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ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN
05 MAYIS 2022 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA
ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR SAYISI 102-2022 yılı için evsel katı atıkların toplama ve taşıma bedellerinin
belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.04.2022 tarih, 4 sayılı kararı.
“Komisyonumuz, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Sema BİLGİ, Üyeler; Faruk
TAŞKOYAN, Mehmet OKUMUŞ, Murat ÜRÜN ve Abdülkadir KARAERKEK’in katılımı ile
08.04.2022 tarihinde toplandı.
Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih, 10 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen
ve 07.02.2022 tarih, 24 sayılı kararı ile Mart 2022 meclisine, 07.03.2022 tarih, 53 sayılı kararı ile
Nisan 2022 meclisine, 04.04.2022 tarih, 68 sayılı kararı ile Mayıs meclisine ertelenmesine karar
verilen, 2022 yılı için evsel katı atıkların toplama ve taşıma bedellerinin belirlenmesi hususunda
çalışmalara tekrar başlanılmıştır.
Komisyonumuzca yüklenicinin sunmuş olduğu yeni maliyet hesabı için detaylı inceleme
yapılmış ancak çalışmalar tamamlanamamıştır.
Konunun daha detaylı incelenebilmesi amacıyla Haziran/2022 meclisine ertelenmesi için
Belediye Meclisine sunulmasına oybirliği ile karar verildi.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonunun kararı aynen uygun bulunarak;
Komisyon kararında önerildiği şekilde, yüklenici tarafından bildirilen toplam sistem maliyet
hesabının daha detaylı ve kapsamlı bir şekilde incelenmesi için konunun Haziran 2022
meclisinde görüşülmek üzere ertelenmesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 103- Mülkiyeti belediyemize ait Yolüstü(Bezdegüme) Mahallesi,
117ada, 12 parsel numaralı 428,69 m2 yüzölçümlü taşınmazın Ödemiş İlçesi ve bağlı
mahallerinin içme suyu ihtiyacını karşılaması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel
Müdürlüğü’ne tahsis talebinin incelendiğine dair İmar, Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonundan
oluşan Ortak Komisyonun 08.04.2022 tarih, 3 sayılı kararında;
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“Ortak Komisyonumuz, 08 Nisan 2022 Cuma günü saat 16:30’da İmar Komisyonu
Üyeleri Ufuk AYKOL, Tülin BOZOĞLU, Murat ÖNCEL ve Ediz DEMİR Hukuk Komisyonu
Üyeleri Gülin VARIŞ ÖZLÜ, Nazan DÖNMEZ, İbrahim Onur ATBİN ve Süleyman Gökhan
KARA Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri Sema BİLGİ, Mehmet OKUMUŞ, Faruk TAŞKOYAN
ve Abdülkadir KARAERKEK katılımı ile toplandı. Toplantıya Derya ÇOŞKUN, Anıl TAŞ ve
Murat ÜRÜN katılmadı. İmar Komisyonu Başkanlığına Ufuk AYKOL Başkan Vekilliğine Tülin
BOZOĞLU, Hukuk Komisyonu Başkanlığına Gülin VARIŞ ÖZLÜ Başkan Vekilliğine
Süleyman Gökhan KARA, Plan Bütçe Komisyon Başkanlığına Sema BİLGİ Başkan Vekilliğine
Mehmet OKUMUŞ seçildi. Toplantıda Emlak ve İstimlak Müdürü Mehmet ER katıldı.
Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarih ve 98 Sayılı Kararı ile Ortak Komisyonumuza
havale edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Ödemiş Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğünün
30.03.2022 tarihli ve 384818 sayılı yazısı ile Ödemiş İlçesi ve bağlı mahallelerinde içme suyu
ihtiyacına binaen sondaj çalışmaları devem ettiği ancak aciliyet arz eden bazı yerleşim yerlerinde
kuyu alanı belirlenirken uzun imalat ve izin süreçleri gerektiren alanlar yerine zaman kaybını en
aza indirmek için mevcut terfi hatlarına yakın ve enerji temini mümkün olan alanlara öncelik
verildiği belirtilerek, İlçemiz Bezdegüme (Yolüstü) Mahallesi için acil su kaynağı oluşması adına
mülkiyeti, Belediyemize ait Bezdegüme (Yolüstü) Mahallesi 117 ada 12 parsel numaralı
taşınmazın uygun bulunması halinde yatırım programına dahil edilerek DSİ’den Yer Altı Suyu
Arama Belgesi alınacağından söz konusu taşınmazın ruhsat işlemlerinin ve imalatının
başlanabilmesi için kuyu alanı tahsis talebi konusunun görüşülmesine başlanıldı.
Bezdegüme (Yolüstü) Mahallesi L20-D-01-C pafta 117 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazın
yüzölçümü 428,69m² olup tapu kaydı Kuyu ve Meydanı vasfında olduğu görülmüştür.
Üyelerden Murat ÖNCEL, İbrahim Onur ATBİN ve Abdülkadir KARAERKEK İZSU
Genel Müdürlüğünün taşınmazın tamamını kuyu açmak için tahsis talebinde bulunulmasından
daha önceki tahsis başvurularında sadece kuyu yeri ve yolu açılacak yer kadar tahsis talebinde
bulunduğundan ve taşınmazın Ödemiş- Denizli Karayoluna cephe almasından dolayı değerli
oluşu sebebiyle taşınmazın tamamının talep edilmesi halinde ücretinin ödenerek verilmesini
isteyerek karşı oy kullanmıştır.
Söz konusu taşınmazın kuyu alanı olarak 5 yıl süre ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU
Genel Müdürlüğüne bedelsiz tahsisine, süre sonunda Belediye Meclisimizce yeniden
değerlendirilmesine oy çokluğu ile kabulüne;
Kararın onayı için Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Yukarıda metni yazılı İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan ortak
komisyonun kararı uygun bulunarak; Yolüstü (Bezdegüme) Mahallesi, 117ada, 12 parsel
numaralı 428,69 m2 yüzölçümlü taşınmazın Ödemiş İlçesi ve bağlı mahallerinin içme suyu
ihtiyacını kuyu alanı olarak karşılamak amacıyla, 5 yıl süre ile bedelsiz olarak İzmir Büyükşehir
Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İZSU) tahsisine, süre
sonunda Belediye Meclisimizce yeniden değerlendirilmesine, kararın 5393 sayılı Belediye
Kanununun 34/g maddesi gereğince belediye encümenince uygulanmasına, 5393 sayılı Belediye
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Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) ve 18 inci maddesinin (e) bendine göre yapılan işaretle
oylama sonucunda mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR SAYISI 104- İlçemiz Gölcük Mahallesinde yeni içkili yer bölgesi belirlenmesi
konusunun incelendiğine dair İmar ve Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun
12.04.2022 tarih, 8 sayılı kararında;
“Konu: 9207/2005 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili
hükümlerine göre Gölcük Mahallesinde içkili yer bölgesi belirlenmesi.
9207/2005 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili
hükümlerine göre Gölcük Mahallesinde içkili yer bölgesi belirlenmesi için konu 04.04.2022
tarihli ve 100 sayılı Meclis Kararı ile İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilmiştir. Bu
nedenle İmar ve Hukuk Komisyonları 12.04.2022 Salı günü saat 16:45’te İmar Komisyonu
Başkanı Ufuk AYKOL, üye Tülin BOZOĞLU, üye Ediz DEMİR, üye Murat ÖNCEL ile Hukuk
Komisyonu Başkanı Gülin VARIŞ ÖZLÜ, üye Nazan DÖNMEZ, üye Süleyman Gökhan
KARA, üye İbrahim Onur ATBİN’ in katılımı ile toplandı. Toplantıda Zabıta Müdürü Ali
PALAMUT hazır bulundu. İmar ve Hukuk Komisyonunun toplantılarında yapılan incelemelerde;
Gölcük Mahallesi 28 pafta, 368 ada, 11 parselde (eski 1233 parsel) bulunan ve ekteki krokide
gösterilen alanın içkili yer bölgesine ilave edilmesine,
Murat ÖNCEL ve İbrahim Onur ATBİN’ in red oyu ve ortak komisyona katılanların oy
çokluğuyla ile karar verildi.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Konunun daha detaylı ve kapsamlı bir şekilde incelenmesi için konunun Haziran 2022
meclisinde görüşülmek üzere ertelenmesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 105- Belediyemizin 2021 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi
hususunda Başkanlık Makamının 22.04.2022 tarih, 32855 sayılı yazısında;
“Belediyemizin 2021 Yılı Kesin hesap Cetvelleri, 5393 sayılı Kanunun 64. maddesi ile
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince
Encümenin 20.04.2022 tarih, 361 sayılı kararı ile tetkik edilerek uygun görülmüştür.
5393 sayılı Kanunun 64. maddesi uyarınca görüşülerek onanması hususunu saygılarımla arz
ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesi gereğince Encümence tetkik edilerek karara
bağlanmış bulunan Belediyemizin 2021 mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabı ve eklerinin tamamen
mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye
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Kanunu’nun 64 üncü maddesi gereğince kabul edilerek ONANMASINA, yapılan işaretle oylama
sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi
KARAR SAYISI 106- Bademli Mahallesi eski parseli 2610 olan ve kadastro yenileme
çalışması sonrası 179 ada 33 parsele dönüşen taşınmaz malikinin ulaşım yolunun açılması
talebinin görüşülmesi hususunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.04.2022 tarih 33066
sayılı yazısında;
“İlgi: 19.04.2022 tarihli dilekçe.
Mehmet Şevket AKGÜN ekli dilekçesi ile müracaat ederek mülkiyeti şahsında ait
Bademli Mahallesi, eski parseli 2610 olan ve kadastro yenileme çalışması sonrası 179 ada, 33
parsele dönüşen taşınmazın ulaşım yolu problemi ile ilgili olarak Belediyemiz Meclisinin
07/09/2020 tarih ve 70 sayılı kararı ile Kadastro Müdürlüğünce Bademli Mahallesinde yenileme
çalışmaları yapıldığı için çalışmaların tamamlanmasından sonra değerlendirilmesine karar
verildiğini ve söz konusu yenileme çalışmaları tamamlandığı belirterek, taşınmaza ulaşım
yolunun kamulaştırılarak mağduriyetinin giderilmesini istemektedir.
Söz konusu meclis karar sureti, imar plan örneği ve cbs çıktısı yazımız ekindeki dosyada
sunulmuş olup, konunun Belediye Meclisince görüşülmesi hususunda gereğini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonundan oluşan ortak
komisyona havalesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 107- DSİ Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün projelerinden
“Ödemiş Rahmanlar İçme Suyu Projesi” kapsamında Ödemiş Belediyesi adına kayıtlı
Derebebekler Mahallesi, 194 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca DSİ Genel Müdürlüğü lehine devir talebinin görüşülmesine
dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.04.2022 tarih, 32876 sayılı yazısında;
“İlgi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 20.04.2022 tarihli ve
2226226 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile 2022 yılı yatırım programı ve uygulama planında yer alan ''ÖdemişRahmanlar İçmesuyu Projesi'' kapsamında ulaşım yolunda kalan Derebebekler Mahallesi 194 ada
7 parsel numaralı taşınmazın tamamına ihtiyaç duyulduğu, söz konusu taşınmazın kıymet takdiri
yapılarak kamulaştırma bedeli olarak tespit edilmiş olup 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 30. maddesi hükümleri doğrultusunda taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
adına devrine ve bedele muvafakat edilmesi durumunda taşınmazın Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü adına tapu tesciline müteakip 10.480,71TL bedel ödemesi yapılacağı, taşınmazın
devrine muvafakat edilmemesi ve altmış gün içinde cevap verilmemesi durumunda 2942 sayılı
Kanunu 30. maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı belirtilerek, söz konusu
taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına devri konusunda uygunluğun bildirilmesi
istenilmektedir.
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Söz konusu taşınmaz İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına göre
“Ödemiş-Üzümlü Rahmanlar Barajı” ve İçme ve Kullanma Suyu Kısa Mesafeli Koruma Alanı”
içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.
Konunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereği olunacak işlem hususunda
karar verilmesini müsaadelerinize arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
DSİ tarafından talep edilen ve kamulaştırma alanı belirtilen Derebebekler Mahallesi, 194
ada, 7 parsel numaralı belediyemize ait taşınmazın tamamının 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu’nun 30. Maddesine göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü lehine devrinin kabulüne,
belirtilen takdir bedelinin değerlendirilmesi ile devir iş ve işlemleri için 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 34/g maddesi gereğince belediye encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 108- İlçemiz Yeniceköy Mahallesi 34 Pafta, 891 parsel numarasında
kayıtlı taşınmazın bitişiğinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 893 parsel numaralı
taşınmazdan 3,50 m2 genişliğinde(196,04 m2) yol açılması amacıyla geçit hakkı talebinin
görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18.04.2022 tarih, 32506 sayılı yazısında;
“İlgi: 28.03.2022 tarihli havaleli dilekçe.
İlgi yazıda maliki oldukları İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Yeniceköy Mahallesi, 34 pafta, 891
parsel numaralı malikleri olarak parsellerine ulaşım yolunun olmadığını, 891 ve 933 parsel
numaralı taşınmazlarda 2 adet işletmenin bulunduğu ve süt kamyonları ile slaj kamyonlarının
geçişinin problem yarattığı, parsele ulaşımın sağlanması için Belediyemize ait 893 parsel
numaralı taşınmazdan 3,50m2 genişliğinde (196,04m2) yol açılması için geçit hakkı
talep edilmektedir.
Söz konusu talep dilekçesi, geçit hakkı krokisi, CBS çıktısı, tapu kaydı ve fotoğraflar
yazımız ekindeki dosyada sunulmuş olup, konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara
bağlanması hususunda gereğini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Konunun incelenmek üzere İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan ortak
komisyona havalesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 109- Ödemiş İlçesine bağlı mahallelerin içme ve kullanma suyu
ihtiyacının karşılanması amacıyla Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 65 sayılı kararı ile İzmir
Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen KızılcaavIu Mahallesi 628 parsel
numaralı, 2900 m2 yüzölçümlü taşınmazın 47,45 m2’lik kısmı ve Yeniceköy Mahallesi 743
parsel numaralı, 7900 m2 yüzölçümlü taşınmazın 55,00 m2’lik kısmı ile yine Belediye
Meclisinin 05.09.2017 tarih, 88 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel
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Müdürlüğü’ne tahsis edilen Bademli Mahallesi 227 ada, 9 parsel (eski 814) numaralı 552,00 m2
yüzölçümlü taşınmazın 72,40 m2’lik faal olarak kullanılan ve tahsis süresi dolan su kuyusu
alanlarının tahsis sürelerinin uzatılması talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü’nün 29.04.2022 tarih, 33395 sayılı yazısında;
“İlgi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün
27.01.2022 tarihli ve E. 417258 sayılı yazısı.
İlgi yazıda mülkiyeti Belediyemize ait Kızılcaavlu Mahallesi 628 parsel nolu 2.900m²
yüzölçümlü taşınmazın 47,45m²'lik kısmı, Yeniceköy Mahallesi 743 parsel sayılı 7.900m²
yüzölçümlü taşınmazın 55,00m²'lik kısmı, Bademli Mahallesi 227 ada, 9 parsel (eski 814) sayılı
552,00m² yüzölçümlü taşınmazın 72,40 m²'lik kısmı üzerinde bulunan su kuyularının faal olarak
kullanıldığı, bu nedenle ilçemize bağlı mahallelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak
amacıyla söz konusu taşınmazların tahsis sürelerinin 5 yıl uzatılması talep edilmektedir.
Kızılcaavlu Mahallesi 628 parsel nolu sayılı 2.900m² yüzölçümlü taşınmazın 47,45m²'lik
kısmı ile Yeniceköy Mahallesi 743 parsel sayılı 7.900m² yüzölçümlü taşınmazın 55,00m²’lik
kısmı üzerinde 2 adet su kuyusu için Belediyemizin 03.07.2017 tarih ve 05-65 Meclis Kararı ve
Bademli Mahallesi 227 ada, 9 parsel(eski 814) sayılı 552,00m² yüzölçümlü taşınmazın 72,40 m²
lik kısmında 1 adet su kuyusu için 02.10.2017 tarih ve 05-88 sayılı Meclis Kararı ile 5 yıl tahsisi
yapılan taşınmazlara ait dosya yazımız ekinde sunulmuş olup, talebin Belediyemiz Meclisince
görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonundan oluşan ortak
komisyona havalesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 110- Ödemiş İlçesine bağlı mahallelerin içme ve kullanma suyu
ihtiyacının karşılanması amacıyla Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 137 sayılı kararı ile
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen Kazanlı Mahallesi 110 ada,
6 parsel, 109 ada, 8 parsel ve 108 ada, 6 parsel numaralı taşınmazlar içinde faal olarak kullanılan
ve tahsis süreleri dolan 6 adet su kuyusu alanlarının tahsis sürelerinin uzatılması talebinin
görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.04.2022 tarih, 33394 sayılı yazısında;
“İlgi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün
27.04.2022 tarihli ve E. 416912 sayılı yazısı.
İlgi yazıda mülkiyeti Belediyemize ait Kazanlı Mahallesi 110 ada 6 parsel taşınmaz
üzerinde 1 adet, 109 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 3 adet su kuyusu, 108 ada 6 parsel
taşınmaz üzerinde 2 adet su kuyusu faal olarak kullanıldığı, bu nedenle merkez mahallelerin içme
ve kullanma ihtiyacını karşılamak amacıyla söz konusu parsellerin içinde faal olarak kullanılan
toplam 6 adet su kuyusu alanlarının 5 yıllık tahsis sürelerinin uzatılması istenilmektedir.
Belediyemiz Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 150 sayılı kararı ile daha önce tahsis işlemi
gerçekleştirilen taşınmazlara ait dosya yazımız ekinde sunulmuş olup, talebin Belediyemiz
Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini arz ederim.”
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Denilmekle konu müzakere olundu.
Konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonundan oluşan ortak
komisyona havalesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 111- Belediye Meclisinin 18.10.2021 tarih, 170 sayılı kararı ile kabul
edilen 2022 Yılı Bütçe Kararnamesinin 13. Maddesinin B bendinin (d) fıkrasında belirtilen,
Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 6. Maddesinin (ö) bendi gereğince yapılacak tamirat yardımı
miktarının yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesine dair Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’nün 28.04.2022 tarih, 33268 sayılı yazısında;
“Belediye meclisinin 18.10.2021 tarih 179 sayılı kararı ile Belediyemizin 2022 yılı Bütçe
Kararnamesinin 13. Maddesinin B bendinin (d) fıkrasında; Sosyal Yardım Yönetmeliği'nin 6.
maddesinin (ö) bendi gereğince yapılacak tamirat yardımı en çok 12.500,00 TL olarak kabul
edilmiştir.
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvurusuna istinaden ve Sosyal Yardım Komisyonumuz
tarafından kararlaştırılan ev tamiratı yardımları için yukarıda belirtilen üst sınırın yetersiz kaldığı
incelenmektedir.
Ev tamiratları için belirlenen yardımın yeniden değerlendirilmesi konusunun belediye
meclisinde görüşülmek üzere gereğini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Yukarıda metni yazılı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün önerisi uygun bulunarak;
Belediye Meclisinin 18.10.2021 tarih 179 sayılı kararı kabul edilen Belediyemizin 2022 yılı
Bütçe Kararnamesinin 13. Maddesinin B bendinin (d) fıkrasındaki; Sosyal Yardım
Yönetmeliği'nin 6. maddesinin (ö) bendi gereğince yapılacak ve en fazla 12.500,00 TL olarak
karar verilen tamirat yardımı miktarının yeniden belirlenerek en fazla 20.000 TL olarak
uygulanmasına, yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 112-5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile TUBİTAK’ın yürütücüsü olduğu TEKNOFEST “Efficenteler Challange
Elektrikli Yarışları” Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla İşbirliği yapılması konusunun
görüşülmesine dair Etüd Proje Müdürlüğü’nün 28.04.2022 tarih, 33344 sayılı yazısında;
“İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 48750739 sayılı yazısı ile ilçemiz
Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müdürlüğü Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının
projesi olan ve TUBİTAK’ın yürütücüsü olduğu TEKNOFEST “ Liseler Arası Efficient
Challange Elektrikli Araç Yarışları” Projesinin yaklaşık maliyetinin altında kalan destekleme
tutarına destek olunması amacıyla yazı ekinde sunulan işaretlenmiş malzemelerin alımı ve
danışman öğretmen ile sekiz öğrenciden oluşan proje takımın Kocaeli ili Gebze İlçesi Körfez

7/16

Ödemiş Belediye Meclisinin 05.05.2022 tarihli toplantısında alınan Meclis Karar Özetleri

8

Yarış Pistine 18-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında ulaşım hizmetini Belediye Başkanlığımızca
karşılanması istenmiş olup örnek protokol yazı ekinde sunulmuştur.
Konunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi kapsamında değerlendirilerek
yukarıda belirtilen konularda Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ödemiş Belediyesi
arasında TUBİTAK’ın yürütücüsü olduğu TEKNOFEST “ Efficient Challange Elektrikli Araç
Yarışları” Projesini gerçekleştirilmesi konusunda işbirliği yapılması ve bu kapsamda
hazırlanacak protokolün imzalanmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının
Belediye Meclisinde görüşülmek üzere gereğini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Yukarıda metni yazılı Etüd Proje Müdürlüğü’nün önerisi uygun bulunarak, 5393 sayılı
Belediye Kanunun 75. Maddesi kapsamında yukarıda belirtilen konularda Ödemiş İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile Ödemiş Belediyesi arasında TUBİTAK’ın yürütücüsü olduğu
TEKNOFEST “Efficient Challange Elektrikli Araç Yarışları” Projesini gerçekleştirilmesi
konusunda işbirliği yapılmasına ve bu kapsamda protokolü imzalanmak üzere Belediye
Başkanına yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
KARAR SAYISI 113- TC Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait Ahrandı Tepesi C tipi
mesire yerinin belediyemizce 10 yıl süreyle kiralanması konusunun görüşülmesine dair İşletme
ve İştirakler Müdürlüğü’nün 18.04.2022 tarih 32530 sayılı yazısında;
“Halen piknik ve mesire yeri olarak halkımız tarafından kullanılmakta olan T.C. Orman
ve Su İşleri Bakanlığı'na ait Ahrandı tepesindeki 88.664 m'lik alanın Belediyemizce yeniden 10
yıl süre ile kiralanması ve kiralama işlemiyle ilgili gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemler için
Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusunun görüşülmesi hususunda,
Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
TC Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait Ahrandı Tepesindeki 88.634 m2 lik alanın
Belediyemizce yeniden 10 yıl süreyle kiralanmasına ve kiralama işlemleri ile ilgili
gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Mehmet ERİŞ’e yetki verilmesine,
yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 114- Belediyemiz Bütçe İçi İşletmesi olan “Ödemiş Belediyesi İktisadi
ve Sosyal Tesisleri İşletmesi” hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet frigolu T-9 panel araç ve 1
adet T-18 motosikletin satın alma yolu ile temini konusunun 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.
Maddesinin 2. Fıkrası gereğince görüşülmesine dair İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün
29.04.2022 tarih, 33396 sayılı yazısında;
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“Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Otamış Halkın Marketinden satışı
gerçekleştirilen et ve süt ürünlerinin nakliyesinde kullanılmak üzere bir adet frigolu T-9 Panel
araca ihtiyaç duyulmaktadır.
Belediyemiz araç parkında bu tür bir araç bulunmamaktadır. Yaklaşan yaz aylarında
sıcaklığın artması sebebiyle et ve süt ürünlerinin kısa sürede bozulabileceği bilinmektedir.
Bilindiği üzere et ve süt ürünlerinin soğuk hava şartlarında saklanması ve nakil işlemlerinin acil
olarak yapılması gerekmektedir.
Yine müdürlüğümüze bağlı hizmet veren kafe ve restoranların Otamış Halkın
Marketinden transferi gerçekleşen gıda ve şarküteri ihtiyaçlarının pratik, ekonomik ve çözüm
odaklı bir şekilde sevkiyatının yapılabilmesi için T-18 Motosiklet motosiklete ihtiyaç
duyulmaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle acil ve zorunlu ihtiyaç olarak tespit edilen bir adet frigolu
T-9 Panel aracın ve bir adet T-18 motosikletin sıfır veya ikinci el olmak üzere ve Devlet
Malzeme Ofisinden veya ihaleye çıkarılması suretiyle satın alınması hususunda Belediye
Başkanına yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmek üzere gereğiniz arz
ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Yukarıda metni yazılı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün önerisi uygun bulunarak;
Belediyemiz Bütçe İçi İşletmesi olan “Ödemiş Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisleri İşletmesi”
hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet frigolu T-9 panel araç ve 1 adet T-18 motosikletin sıfır
veya ikinci el olmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden veya ihaleye çıkarılmak suretiyle satın
alınması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.
Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
KARAR SAYISI 115- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
tarafından incelenen ve istenilen düzeltme ve değişiklikler yapılarak son şeklini alan Ödemiş
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği’nin görüşülmesine dair Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 18.04.2022 tarih, 32571 sayılı yazısında;
“İlgi a) 27.01.2022 tarihli ve 20742178-105.03-26801 sayılı yazı.
b) 11.03.2022 tarihli ve 10177450-804.01-29848 sayılı yazı.
c) 04.04.2022 tarihli ve E- 45730004-010.03-3350255 sayılı yazı.
Ödemiş Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün faaliyete geçmesiyle
Müdürlüğümüze bağlı bazı birimlerin devredilmesinden dolayı Müdürlüğümüzün görev ve
sorumluluklarında meydana gelen değişikler sebebiyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev
ve Çalışma Yönetmeliğinde değişikler yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup gerekli değişikler
yapılarak ilgi (a) sayılı yazı ile hazırlanan yönetmelik taslağı Belediye Meclisimize sunulmuştur.
Belediye Meclisimizce görüşülerek karar bağlanan yönetmelik taslağı ilgi (b) sayılı yazı
ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gönderilmiştir. Bakanlıkça yapılan inceleme
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neticesinde Belediyemizce hazırlanan Yönetmelikte ilgi (c) sayılı yazı ile bazı değişikler ve
düzenlemeler yapılması istenilmiştir.
Bu kapsamda ilgi (c) sayılı yazı ile yönetmeliğimizde eksik ve yanlış olduğu bildirilen
madde ve bentler ile ilgili olarak gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan ve Ek'te sunulan
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Belediye Meclisinde
görüşülerek karara bağlanması hususunda;
Gereğini arz ederim.”
Denilmekle konu müzakere olundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün görüşünde
belirtilen düzeltme ve değişiklikler yapılarak son şeklini alan ekli 27 (yirmiyedi) maddeden
oluşan “Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği”
nin aynen kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (m) bendi gereğince,
yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.
KARAR SAYISI 116- Meclis üyesi Burhan Sedat TURMAN, Gülin Varış ÖZLÜ,
Ahmet ÖRS, İbrahim Onur ATBİN ve Murat ÜRÜN’ün 05.05.2022 tarihindeki 2022 yılı Mayıs
ayı olağan meclis toplantısı için mazeretleri nedeniyle izinli sayılmalarına; yapılan işaretle
oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
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