 onnında 19,69 m2'lik Belediye hissesi ile ilgili saüş kalan alınmasl
husu§uİıun göliışülmesi. (İmar Md E-1 l386)Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; üııkanda metni yazılı gündem
maddwinin İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plaıı ve Bütçe Komisyıınuna
havalesine oy birliği ilç karar verildi

Mecli§ tsaşkanı
Hasın Yü

Katip ye
Hüseyin

Katip
Ç_oLAK
Uye

Aru

Gündem Madde§i-4;



T.c.
MENDERES BELEDİYESI

Karar No:145
Karır Tarihi: 01.07.202l

Gündem Maddesi-5;

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin geliıleri başlıklı 59 uncu

maddesinin (d) bendi "Taşınır ve taşlnmaz malların kira" satş ve başka suretle

değerlendirilmesinden elde edilecek gtliıler, Beltdiyenin gelirleıi ara-sında

gö;terilmektedil." 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki ve

imtiyazlan" böltıİnünde 15,4ı maddesinde "mahalli müşterçk nitelikteki hizİnederin
yerine getiıilııesi amacıyl4 belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde uşınmaz
almak, kamulaştırmak, satrnak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etnek, tahsis

etrnek, bunlar tizerinde sınırh ayni hak tesis ttİnek", a},.t Kanunun "Meclisin Görev ve

Yetkileri" Bölüİniiniin 18/e maddesinde "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasma,

tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşmmazın kamu hiarıetinde

ütiyaç dulıılmaması halinde tahsisinin kaldınlmasına, üç yıldan fazla kiıalanmasına
ve süfesi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine kaıar

vermek" denilrnektedir. Buna göre; üukanda izahını yaphğımız Kaıun maddeleri

dikİate alınarak, ilçemiz sınlrlan içerisinde, Menderes ilçesi, Menderes (Cumaovası)

Mah., Kaıakulı.ı Mevkii, 606 ada l0 parsel sayılı 334,00 m2'lik taşlnmazda bulunan

390/835 oranrnda 156,00 m2'lik Belediye hissesi ile ilgili satış kaıan alınması

huşusunun görüşülmesi. (lmaı Md E-l1600) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan göıüşmeler netic€sinde; üııkanda metni yaz ı giindem

maddesinin imaı Komisyonu, Hüuk
havalesine oy birliği ile karar verildi.

Mu§tafa YALAR

MECLİS KARARJ

Hasaı Yü
. Kıtip ye

u ve Plan ve Bütçe Komisyonuna
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T.c.
MENDERES BELEDİYESİ

Karar Noil46
Karır Tarihi: 01.07.202l

MECLiS KARARI

Gündem Madde§i-6;

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıiJı 59 uncu
maddesinin (d) bendi "Taşınır ve taşnmaz malların kir4 satlş ve başka suı€tle
değerleıdirilmesinden elde edilecek gelirleı, Belediyenin gelirleıi arastnda
gösterilrnektedir." 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki Ve
imtiyazlan" bölümtınde l5/h maddesinde "müalli müşterek nitelikteki hiznetlerin
yerine getiıilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sırurlan içeIisinde taşmmaz
almak, kamulaşttrmak, satmak, kiİalamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar tlzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek", ayı Kanunun "Meclisin Görev
ve Ye&ileri" Böliimiinün l8/e maddesinde "Taşınmaz mal allmın4 satlmm4 takasına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizırıetinde
ihtiyaç dululmaması halinde tahsisinin kaldınlmasına, üç yıldan fazla kiralarrmasına
ve süıesi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar iizerinde sınırh ayni hak tesisine kaıaı
vermek" denilmektedir. Buna göre; üukanda izahıru yaptlğımz Kanun maddeleri
dikkate alınaıak, ilçemiz snlrlan içerisinde, Menderes llçesi, oğlaİıanasl Mahallesi,
295 ada,3 paısel saylı 703,03 rn2'lik Belediye hissesi ile ilgili satış karaı alınrnası
hususrınun göri§ülmesi. (İınar Md E_l l8l l) Denilmekle;

Meclisimizce yaplian görüşmeler neticesinde; yukarıda metni yazılt gündem
maddesinin İmar Komisyonu, Hukuk
havalesine oy birliği ile kaıaı verildi.

isyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna

Mustafa Hasan Y Hüseyin ÇOLAK
Katip ÜyeMeclis Katip

Aru



T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Kırar No:147
Kırar T8rihi: 01.07.202ı

MECLiS KARARI

Gündem Maddesi-7;

İlgi: s.s. Fey-san Konut Yapı Kooperatifi vekili MetlTıet Metin DoĞRUL.un
3 |.05.202l taıihli dilekçesi.

Mehmet Metin DoĞRUL ilgide kayttlı dilekçe ile S.S. Fey-san Konut Yapl
Kooperatiii'ne ait İzmir İli, Özdere Mahallesi, t690 ada l nolu paısel, 1691 ada l noİu
paİsel, 1702 ada l nolu paısel, 1703 ada l nolu parseller ile Dere Alafu, Enerji Nakil
Hattı ve Te§cil Harici Alanlara yönelik lzrıir Büyiikşehir Belediye Meclisi tarafindan
09.11.2020 tarih ve 05.986 karar numaİa§ı ile onaylanan Nazım İmar Plan Değişikliği
doğrultusunda hazırlaıan l/1000 ölçekli uygulama imaİ planı değişikliği teklifinin
değerlendirileıek uygun bulunması halinde onaylanmaslnı talep etmektedir. Söz
konusu l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi hususrınun görüşülmesi.
(Imaı Md E-ll813) Denilmekle;

Meclisimizce yap an gö.üşmeler
maddesinin lmar Komi§yonuna havalesirre

neticesinde; ü,ııkanda metni yazılı gilndem
bi iği ile kaıaı verildi.
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T.C.
MENDERES BELİDiYESİ

Kırır No:l48
Kırır Tarihi: 01,07.2021

Mf,cl-is KARARI

Gündem Madde§i{;
a)İzmir Büyfüşehiı Belediye Başkanlığı Eırülak Yönetimi Dairesi

Başkanlığmln l0.04.2021 tarihli ve l9606469-756.0l - l43789 sayılı yazlsl.
b) lmaı ve Şehircilik Müd.ne 21.04.202t taıihli ve 89479656-lı90.04.02-8025

sayılı yazımız.
c) İmar ve Şehircilik Müd. niin l8.o5.2o2l taıihli ve 22'742422-

ı90.04.02l9354 sayıll yazısı.
Mü]kiyeti Belediyemize ait, Menderes İlçesi Özdere Mahallesi, I168 ada 14

paİsel ve 1393 ada 74 ve 5 nolu paısel ve 1609 ada 13 parsel nolu mezarhk vaslflı
taşınmazlü 5216 Sayılı Büyilkşehir Belediyesi Karıunu'nun 7/s maddesi gereğince
ilgi(a) yazıyla deui talep edilmiştii. İlgi (b) yaz|mrzla lmaı ve Şehircilik
Müdfulüğilnden taşınmazlannm lzmir Büytikşehir Belediyesine mezarlık vasfı olarak
devrine esaş olmak iizere durumun incelenmesi talep edilmiştir. lmaı ve Şehircilik
Müdiiİlüğiiniın ilgi (c ) saylı y^zlsı; "Özdere Mahallesi 1168 ada 14 no.1u parsel,
l/l000 ölçekli uygulama imar planı içeiisinde tamaını mezaIhk alanında kalmaktadr.
Özdere Müallesi, 1393 ada 5 no.|u paİsel l/1000 ölçekli uygulama imaı planında,
kaıayollan yol kenan koruma kuşağında kalmaktadır. Devir işleminin yapılıp-
yapılarnayacağı hususunda Kamyollan 2. Bölge Müditlüğü'nden görüş ahİırnasü
gerekmekledir. Özdere Müallesi, |393 ada '74 no.Iu paıselin yerinin te§pit
edilemeınesinden dolayı, koordinatlı aplikasyon krckisinin Müdiirlüğiııniize
gönderilmesine müteakip imal duıumu haikında bilgi verilebilecektir. Özdere
Mahallesi, 1609 ada 13 no.Iu paısel, l/l000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde
kısmen yolda kısmen de mezarl* alanında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alanda
3l94 Sayılı İmar Kanununun l8. Maddesine uygun olaıak imar uygu|aması yapılması
ger€kmektedir." şeklindedir. Buna göre 4 adet taşmmazd8n 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı içerisinde tamamı mezaılık alanında kalan ve vaşfı mezarlık olarak geçen
Özdere Mahallesi t l68 ada t4 no.Iu 9.071,38 m2 parselin durumu uygrın olduğundan.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Ye&i Ve lmtiyazlan" bölilmtlnde
15/h maddesi, aynl Kanunun " Meclisin cörev ve Yetkileri" Böliimilni,in 18/e
maddesi ve Diğer Kuruluşla.la İlişkiler Başlıklı Böltiİniiİı 75ld maddesi ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Konırol Kanununun 47.maddesi geİeği lzmir Büyükşehir
Belediye Başkanlığna tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (lşletme ve lştirakleı
Md E-l 1596) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan göİi§meler neticesinde; },rıkanda metni yazıh gilndem
madde§inin İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile kaıaı

r\A
Mu§ıafa Hasan Y Hü ÇoLAK

üy.Meclis B
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verildi.
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MENDERES BELEDİYnSİ

Kaİsİ No:149
Kırsr Tırihil 01.07.202t

MECLiS KARARJ

Gündem Mıddği-9;

5393 sayllü Belediye Kanuıu'nun Belediy€ Meclisinin cörev ve yelkileri başiıklı ı8.
Maddesinin m fükrdsında Belediye tarafindan çlkanlacak olan yönetnelikleri kabul etmek Meclis görev
ve yetkjleri ansında sayrımakadr. Bu neden]e ilç€mizin düzenj ve esenliği, Menderes'in doğal ve yerel
dokusunun koİunmasü için 5393 sayılı Belediy€ Kanıınu'nun l5lb madd.si,/b€ndin€ göre hazı anan bu
ve yine aynl yasann l8/m maddesi,/bendine islinaden Menderes Belediye Meclis'inin 08.07.2020 gün
!e ?6 sayılı karan ile kabul odilen Mendeİes Belediyesi Emir ve Yasaldarı Uygulama Yönetm€liği'nin
4. Maddesine ek olank; 40. Belediyece gösterilm alanlar dış|nda gezici veya sabit se}yar satıct|ük
yapmak yasakır. 4l.Bel€diyece izin verilen mevsimlik ya da daimi sahş ı€zgahlafl işin niteliğine göre
belediy€mizce çıkarülan ya da çr}aİılacak olan şartnamelere uymak ve verilen sllre sonudda kaldırmak
zorundadıİ- Aksini uygıılamak yasaktır. 42.||çemizte buIunan turizüı bölgeleİinde yetkili idarclerce
ahnan kaİaİ doğfulfusunda furiz.n sezonu bo},rınca inşaat ve tadilat faaliyetinde bulunmak yasaİlır.
43.Kıyl §ahil ve Plajlarda işIetmecilik yapan kişi veya ticari işietmelerin ve şahnlann ticari amaçla
sahile şezlon8, şemsiye vb. şeyler koyması yasaktür. 44.B€lediyemizce Pazaİ y€.lerin€ encilinence
belirlenen açıllş v€ kapanış saatlerine riayet etmemek yasaktır,4s.Pazaf yerleri, konser, etkinlik ve
benze.i alaİlarda halkın söz konusu faaliyetlerden yanirlanmi§ınl engelleyecek veya klsltlayacak
şekilde motorlu veya motorsuz amçlarla duraklarnak ve park etm€k yasaktıİ. 46, Pazaİ yerleİinde Pazar
bitirninde tezgahlann bir y€rde toplanması ve bımkllması ile biriken çöplerin torba içine koymamak ve
çeiTeyi kirl€tmek yasaktr. 4r.Pazjryeİlerinde tezgafilaİda sunu|an üirn|erin tezgaİ irzenne zeminden
en fszia 1,5 metre },irksekIikte olacak şekilde §alışa sunulmasr! saolacak olan ttrtlnl€rin veya
malzemelerin, kasaların tezg5h aİkasna en fazla 2 metİe }tkseklikt€ konulması ger€kmelle oluP, ak§ini
uygulamak yasaktlr- 48,Kamp alanı b€lirlenen yerler dışında kamuya aiı Park plaj ve b€nzeri alanlafda
çadır kurmak ve konaklamak yasaktır. 49,Halkın denize 8irdigi yerlerde olıa atmak zlpkınla ballk
avlamak iskeleden atlamak yasakıır.5o.Halkün denize girdiği yerlerde havuzlaİda ve p]ajlarda
hayvanlan başlboş brakrnaİ yasakıır.sl.Bahçe ve arsaıarda bulunan ağaçlarün konşu parsele v€ yola
uşmasl halinde bahçe ve afsa sahibi tarafindan budama yapülma§ı zorunludu. 52.Yanlcı Paİlaycl ve
paılaylcl8ibitehlikelimadde taşlyaİı nakleden araçlaİ ve taşımacll*ta kullan an kamyon, otobüs, tır ve
b€Dzeri nakliye araçlaİuıın ve iş ma*inelerinin me§ktn mahalde ve halkln yoğun olduğu yerle.de pafk
etıneleri ve bekleme yapmalan yasaİtr. sj.cadde, sokalq meydan vb kamusal alanlaİ ile belediyeye ait
park, bahçe, pazar yerleri gibi belli bif arnaç doğrultusunda konulan musluklan amacı dışında izinsiz
kullanmak yasaİllr. 54.Yaya kaldırıml ve yol kenarlann ağaç dikmek suretiyle geliş gidişi engellemek
yasaktlr. 55.Paİk. cadde, soka]q yol ve halkın fayda|anma§ına müsus yerler il€ yesaklanan alanlaİda
sahipli hayvaılaİın başlboş dolaşmasüna ve bu yer|e.de zamfa yol açmasına sebebiyet Vermek yasakt|r,
56.Künuya ai| olan yeşil a]an paİk bahçe vb. yerlerin €ğafin| her ne sur€tle oluİsa olsun çevirmek,
işgalde bulunmek ve bu alanda bulunarı ağaçlaİdan tlİOn topl6mak yasaklır. s7.Evlerin balkon, teİas vb.
yerleri i]e eklentilerinde baca t€rtibatı olmadan her ne olursa o]sıın ateş ysİmak ayrıca ınangal yakmak
ya§akır. 58. cadde, sokak, meydan, yaya kaldınml v€ kanusal alanlarda araç y*aınak yasaknr-"
F*mlannm eklenmesi hususunun görüşOlmesi. (zab@ Md E-l l8l4) D€nilmekle;

Meclisimizce yaplıan görüşmelerrı inde; yukaİıda metni yaz|lt g0nd.m maddesinin Hukuk
Komi§yonırna havalesine oy birliği i|e kaİar

fln,
Musıafa Hasın KARA çoLAK

Mcclfo Bışkıİı
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No:l50
Kırır Tarihi: 01.07.2021

MEcLis KARARI

Gündem Madde§ıl0;

5393 sayılı Belediye Karıunu'nun 48.Maddesi ve 22.02.2007 taıihli ve 26442
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Belediye ve Bağlı Kıııuluştaı ile Müalli İdari
Biilikleri Norm Kadro İlke ve standaİtlanna Dair Yönetmelik" hiiktlmleri gereğinÇe
Menderes Belediyesi Meclisi'nin 04.|2.2020 tarih ve 158 saylı karan ile kuıuları
Menderes Belediyesi Sağlık İşleıi Müdihlüğü için hazırlanan Görev ve Çalışma
Yönetİneliği 04.06.202l tarihli ve l35 sayılı Meçlis kaİan ile yüddüğe giİmiştir.
Menderes Belediyesi Sağlık lşleri Müdütlüğü Görev ve Çalışma Yönetrneliği gereği
oluştunılacak ol8n Aram4 KuItarma ve Lojistik Destek Ekibine her tiiİlü eğtim ve
lojistik destek sağlaDması amacı ile tzmir Büyilkşehir Belediyesi ile karşılıklı iş birliği
pİotokolü yapılması için Betediye Başkaıu Mustafa KAYALAR'a yetki veıilmesi
hu§usunun görüşülmesi. (Sağlık İşleri Md E-l l826) Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı gündem
maddesinin Hukü Komisyonuna birliği ile kaIar verildi,

f\^*#
Mustafı ldİ5İliaR

Meclis Bışkını '
KARA H ÇoLAK
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MENDERj,S BELEDiYEsi

Kırar No:l51
Ksrır Tırihi:01.07.202l

MECLiS KARARI

Toplannya Katllamayan Mec[s Üveleri, Miimin BAYRAM, Giirsel

nuzcın,'Ü"#"t SANKAiA, Haza oııt2 GEZER Fatma EKİcioĞLU, llkel

;aAffi;İ, 
-#;;İ ÖİVİr ," Süleyman SANI(AYA'nm izinti sayılmalanna

oybirliği ile karaı verildi.

Hasan KARA H ÇoLAKMustafa Katip üy"
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Karar No:l52
Karar Tsrihi:Oı.07.202l

MECLİS KARARI

Gödşüleçek başka giindem maddesi bulurunadığmdan Temmuz-202l
olağan Meclis Toplanüsı l.Billeşiminin kapatılması[a ve Temmuz_2021 olağan
Meclis toplantısı 2.Birleşiminin 05.07.202l Pazartesi günü saat l7|00'da Belediyemiz
Meclis Toplantı Salonurıda yapılmasına ile karar verildi
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