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DAĞITIM YERLERiNE

Belediyemiz Meclisi Maıt Ay Olağan Toplantısı l.Birleşimi, 0|.03.2022 Salı günü saat l7:00'da 5393
saylll Yasanün 20. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzerc Meclis toplantı
salonunda yapılacallır.

Bilgilerinizi ve gereğini arlrica ederim.

Toplantı Ye.i: Menderes Belediyesi
Meclis Toplantl salonu

Toplanb Tarihi:01.03.2022
Toplantı saati:l7:00

l- Başkan Tarafündan Meclisin Açılışı.
Il-Saygı Durıışu ve İstiklal Marşı.
Ill-Yoklama. (Toplantl Yeter saysün|n Tespiti)
lv -01.02,2022-04.02.2022 TarihliToplant Tutanak Özetlerinin okunup oylanması.
V-Başkanhk Önergeleri.
Vl-Meclis Uye Onergeleri.
VlI- Birimlerden Gelen Konulann Görüşülmesi.

ı _ilgi: 20.0 ı.2022 tarihli diıekçe.
Mülkiyeti Belediyemize ait; Barbaros Mahallesinde Onaylı İmar Planünda Belediye Hizmet Alanı olarak
ayrllan, 1262 

^da 
l parselde kayıtlı 662,04 m2 arsa vasfindaki taşlnmazın halkın kullanlma açük, Kültür Evi

ve Sosyal Tesis yapılmasl kaydlyla, Hacı Beştaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Belediyemiz arasında
2|.02.2022 tarihli 25 yıl süreli ortak Hizmet Projesi Gerçekleştirme protokolü imzalanmt$ır. söz konu§u
ortak Hizmet Projesi cerçekleştirme Protokolü, 5393 Sayıll Belediye Kanununun BeIediyonin Görev ve
Sorumlulukları madde 14 /a b€ndi, BeIediyenin Yetkileri ve imtiyazları madde l5/a bendi, Meclisin Görev ve
yetkileri Bölümünün madde l8/e bendi ve 75. maddesine dayanmakta olup, protokolün maddelerinin yerine
getirilmesi için bahse konu kanun maddeleri gereği; Barbaros Mahallesindeki 1262 ada l parselde kayıtlı
662,04 62 üsa vaslflı taşlnmazn ilgi dilekçeye istinaden; Hacı Bektaş Veli Anadolu Küliür Vakfıni 25
yıIlığına tahsis edilmesi hususunun görüşülm€si. (lşletme ve iştirakler Md E-28460)

2-ilgi: izsu cen.Müd.2.Bölge işletmeler Bakım ve onaım Dairesi Başk.nln 21.02.2022 tarihli ve l5228928-
220.0l .99,-E.]5l l87 sayllI yazlsl,
2, Bölge ışletrneler Baklm ve onarlm Dairesi Başkanlığlna bağh Menderes Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü
sorumluluk alanında bulunan, Menderes ilçesi Ataköy Mahallesinin içme suyu ihtiyaçüarının kaşılanma-sı
amact ile mülkiyeti Belediyemize ait olan Ataköy Mahallesi ]20 ada 2 parseldeki taşirınazın ilgi yazıda ekli
krokide belinilen köşe noktasından 25m'' lik kısmının kuyu açılabilmisi için tahsisi talep "iıı.işti..sııısayılı Belediye Kanununun "Belediyenin Yetki ve imtiyazları" btilümünde l5,4ı maddJsi uvn, i.anunrn
"Meclisin Görev ve Ye&ileri" Bölümünün 18/e maddesi ve "Diğ€r Kuruluşlarla iüişkiıer Başııüı'' Boırımun

t]u bel!c. cü\.İIicltkı!onik i l/ı iie tmlılannrlşırr.
DoğrulaDa Kodt!: pnR8qL-rgraAr,hqSY 79-Uq,O{p3-MTa!IxHh DoğruIma Linki: htıpsi//şww.fu.kiye.8ov.lrlicisleri-belcdiye-€b}§

Bilgi içın] simgc DURU sEvER

1/4

Tcl.fo No](232)700 l0 5l

_:ı-

K6mp§, Mihdl6i At toİt cıdd6i No l Mmd.iğJ lm
Tddon No l2J2)700 00 00 Faİ5 No.(2Jr,?0o |ooocP6t inaoatErd.c.b.l.§ lnüm.ı Adr6i hılrs 

'M m.nd.c b.l ğ
K.p Ad6i. nmdcrs b.l.niy.sı4lsO l lcp u 

-



75ld maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47.maddesi gereği; Ataköy
Mahallesi l20 ada 2 parselde krokide belirtilen köşe noktasından 25m2'lik klsmın kulu açllabilmesi için
izsu'ya tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve iştirakler Md E-28552)

3-İıgi: Gediz Elektrik Dağütım A.Ş. tarafından verilen 02.1 1.2021 tarih ve 5750l sayılı yazl.
ilgi yazı ile talep edilen; ilçemiz oğlananası Mahallesj Ll6A24c2B pafta 300 ada l parselin kuzeyinde kalan
park alanı içerisine 3x8 m ölçülerinde ve Görece Mahallesi l6MlB pafta 547 ada 3 parseIin kuzeyinde kalan
kamuya terkli park alanı içeıisinde 10x20 m ölçülerinde toplam 2 adet trafo yeri ile ilgili olarak hazrlanan
l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 1İmar ve Şehircilik MdE-28577)

4-ilgi: iyi Dostlar sitesi Kat Malikleri adına iyi Dostlar Sitesi Yönetim Kurulu'nun |0.02.2022 taih ve 4722
kayıtlı dilekçe.
Belediyemiz Meclisi'nin 05.07.202l tarih ve l53 sayılı kararı ile uygun görülerek, izmir Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin l4.10.202l tarih ve 05.120l sayılı kararı ile onaylanan, ilçemiz Ahmetbeyli Mahallesi Maydanoz
Mevkii 209 ada 27 parselde İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3, İdariDava Dairesi'nin F,:2020l5lı4,K:2020/948
sayıh kararı doğrultusunda 7 metrelik yaya yolunun imar planına işlenmesine yönelik UiP:35263632 plan
işlem numaralı l/l000 ölçekli Uygulama imar PIanı Degişikligine yasal asl| süresi içerisinde ilgi dilekçede
belirtilen l adet itiraz hususunun görüşülmesi. (imar ve Şehircilik MdE-28479)

s-ilgii Reyhan ARICI tarafından verilen 01.02.2022 İarih ve 36'7 | kayıtlı dilekçe.
İıgi dilekçe ile; izmir ili Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi 236t ada 8 parsel sayılı 274,28 mz'l|k
taşınmazda bulüınan 582/6857 oranında 23,28 m2'lik belediye hissesinin satışı için gerekli işlemlerin
yapılması talep edilmiştiı 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Gelirleri başl*h 59 uncu maddesinin
(d) bendi "Taşınır ve taşınmaz malların kira, sat]ş ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek geliıler
Belediyenin g€lirleri aras]nda gösterilmektedir." 5393 sayıl! Belediye Kanununun "Belediyenin Yetki ve
imtiyazlari' bölümiinde l5,tı maddesinde "Mahalli müşt€rek nite]ikteki hizmetlerin yerine getirilmesi
amacıyla, belediye ve mücavir alan sınır]arı içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis €tmek, bunlar üzerinde sünırlı ayni hak tesis etmek'', aynı kanunun
"Meclisin Görev ve Yetkileri" Bölümünün 18/e maddesinde "Taşınmaz mal alımına, sahmüna, takasma,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşlnmazın kamu hizmetinde ihtiyaç dululmaması
halinde tahsisinin kaldırılmasına, üç ylldan faz]a kiralanmasına ve süresi otuz yüll geçmemek kaydlyla bunlar
üzerinde sınrlı ayni hak tesisine karar vermek" denilmelledir. Buna göre; yukarlda izahln yaptlğımz kanun
maddeleri dikkate alınarak, izmir ili Menderes itçesi Gümüldür Mahallesi 236l ada 8 parsei §fiyılı 274,28
m2'lik taşünmazda bulunan 582/6857 oranında 23,28 m2'lik bel€diye hissesinin diğer hissedar olan Reyhan
ARICI'ya satüş kararı alınmasü hususunun görüşüJmesi, (imar ve Şehircilik Md E-27339)

6_ilgi: Niü AŞKAR ve Necmiye TUĞRAY, Alp TUcRAY Vekili Nil AŞKAR tarafindan verilçn 07.02.2022
tarih ve 4l92 kayıtll dilekçe.
iıgi dilekçe ile: izmir jli Menderes ilçesi Özdere Mahallesi ll2] ada 2l parsel saytlı l]89.82 m2'lik
taŞünmazda bulunan 10737/6949l oıanında 214,74 m2'lik belediye hissesinin hisseleri oranında satışı için
gerekli iŞlemlerin yapülması talep edilmiştir. 5393 sayılü Belediye Kanununun Belediyenin geıirıeri başiıklı s9
uncu maddesinin (d) bendi; "Taşınır ve taşınmaz mallann kira, satış ve başka sureİle değİrlendirilmesinden
elde edilecek gelirler, Belediyenin gelirleri aıasında gösterilm€ktedir.'' 5393 sayılü Beiediye Kanunı.ı'nun
"Belediyenin Yetki ve İmtiyazları" bölümünde l5/h maddesinde "Mahalli müşterek niteIikieki hizmetlerin
yerine getirilmesi amacıyIa, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşünmaz almak, kamulaştlrmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, t ampa etmek, tahsis etmek, bunlaı üzerinde sınırlı ayni ııak tesis
etmek", aynı kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileri" Bölümünün l8/e maddesinde ..Taşınmaz -.al 

alımlna,
satımlna, takaslna, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşlnmazın kamu hizmetinde
ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin kaldınlmasına, üç yıldin fazla kiralanmasına ve süresi ofuz yıIü
geçmemek kaYdıYla bunlar iizerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" denilmektedir. Buna s6re:
yukarıda izahlnı yaptığımız kanun maddeleri dikkate alınarak, izmir İli Menderes iıç.ri öra".. vıuı,iıi.,i
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Bil8iiçin: simg. DuRU sEvER
M@ul

T.lcf@ Nod232)?00 lo rl

ll23 ada2l parsel sayılı |389,82 m2'|ik taşınmazda bulunan lo737/6949| oıanında 2l4,74 m2'lik belediye
hissesinin diğer his§edarları olan Nil AŞKAR, Necmiye TUĞRAY ve Alp TUĞI(AY'a hisseleri oranlnda saiış
kamrı alünması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md E-27503İ

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıklı 59 uncu maddesinin (d) bendi;..Taşınır ve
taşmmaz maIlann kira, satış ve başka suret]e değerlendiriImesinden elde edilecek 

'gilirüer, -ıeıediyenin

gelirleri arasında gösterilmektedir." 5393 sayılı Belediye Kanununun ..Belediyenin Y*etti ,İ imtıy"zıarı;;
Bölümünde l5/h maddesinde "Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine gitiriımes; amacıyıa, bcıeaç
ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiiaya vermek,
trampa etmek, tahsis etmek, bıınlar üzerinde slnırlü ayni hak tesis etmek", aynı kanunun '.Mecli§in Görev ve
Y€tkileri" Bölümünün l8/e maddesinde "Taşınmaz mal alıınına, satımına, ;kasüna, tahsisine, tahsis şklinindeğiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamuı hizmetinde ihtiyaç duyuimaması halinde taiısisinin
kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yııı g"ç.imek kaydıyla bunlar üzerinde s|nürlı
ayni hak tesisine karar vermek" denilmekledir. Buna göre; lukirida izahını 

-yaptığımız 
kanıJn maddeleri

dikkaıe alınarak,.llçemiz sınırlarü içerisinde Menderes il|esi Tekeli Mahallesi 5jl-ad; 8 parsel sayılı 539,54
m2'lik taşınmazda bıılunan 5753126971 oran|nda l]5,06 m2'lik belediye hissesi için satiş ka.anil,nmasın,
hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik M dE'27504)

8-ilgi: Kamiıe GÜLER YlLMAZ tarafündan vefiIen |0.02.2022 taİih ve 4690 kayıtll dilekçe.
İlgidilekçe ile;.Izmir lli.Menderes ilçesi Özdere Vahallesi 35l 

"J".ı 
p".*ı l"İ,ı,206,00 m2.1ik ıaşınmazda

Dulunan 2I1206 oranlnda 21.00 m2'lik belediye hissesinin \atışı için gerekli işlemlerin yapılması talepedilmiştir,5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin geıirleri uaşlıkiı 59 uncıı maddesinin 1d; bendi;*Taşınıı ve taşınmaz malların kira, saiş ve başka suretie degerlendirilmesinden elae edilecei !eıi.ier,Belediyenin gelirleri araslnda gösterilmektediL" 5393 sayılı Beiediye Kanununun ..Belediyenin Yitki viImtiyazları" bölümünde l5lh maddesinde "Mahalli multerek nitelikteki hizmetlerin yeiine getirilmesi
amaclyla, b€lediye ve mücavir alan slnırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaşlrm.k, satmak, 

-kiralamak
v^eya kiraya vetmek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak iesis etmet', aynı ı<anunui
"Meclisin Görev ve Yetkileri" Bölümünün l8/e maddesinde "Taşınmaz mal allmına, satımına, takasına,tahskine,lahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizrnetinde iı,tiyuç aryuı.un'u.,
l1!:_O:_"_n:lri"'" 

kaldInlmasIna..üç yıldan faula kiralanmasına u".ii..,i otrİy,İ, g"çmemek kaydıyla bunlar
tızerlnoe slnlrll a}nI hak tesisine karar vermek" denilmekıedir. Buna görel;ukarldi izahını yaptigımlz kanunmaddeleri dikkate alınarak. izmir ili Menderes ilçesi Özdere Mahalleij 35I'ada ] parseI *y,ıi zoio,oo ,z'ıiktaşınmazda bulunan 2I1206 oranında 21.00 m2'lik belediye hissesinin diğer hissidar olan ramıe cÜLsRYILMAZ'a satış kaı-arl alınması hususunun görüşülmesi. (imar ve ŞehirciüiiMd E-28024)

9-5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıklı 59 uncu maddesinin (d) bendi; ''Taşınır ve
taşmmaz mallann kira, satış ve başka suretle değerl€ndiri]mesinden elde edilecek gelirler, BelediyeningeIirleri arasında gösterilmektedir," 539] sa}ılı BeLdiye Kanunu'nıın ..Belediyenin v1*l ," i.ilr"iı".i;
bölümünde l5/h maddesinde "Mahalli müşıe;ek nitelikı;kj hizmetlerin y..lne !İti.iımesi u111u",yıu, d"ı"Jly"ve m0cavir alan llnırları içerisinde taşlnmaz almak, kamu]aştürmak, satmak, kiralamak ,"yu ı.iioyu ,",-Jı.,
trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üerinde sınııll ayni hak tesis etmek'', aynı kanunun ..Meclisin Görev veYetkileri" Bölümünün l8/e maddesinde "Taşünmaz ma, aı,.,na, s"hmın", takasına, tahsisine, tahsis şekIinindeğişıiriImesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde iııtiyaç aşimamaı halinde tahsisininkald|ıılmasIna. üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi oıu, y,l, geçme.ek kaydıyla bunlar üzerinde s!nIrlıayni hak tesisine karar vermek" denilmektedir, Buna görei yuk-arida iuii,i" yupıgr^r, kanun maddeleridikkate alınarak, i(emiz sınırlarl içerisinde ogıananas, Ğıaiıesino" i"ui"a"'i"ıiniı"" 

"şınmazlarda 
bulıınanBelediye hisselerinin diğer hissedarlara satış iamrı alınması ı,r,r.rnun göiüş-ül;".ı G;r.;;Ş;;il;;iE-28464)



ıOJlgi: Bekir ÇEVIK ve Çidem KiLİMcloĞLU vekili Ayhan UZUNOĞLU ta.afından veril€n l0.02.2022
tarih ve 4663 kayltll dilekçe.
iıgi aiıetçe ile; izmir ili Menderes ilçesi Menderes(CumaovasD Mahallesi 1009 ada 6 parsel sayıh
taşınmazdaki 'l'tol,11 mz'lik taşınmazda bulunan 863/170177 oranında 8,63 m2'lik belediye hi§sesinin

hisseleri oranında saışı için gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun
Belediyenin Gelirleri başllklü 59 uncu maddesinin (d) bendi; "Taşınır ve taşınmaz mallann kira, satış ve başka

suretle değe.lendirilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin gelirleri arasında gosterilmektedir." 5393

sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetki ve lmtiyazlerı" bölümünde I5/h maddesinde "Mahalli
müşterek nitelikeki hizmetlerin yerine getirilmesi amacüyla, belediye ve mücavir alan stnlrları içerisinde
taşınmaz almak, kamulaştürmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlaİ

üzerinde sünıılı ayni hak tesis etmek", aynt kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileri" BöIümünün l8/e
maddesinde "Taşlnmaz mal altmına, satümına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli
bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin kaldırılmasına, üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi otuz yllı geçm€mek kaydıyla bunlar üzerinde sınırll ayni hak tesisine kamr vemek"
denilmektedir. Buna göre; yukarıda izahını yapİğımtz Kanun maddeleri dikkate alınamk. llçemiz slnlrları
içerisinde Menderes(Cumaovası) Mahallesi 1009 ada 6 parsel sayılı 1701,77 m2'lik taşınmazda bulunan
8631170177 oranında 8,63 m2'lik belediye hissesinin diğer hisseda.larl olan Bekir ÇEViK ve Çidem
KILlMcloĞLU'na hisseleri oranında satış kararl alınması hususunıın görüşülmesi. (imar ve Şehircilik Md E-
28433')

l1- 5393 saylı Belediye Kanununun 49,maddesi gereğince Belediyemiz Meclis Üyesi Erkan ÖZKAN
23.02.2022 t^.ihi itibariyle Belediye Başkan Yardtmclsı olarak atanmüş olup aynt kanunun 7.fıkrasında
".......................bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ünü
aşmamak üere Belediye Meclisi tarafından b€lirlenecek aylık ödenek verilir" denilmektedir.
Bu nedenle mezkur kanun hükümleri doğrultusunda Belediye Başkan Yaıdımcısına verilecek ödeneğin
Belediyemiz Meclisince belir!enmesi hususunun görüşülmesi, (in§an Kaynaklarl ve Eğitim Md E-28568)

12- AYKOME Yönetmeliği kapsamında, 2022 yılında Bakanlıklarça yayınlanan Birim Fiyatlara istinaden
hazırlanmış olan Gelir Tarife cetveli hususunun görüşülmesi. 1Fen işIeri Md E-28478)

l3-Menderes İlçesi, Çevreyolu Bulvarından 9 Eylül Caddesine girişte bulunan kavşağa "Mestanlı Kavşağf'
isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. (Fen lşleri Md E-28573)

VIII -Dilek ve Temenniler.
lx-Toplantıya Katllamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Görüşülmesi.
X-Bir Sonraki Toplantıntn Gün ve saatinin Tespiti ve Kapanış.

Mustafa KAYALAR
Belediye Başkanı

Dağıtım :

Gereği:
BELEDİYE MECLİS ÜYELERNE
MENDERES KAYMAKAMLIĞINA

Bilgi:
lzMlR BüYü,]§EHiR BELEDİYE
BAŞKANLIĞINA
(Yazı lşleri Ve Karaılaı Dairesi
BaşkaJıhğı)

Bu belge. gO!cnli clckl.onik inr22 ile inr/rlannnŞ!l.
Dolıulaİna Kodu: pnR8qL{8mAI-hqsY79-UqD(p3-MTıvIxHh Doğrulma Linki: hfpsr/ww,lu*iye.gov.tılichleri-b€l.diyc-ebys

Kı§ınprş! Mah.lİ6i At t0,[ c.tld6i No,j l Mmdğ.r/ ldn
T.ıcfon No: (2]2)700 m 00 Fak No| (2]2)7oo l o oo
c_Posı.: i.foaanğncG t.l.ır lnıcm.ı Adr6i: htı,§://w,n.nd.6 b.!.t
Ko Adt6i] ,ğdğğ.b.l.di}6i@hso l İ.p.t

Bilgi için] simgc DURU sEvER
Mmur

T.|.fon No:(23 2)700 l 0 5 l
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