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MECLİS KARARI
Komisyondan Gelen Raporlar-l

;

0t.06.202l tarihli Meclis Toplanlısında İmar Komisyonuna havale edileD,
"Belediyemiz,
Yerleşim Alanı ve Gazipaşa Kesimi l/lOO0 öIçekli
.Meıkez_
,Uygulama
,.^..,^_P.r':O-lı.sl..
lmzıİ Planı llavesi ve Revizyonu Pla_n,
Yeniköy, oğlanana§l, Develi, Deıeiöy,
ryofu_il:
Çaıalca. Çamön0. Tekeli. ,Ahme|beyli. Görece Mahalleleıi
," Cor"ce iepJurna l., 2. ve 3. kısırn
| 'l000 ö|çekli Uygulama irnar Planı Pl_an
Noru ]lavesi ve Degişikıigi'ine y'asJ askı süesi içerisinde
yapılan itirazlar, imaı Komisyonu'nun 02.06202l tarihli
toplİnİısınİu in"'"Ln-Ş olrp;
Belediyemiz Meçlisi'niı 0'7.02.2020 tarih ve 22 sayılü karan ile uyğun
!İlrtlen, lzmir
Biiyükşeht Belediyesi'nin 14.og.2o2o taıih ve 05.715 say,ıi k-u.i
İj.ıl.zozo
taıih ve 1009
onaylanaıak yüriiılüğe giren ..Belediyemiz, Ve.t", ""
İ".leşİ. Alanr ve Gazipaşa
:9y,], l.uiT iE
imar Planı ilavesi ve Revizyonu Plln' Not, ile Veniİ<tiy.
§i]T]_]].'r:9
İP.J]i
lrg{ry:
uglanaİasl. ueveli,
Dereköy.
çaıa]ca, Çamönü. Tekeli. Ahmetbe)li. cörece Mahalleleri ve Görece
D^epolama l..2, ve 3. kısım l/1000 ölçekli Uygı.ılama
ima_r Plur,, Pl- Noru lİau"si ve Değişik]iği...
20,04-202l - 20,05.2021 ıarihleri arasında bii iy stire ile ilan edilmii
olrp, ,o, tonuru pı*u v*"ı
askr süesi içerisinde l0 adet itiraz olmu_ştur. Soi konusu itinzlann
a"İe.ı"'naiiı,,esi şo şetiıoeal,,
Ali AVINCA vekili Mustafa BARIŞCAN, 27,O4.2O2l u.ifi alİ"tİe.i.ae, BeIediyemiz,
Gümüldü Fevzi Çakmak Mahallesi, 2902 ada, l0 numaıalı paıselin maliki
oüdugunu ifade ederek,
"Yeni yapılacak yapılarda talep edilmesi halinde mevcut
çatı karakterine uygun olaİak, maksimum
o/o40
çal], eğimi ile beşik çatının uygulanabilmesine belediyesi yetkili<lir.'' plan nofunun, maliki
oIduğu taşırımazı kapsayan alanda da kabul edilmesi hususunda
itiraz
itiraza konu
parselin Kültüİ ve Turizm Bakaıılığı, Plan İnceleme ve
"rr*k,"air.
Değerlendirme Kurulu'nun
30.09.2015 taİih
ve 217/06 sayil karan iIe onaylanan ''İzmiı Seferihisar Doğanbey
Termal Turizm Meıkezi Tevsii
Gümüldüı Kesimi l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'' sınırlart içerisinde
kalması nedeniyle söz
konusu bölgede yetki Kültüı ve Turizm Bakanilğl'nda olduğundan, söz
konusu talebin bölgede
yetkili olan Külmr v€ Turizm Bıkınlığ!'na iletilmesine,

l)

2)

Mustafa ÇAKMAK vekili MuŞtafa BAzuŞcAN, 2.t.o4.2o2| tarihJi dilekçesinde,

Belediyemiz, Özdere Mevkii, Çukuraltı Mahallesi, 1324 ada,2 numaıalı paıselin
maliki olduğunu
ifade edeıek, "Yeni yapllacak yapılarda talep edilmesi halinde mevcut
çatı karaiterine uygun olaıak,
maksimum 9/040 çatı eğimi ile beşik çatınln uygulanabilmesine b€lediyesi ye&ilidir.'' plan
nofunun,
maliki olduğu taşınmazl kapsayan alanda da kabul edilmesi hususuıda itiraz etmektedir.
söz konusu
itirazın, itiraza konu parselin bulunduğu bölge, Özdere Uygulama İmaı Planlannrn
hazırlanma
aşamasınd4 İanir Özdere (Kesıe) Turizm Meıkezi şınırlan içerisinde kaldığındaıı, Özdere
uygulama imar planı srnlrları içerisine allnmaüğı tespit edilmiş olup, söz konusu alanın l3.09.2ol9
tarih ve 30887 saylı Cumhurbaşkanı Kaıarı ile İzmir Özdere (Kesre) Tu.izm Me.kezi sınrrlan
dışına ç*anlmış olması nedeniyle, itiraza konu böIgeye ait Özdere Uygulama lmaı Planı plan
notlanna "Plan büttinilnde talep edilmesi halinde mevcut ça1ı karakterine uygun olarak, maksimum
%40 çatı eğimi ile beşik çatırun uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidir." hiikmtlniin eklenmesi
suretiyle uygun görülmesiDe,

n4\

Adem Y G
veki li M ustafa B AR1 ŞcAN 2 7 04 02 tarihli dil ekçe nde, Be ledi vem 1z,
Özdeıe Mevkii, ç ukural t! Mahal lesi, 88 5 ada, 16 numaül paısel 1n nl aI iki o ld uğunu fade
ede rek,
Yenl yapıl ac ak yapı larda talep ed lmes hal nde mevcut çatı karakterine uygun o laıak, mak slmum
o/o40
çalı e!,imi ile beşik çatının uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir.'' plan notunun, maliki
olduğu taşDmazü kapsayaı alanda da kabul edilmesi hususuıda itiraz etmektedir.
söz konusu
itirazın, itiraza konu paıselin bulunduğu bölge, Özdeıe Uygulaına İınaı Planlannrn
hazırlanma
aşamaslnd4 lzmir Özdere (Kesre) Turizm Merkezi smırlan içerisinde kaldığından,
Özdere
Uygulama imar PIanı sınırlan içerisine alınmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu
alanrn l3.09.20l9
taıih ve 30887 sayılı Cumhurbaşkanı KaIarı ile lzmir Özdere (Kesre) Turizın Merkezi
sıruılan
dışına çıkaıılmış olınası nedeniyle, itiİaza konu birlgeye ait Özdere Uygulama
lmar P|anı plan
notlanna "plan bütiniinde talep edilmesi halinde ınevcut
karakterirıe
uygun
olaıak,
çah
maksimum
%40 çat eğimi ile beşik çahnın uygulanabilmesine Belediyesi ye&ilidir."
hükmtiniin eklenmesi
suetiyle uyguı görliıDe§ine.
3)

4)

Claudia ROSESTIEL AKINSU, 27,04.202l tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere
Mevkii, çukuİaltt Müallesi,892 ada,7 numaıalı parselin maliki olduğunu ifade
ederek,..Yeni

yapıIacak yapılarda talep edilrnesi halinde mevcut
çatı karalderine uygun olarat, mak§imum %4o
çah eğimi ile beşik çatının uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir.'' plan nofunun, maliki olduğu
taşnmazı kapsayan alanda da kabul edilmesi hususunda itiİaz etnektedir.
Söz konusu itimzln,
itiraza.konu parselin bulunduğu bölge, Özdere Uygulama İmaı Planlannın
hazırlanma aşamasrnda,
İzmiı Özdere (Kesre) Turizm Merkezi sınırlan içerisinde kaldığındaı, Özdere
Uygulama İmar Planı
srnrılan içerisine allnmadlğt tespit edilmiş olup, söz konusu alanln l3.o9.2o19
tarih ve 30887 sayıll
Cumhurbaşkarıı Kaıan ile lzmir Özdeıe (Kesre) Turizm Merkezi sınırlan
drşrna çıkanlmış olması
nedeniyle, itiraza konu bölgeye ait Özdeıe Uygulama Imar Plan! plan
notlaına ''Plan büttıniinde
talep edilmesi halinde mevçut çatı kalalİerine uygun olarak, maksimum o/o40
çatı eğimi ile beşik

çahrun uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidir.'' hiikmtlniin eklenmesi suİetiyle uygun
görülmesine,

5)

Abdunahman BAŞ,29.04.2021 taıihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuıaltl
Matıallesi, 1239 ada, 1 numaıalı parselin maliki olduğunu ifade edeıek,..Yeni yapılacak yapılarda
talep edilmesi halinde mevcut çatı kaıakterine uygun olamk, makşimum Yo40
çatı eğimi ile beşik
uygulanabilmesine
belediyesi
yetkilidiı.''
çatmın
plan notunun, maliki olduğu taşınmaz kapsayaİt
alanda da kabul edilmesi hususunda itiraz etmel*1edir. söz konusu itirazın, itiraza konu paıselin
bulunduğu kilge, Özdere Uygulama İmaı Planlanrun hazırlanma aşamasınd4 İzınir
Özdere 1Kesıe)
Turizm Merkezi sınııları içerisinde kaldığndan, Özdere uygulama imar planı §ınıdan içeıisine
almmadlğı tespit edilmiş olup, söz konusu alanın 13.09.2019 taİih ve 30887 saylı Cumhurbaşkaıl
karan ile İzmiı Özdere (kes.e) Turizm Merkezi srnırlan dışrna
çıkanlmış olması nedeniyle, itiraza
konu biilgeye ait Özdeıe uygulama İmaı planl plan notlanna "plan bütiiniınde talep edilmesi halinde

mevcut çatı kaİakteıine uygun olarak, maksimum %40 çah eğimi

ile beşik

uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidir.'' hiıkmiiniin eklenmesi suİetiyle uyguD görlı|De§İDe,

çatınrn

6)

Taner AVCI, 28,04.202lı tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, Çukuraltı
MahalIesi, 828 ad4 3 numaralı paıselin maliki olduğunu ifade ederek, ''Yeni yapıtacak yapılarda

talep edilmesi halinde mevcut çatı karakterine uygun olaıak, maksimum o/o40
çatı eğimi ile beşik
çahnın uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir." plan notunun, maliki olduğu t§ııırnaa kapsayan
alanda da kabul edilmesi hususunda itiıaz etmektedir. Söz konusu itiıazti., iliraza konu paıselin
bulunduğu bölge, Özdere Uygulama lmar Planlannın hazırlanma aşamasında, İzmir Özdere (Ke§re)

r§

Turizm Merkezi sınırları içerisinde kaldığından,
Uygulama imar Planı srnıılan içerisine
alınrnadığı tespit edilrniş olup, söz konusu alanın l3.o9.2o19 tarih ve 30887 sayılı Curnhurbaşkan
karan ilç İzmir Özdere (ke§ıe) Turizm Merkezi sınııları dışına çıkanlmış olması nedeniyle, itiraza
konu kılgeye ait Özdere uygulama lmar planr plan notlaına "plan büttlnünde talep edilmesi halinde
mevcut çatı kaİakterine uygun olaıak, maksimum o/o4o çatı eğimi ile beşik çatınıı
uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidiı.'' hiikmiinün ek]enmesi suretiy|e uyguı görütıDe§ine,

7)

İpek

AvcL

2s.o4.2o2l taıihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, Çukuralti
Mahallesi, 1240 ada, 7 numara]t parselin maliki olduğunu ifade edeıek, "Yeni yapılacak yapıtaıda
talep edilmesi halinde mevcut çatı karakterine uygun olaıak, maksimum o/o40
çah eğimi ile beşik
çatının uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir.'' plaı notuntm, maliki olduğu taşDmazı kapsayan
alanda da kabul edilmesi hususunda itiraz etmektedir. söz konusu itirazm, itiraza konu parselin

bulunduğu bölge, Özdere Uygulama imar Planlaıının hazırlanma aşamasında, İzmir Özdere (Kesre)
Turizm Merkezi slrurlan içerisinde kaldığından, Özdere uygulama lmaı planı sınırlan içerisine
alınmadığl tespit edilmiş olup, söz konusu alanln 13.09.2019 tarih ve 30887 §ayılı cumhurbaşkant
Kaıan ile lzmir Özdere (Kesre) Turizrn Merkezi sınrrlan dışına çıkanlmış otması nedeniyle, iti.aza
konu bölgeye ait Özdere uygulama İmaı planı plan notlanna "plan bütününde talep edilmesi halinde
mevcut çatt kaıalderine uygun olarak, maksimum o/o40 çatı eğ|frrıi
beşik çatlnın
uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidir.'' hükmitniln eklenmesi suetiyle [ygun görillmcsine,

ile

8)

Erka Müteahhitlik Yapım İşleri San. Ve Tiç. Ltd. Şti. adlna Kadİi sait, 05.05.202l tarihli
dilekçesinde, Belediyemiz, ciırnüldü Atatltİk Mahallesi, 2891 ada, 3 numaıalı paİ§elin maliki
olduğunu ifade ederek, "yeni yapıIacak yapt|aıda talep edilmesi halinde mevcut
çatı kara}ıerine
uygun olaıak, maksimum o/o40 çatt eğmi ile beşik
çatmın uygulanabilmesine belertiyesi yetkilidir.''
plan notunun, maliki olduğu taşınınazı kapsayan alanda da kabul edilmesi hususunda itiraz
etrnektedir. ttiraza koıu pa§9lin Ktiltü ve Tüzm Bakanhğı, Plan lnceleme ve Değeflendirme
Kurulu'nun 30.09.2015 taılh ve 2|'t/O6 sayılı kaıan ile onaylanan .'İzmir Seferihisaı Doğanbey
Termal Turizm Merkezi Tevsii Gürnüldü Kesimi l/lo00 ölçekli Uygulama lmaı Planr'' sinıılan
içerisinde kalması nedeniyle söz konusu bölgede yetki kültüı ve Tüzm Bakanlığı'nda
olduğundan,
söz konusu talebin böIgede yetkili olan Kültür ve Turüm Bakınlığı'nı iletiıme§ine,

9)

Erka Müteahhitlik Yapım tşleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., 05.05.202l tarihli dilekçesinde,
Belediyemiz, Giimüldü Atatiiİk Mahallesi,289l ada,2 numara|ı parselin maliki olduğınu
ifade
ederek, "Yeni yapılacak yapllaıda talep edilmesi halinde mevcut
kaİakterine
uygun olaıak,
çah
maksimum 7o40 çatı eğimi ile beşik çatının uygulaııabilmesine belediyesi yeüilidir.'' plaı
notunun,
maliki olduğu taşlnmazr kapsayan alanda da kabul edilmesi husustmda itiraz etrnektedir.
ltimza
konu parselin Kültü ve Tuıizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme
Kurulu'nun 30.09.2015
tarih ve 217/06 sayılı kaIan ile onaylanan ..İzmir Seferihisar Doğaııbey Termal
Tuıizm Merkezi
Tevsii GiirnOldfu Ke§imi l/l000 ölçekli Uygulama imar PIanl'sınırlan içerisinde
kalma§ı nedeniyle
söz konusu bölgedç yetki Kültiiİ ve Tuİizm Bakanhğinda olduğundan,
söz konusu talebin tİilgede
yetkili oları Kültür ve Turiznı Bıkııhğ'ıı iletilmesine,
Erka Mü teahhit lik Yapı n1 işleri San. e T c Ltd.
Ş l, 05 05 .2 02 1 tarihli di lekçesinde,
Belediyemiz, Gümül diil tatük M ahal le s 289l ada, l numaral parse
lin mal iki ol d uğunu fad e
ede rek, Yenl yapılacak y ap Iarda tul.p edilmesi hal inde mevcut
çatı kalakterine uygun o larak,
mak sı mum %40 ça tl eğimi il e beşik ç atın ln uygulanabilmesine bel ediyes yetkiI
idi
pl an nohınun,
mal ki ol duğu taş Inmazı kapsayan alanda da kabul edi lmesi
hususuıda l,t!.raz etınektedir. itirazA
kon Lı parselin Kul tür
Tuİrzm Bakaolığı P an İ ncel eme
Değer lend ırme Kurulu'nun 30.09.20l 5
I 0)

tY§

Mer kezi
,|
r Seferi hi sar Doğanbey T ermal Turizm
tarih ve 2 l l06 sayılı kaIarı ile ona y lanan
nedeniy e
gulama imar Planl' sınırlan içerisinde kalması
T e\ sl Gii,İnüldür Kesimi l 1 00 0 ölçekli U y
talebin bölgede
Tunzm Bakanlığı nda olduğundan, soz konusu
soz konusu bö lgede yetki Kültiir
Tu lizm B.kanltğı na ilctilmesin€,
vetkil o an K üliü.

ölçekli Uygulama lmar Planı ilavesi ve
Merkez Yerleşim AJanı ve Gazipaşa Kesirni t/looo
planr, Develi
pı*ilgı*un".i
6lçek]i Uygulama lmar
ıııooo
y""ik;;'ü.rrii
1",
*""irr;;;.
Ptanı, Çatalca Uygulama lmar Plant, çamönü
İl'"r',jıu].,'"'i,İr. İ']1"ı,- Derekoy Uyg,İu,nu'
ölçekli Uygulama Imar
;;;;ilyıt,MJuiı"s vuya_o,,ı,ı"vkii l/l0ooimar
Planı, Tekeli l/l000
ıllbOO olç,kli Uygulama
;"#5;,#;rİİİİ"ll."İ'Ü,fu" V"l,şi,ni
Revizyon_ lmar PIanı, Görece
İİİ*İl İ;lİrl.İ; lmar Plaru. Go,""e Üe,kez Yerleşim Alaru
İafta l/l000 Ölçekli Uygulamai,T |]q,
Mahallesi. l7M-ıVA. l7M-IVB, ızıı-İVĞlİÜ-lVo
lmar plaıı Revizyonu, Görece Mahallesi,
Revizvonu. Göıece Göçmen Konutlan Öun.vi uygrıu,u
ı752, ı653, ı654 Paıseı|erUyguıarnaImar
lİ:İıİ:'ı;ü:üIİD.;il-ivB. ızı,ı_ıvCpana'izsı,
talep edilmesi halinde mevcut çatı
;İ;;,;İ; N;,l;r; ilave edilen "Yeni yaptlacak yapılaıda
u.şiı, ç"unın uygulanabilmesine belediyesi
karakterine uygun olarak, _at.imu_ zJb,çui,

i"

;i:ffi; ffi ;;;,

vetkilidir.,, htikmiinirn

,,Plan butilntınae

ili:H;,"ffi ;;; *ı.i-ıı" Gıı.

niei

"girliı"
olarak,
ediı]mesi tıaüinje mevcut çatı kaİaklerine uygun

i"i,,.",ygrı_"uil.esine

Belediyesi yeülidir." şeklinde

değiştiıitmesine dair;

İmaı Komisyonunun oy

birliğ ile

kabulltne itişkin raporunun görüşütmesi, denilmekle;

metni yazılı gtindem maddesinin, lmar
Meclisimizce yapılan göri§meler neticesinde; 1ııkanda
r"-ty""*a* g"lİiğ İyl" İ<atolUne oy biıliği ile kaıaı verildi,
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T.c.
MENDERES BELEDh,Esi
K&rar No:l35
Karar Tarihi:04.06.202l

MEcLis KARARr

Komisyondan Gelen Raporlar-2;

0|.06,202| tarihli Meclis Toplantlsında Hukuk Komisyonu

ve Çevre ve

sağlık

Komisyonuna havale edilen;
ye 26442 sayılı Resmi
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48.Maddesi ve 22.02.200'7 tai,h|i
Gazete'de yayınlanan "Belediye ve Bağlı Kuıuluşlan ile Müalli idaıi Birlikleri Norm Kadro İlke ve
standartla na Dair Yönetmelik" hiiktirDl€ri geregince Menderes Belediyesi Meclisi'nin 04.12.2020
tarih ve l58 sayılı karan ile kurulan Menderes Belediyesi sağllk lşIeri Müdülüğü için hazırlanan
Görev ve Çahşma Yönetmeliğinin kabulü hususunun uygünluğuna dair Hukuk Komisyonu ve Çevİe
ve Sağllk Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun görüşülmeŞi, denilmekle;

Meclisimizce yap an gör'üşmelel neticesinde; ü,lkaİıda metni yazılı giındem maddesinin,
Hukuk Komisyonu ve Çewe ve Sağlık Komisyonundan geldigi şekliyle kabultine oy birliği ile kaüı
verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDİYESİ
Karar No:136
Karar Tarihi:04.06.202l

MECLiS KARARİ

T.oql-,,Ju Katılamayaı Meclis Üyeleri, Mebmet civEK, Hazal DENİZ
^____ AYhan PFHLIVAN. Halil sF\.
UtZER.
süleyman SARlKAYA. Mlirnin BAYRAM,
Mehmet SARıKAvA, Fatrna eİlcİoCİİj, İı.İ".İ' raşİ<İİÜŞ"
İİ uu"a
RÜzGAR'm izinli sayılmalaıına oybilliği ile kalar verildi.
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Hüseyin

ÇOLAK

Katip Üye

T.c.
MENDERES BELEDiYEsi
Karar No:137
Kırar Tırihiı04.06.2021

MF.CLis KARARI

Cöıüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığmdan Haziran-202l Olağan
Meclis Toplantısı 2.Birİeşiminin kapatılmasına ve Temmuz-202l Olağan Meclis
toplantlsl 1.Birleşimiİun 0l.0't,202l Pe§embe gtlnü saat l6:00'da Belediyemiz Meclis
Toplantl Salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
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