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MENDERES BELEDiYESİ
Karar No:1l1
Karar Tarihiı21.05.2021

MECLiS KARARJ

Komi§yond&n Gelen Raporlar-l

;

01.02.202| talihli Meclis Toplanüsnda İmar Komisyonuna havale edilip, 03.02,2021,
03,03,2021. tarihli toptantilaIda giindemde bııakılan ve 18.05.202l tarihli komisyon toplantlsında
gödşülen;
ilgi: Gediz Elektrik Dağtm A.Ş.'nin t9.01.202l taİihli ve 3400 sayrlr yazısı.
ilçemiz, Gazipaşa Müallesi, 16MJIId uygulama imar planı paftası, 570 ad4 1 numalalı
parselin kuzeyinde yer alan mevcut uygulama imar plafunda trafo alanı olarak aynlmış alanrn
işletme alanı olarak kullanıhyor olması nedeniyle, söz konusu alanm idari hizınet alanl olarak
planlaıımasına ilişkin hazıİlanan UİP: 35t24308 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama İmaı
planı değişildiği teklifinin, çevresinde yer alan palk alanı ve imar yollan ile birlikte bütiincü olarak
yeniden dilzenlenmesi suetiyle değişiklikle uygunluğuna dair İmar Komisyonunun oy billiği ile
kabuliine ilişkin raporunun görüşülmesi, denilmekle;
M€clisimizce yapllan gödşmeleı neticesinde; yıkanda metni yazılı giindem maddesinin, İmar
Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karaı verildi.
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Kırar No:lı2

Kırır

Trrihi:21.05.2021

MECLis KARAR]

Komi§yondan GeIen Raporlar-2;
17.05,2021 tarihli Meclis Toplaııtısında lmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve
Hukuk Komisyonuna havale edilen;

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başl*lı 59 uncu maddesinin (d)
bendi"Taştrur ve taşınrnaz mallann kira, satış ve başka suıetle değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirle., Belediyenin gelirleri aıasında gösterilmektedir." 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
"Belediyenin Yetki Ve imıiyazlan" bölümünde l5,4ı maddesinde "mahalli müşte.ek nitelikteki
hizmetlerin yerine getirilınesi amactyla, belediye ve mücavi aları sınırları içerisinde t§ınmaz
almak, kamulaştırmak, satınak, kiralamak veya kiraya ve.mtk, trampa etmek, tahsis etrnek, burılar
üerinde sınırh a}ni hak tesis etmek", aynı Kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileri" Bölümünün
l8/e maddesinde "Taşmmaz rnal alımına, satımtna, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilme§ine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde
tahşisinin kaldınlmasın4 üç y dan fazla kiralanmasına ve süesi otuz yılı geçmemek kaydıyla
bunlaı üzerinde sınrlı ayni hak tesisine karaİ vermek" denilmektedir. Buna göre yukandaki Kanun
maddeleri dikkate alınarak, ilçemiz sınırları içerisinde, Menderes ilçesi Oğlananası Mah. Mersinlik
Mevkii, 3l9 ada l paısel sayılı 668,16 m2'lik taşınmazda bulunan 337133408 oranında 6,74 m2'lik
ve 2 parsel sayılı 582,43 m2'lik taşınınazda bulunan 2561/58243 oranrnda 25,6l m2 belediye
hisseleri için satış kaıarT alrnmasını hususunun uygunluğuna dair İnaı Komisyonu, Plan ve Bütçe
Komisyonu ve Hul«ık Komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin raporunun görüşülmesi,
denilmeklel
Meclisimizce yapılan göritşmeler neticesinde; yukaııda metni yazılı giindem maddesinin, İmaı
Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy
birliği ile karar verildi.
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Karar No:l13
Karar Tarihil21.05.202l

MECLİS KARARI

Komisyondan Gelen Raporlır-3;
|'7

.05 ,2021

havale edilen;

tarihli Meclis Toplantı§lnda Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna

ilgi: 30.04.2021 taıihli ve l29 sayıh yazı

Belediyemiz biinyesinde faaliyet göstelen CUMAovAsI sosYAL TEsis
iŞLETMELERi A.Ş'nin finansman durumunun güçlendirilmesi için 2.000.000,00 TL sermaye
artıİlmına gidilmesi hu§usunun uyguDluğuna daiı PIan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk

Komisyonunun oy çokluğu ile kabuliine ilişkin raporunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmelğ neticesinde; ıukanda metni yaal1 giindem maddesinin,
Plan ve Bütçe Komişyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy çokluğu ile karar
veıildi
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MECLiS KARARI

Komisyondsn GeIen Raporlır_4;
Komisyonu ve
|1.05.202| taıihli Meclis Toplantısnda imaı Komisyonq Plan ve Bütçe
Hukuk Komisyonuna havale edilen;
yazı,
i|gi| ;6.o3.2o2l tarihli ve E-l4399437-0l0.06,01-640372 sayılı

Ceweve§ehircilikBakanlığı.YerelYönetimlercenelMüdülüğüilgiyazısl.ile
,ALTYA;ı iGii i^i ve [{ıRCI ,, l(e Belediyelere dewedilrniş o|up; bu kapsamda AYKoME
ve_Çallşma Yönetneliği
voi"-"ııii.ı" a" sele<tiye Başkanlıgımız Fen lşleri rydü]qğü. 99:,:
İşleri Müdilrlüğii Görev ve Çalışma

k^osamırıa-alınması s"r.ktiğind.n yeniden düzejenen Fen
Şİ#*İİerrl.'t"U.ll"U" ,-vg.Jrğ*" aair lmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk
ro.i.vonİn- oy Uir|iği i|e k;buliine itişkin raporurıun görüşülmesi, denilmekle;

yazrlı giindem maddesinin,
Meclisimizce yapılan göli.işmeler neticesinde; ıukanda metni

l-* r"-]ry"r,r,

Pl".'r" lUtç"-ro-i"yonu

ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy

bhliği ile karaı verildi

ustafa
Meclis

Aru

B

4

\

Yücel KARA
Katip Üye

ÇoLAK

Katip üy"

T.c.
MENDER.Es BELEDlYEsİ

Kırar
Komisyondıı Gelen Rsporlıİ-s;

No:115

Karar Tarihi:21.05.202l

MEcLis KARAR]

l7.o5.2o2l taİihli Meclis Toplanttsında Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale
edilen;

İgi:26.03.202 l tarihli ve E-143994]7-010.06.0|,640312

say

ılı yazı.

Çevre ve Şehircilik Bak nIığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ile 'ALTYAPI
KAZI lZNİ ve HARCI "ilçe BelediyeIerine devredilmiş olup bu bağlamda uygulanacak olan AYKoME
Yönetmeliği kapsarnlnda belifl€nen Gelir Tarife cetvelinin uygunluğuna dair Plan ve Bülçe Komisyonu ve
Hukuk Komisyonıınun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun gödlştilmesi, denilrnekle;
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Karar No:1l6
Karar Tırihi:21.05.202l

MECLiS KARARJ

Komi§yondın Gelen
|7 .o5 .2021

Rıpor!ır{;

tarihli Meclis Toplantısında Plan ye Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna

havale edilen;

İlgi:05.04.2021 tarihli ve l36636 sayılı yazı.

İzınir Büyükşehir Betediye Başkanlığı Yapı lşleıi Dairesi Başkanlığının ilgi yazısında
izmir Büyiıkşehir Btlçdiyesi tarafindan yapmı 2010 yllında tamamlanlp Belediyemize p.otokolle
deuEdile; Özdere Çok Amaçlı Saloıun baklm ve tamintırun yiıe izmir Biıyııkşehir Belediyesince
yapımına devam
Özd"." Çok Amaçlı Hizmet Üniteleri Yapılrnası lkmal inşaat işinin
"İilen
İapsamıoda yapılabilmesi için §öz konusu salonun lzmir Büyiikşehir Belediyesine dewinin
yapılması hususunun uygunluğuna dair Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun oy
birliği ile kabulüne ilişkin .aporunun göriişü]İnesi, denilmekle;
Meclisimizce yap an görüşmeler netiçesinde; yukanda metni yaah gtlndem maddesinin,
plan ve Bütçe komisyonu ve Hukü komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar
verildi.
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MECLis
Komi§yondan Gelen Raporlrr-7;

Karar Noi117
Karır Tarihi:2l'05'2021

KARARJ

l'7,05.2021 talihli Meclis Toplantısmda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

Belediyemizin 2020 yılına ait Bütçe Kesin Hesaplan Mahalli idareler Bütçe ve Müasebe

Yönetmeliğinin 40. maddesi ve 5393 sayılt Belediye Kanunu'nun 64. Maddesi uyannca kayıtlaIa uygun
olarak hazrlanan, 07.04.2021 tarih v9 284 no'lu Encümen Karan ile kabul edilen 2020 Yılı Bütçe Kesin
Hesabının uygunluğuna dair Plan ve Bütçe Komisyonunun oy çokluğu ile kabultine ilişkin raporunun
görüşülİnesi, denilmekle;
neticesinde
Meclisimizce a ılan
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Menderes Belediyesi 2020 Yılı Bütçe Kesin Hesablnın Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne
ve alınan bu karann İzmir Büyfüşehir Belediyesine sunulmasrna oy çokluğu ile karar verildi.
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Kıİır No:ıl8
Kırır Tırihi:21.05.2021
MECLİS KARAR!
Komilyoİdın GcleD Rıporlır-t;
ı7,05,202I tarihli Meclis Toplanııslnda lmar Komisyonuna ha\ale edi]enl
Be]ediyemiz, "lzmir İli, Menderes ilçesi, cümüldür Fevzi Çakmak ve Atatüfk Mahalleleri l/l0O0
Ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama imar Planı'na yasal askı süresi içerisinde yapıIan itiraz]ar, imar
Komisyonu'nun 20.05.202l taİihli toPlantısında incelenmiş olup,

._

Belediyemiz Meclisi'nin 08.07.2020 tarih ve 82 sayılı karan ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin l8.12.2020 tarih ve 05.1l77 saylll kararı ile onaylanarak yürürlüğe gİen ..Izmir İli, Mendeıes
llçesi, Gümüldur Fevzi Çakmak ve Atatiirk Mahalleleri t/l00b Öıçkli lıave ve ievizyon Uygulama imar
Planf', 05-03.202l - 03.04.202l tarihleri arasünda 30 8ün süre ile ilan edilmiş olup, söz konusu plana yasal
askt süresi içerisinde 10 adet itiraz olmuştur. Söz konusu itimzlartn değerlendirilmesine ilişkin ola.ak;

)

cem Latif BUREL ve Erol GÜÇSAN, 26.0].202l tarihli dilekçesinde, Be|ediyemiz, Gümüldür Fevzi
Çakmak Mahallesi, 2905 ada. 26 paısellerinde yer aIan 2 katlt binalannın yarısındoı çoğunun yolda
blrakılacak şeklide düzenlenmiş olduğundan, müktesep haklannın korunmaslnl talep etmektedir. söz konusu
itirazın, nazım imar planı kırarlaİı doğrultusunda oluşturulan ve planlama alanını sahil kesimine bağldyan ana
ulaşlm aksl üzcrinde kalması dolayısıyla naztm imar planı ana kararlafina aykın olmasl nedeniyle uyguD
görülmemesine, söz konusu itiraztn bulundıığu nokteda yer alan kavşağtn sağlıklı işIemesinin sağlanması
amaclyla itiİaza konu pa$elin doğusunda yer alan imar hattının,236l ada, 1nolu paİs€lin slnlrlanna
getirilmesine ve böylelikle söz konusu kavşakta imaryolu hatlannrn yeniden düzenlenmesine,
l

2)

ada,

l

zehn BARKAN, 29,03.202t taıihli dilekçesinde, Belediyemiz, Gümü|dür Atatork Mahallesi, 2829
nolu parsel ile 2826 ad4 14 nollu pars€Iin amsından geçen imar yolunun, mevcut binalaİ

değerlendirilmeden p|anlanmlş olrnası ve yolun geçirildiği yerden arıa caddenin biIleştiği yerde 3,5 metreIik
bir kot faİk bulunmasl nedenleriyle kaldınlmasını ve imar adasınln bütiinleştifilmesini talep etmektedir, söz

konusu itirazın, iti.aza konu 5,00 m'lik yaya yolunun plan bütünlüğünü bozmayacağı ve uygularna
aşamasında sorun teşkil etıneyeceği tespit edildiğinden uyguD göİülme3ine,

])

lsmail BÖLÜKBAŞ, 28.03.202l taİih|i dilekçesinde, cümüldür Atıtürk Mahallesi, 2793 ada, l nolu
parsele 02.08.2016 taıihinde imar izni verildiğini ancak daha sonra iptal edildiğini ifade ederek, parselinin

imar plaııı revizyonuna da}ıil edilerek imara açllmasını talep etmekedir, söz konusu itirazın, nazım imar
planı ana kararlaılna aykırı olması nedeniyle uygun görütmemesıDe,

4)

DiIek ESEN, 27.03.2021 taihli dilekçesinde, Giımüldür Atatiiİk Mdhallesi, 29l9 ada, 6 nolu paİselde
yeİ alan taşınmazının imaİ planı revizyonuna aIlnarak imara açılmasınt talep etmektedir. söz konusu itiraztn,
itirazı konu parselin nazım imaı plaıı 5ınırlan dışında kalması nedeniyle uygun görülmemelitre,

5)

Bülent DoĞAN, 30.03.202l kaytt taİihli dilekçesinde, Belediyemiz, Gümüldüİ Fevzi Çakmak
Mahallesi,2833 ada, 2l parselin bir kısmının, imar planında palk alanında kaldığınl ifade ederek, mevcut
imal hatlaılnın yeniden düzenlenmesini ve paİk alaİıln|n kaldırllmasını talep etmektedir. söz konusu itirazın,
itiraza konu pars€lin uygulama imaİ planl sınırı içerisinde kalan krsmınln tamamtnln konut aIanl olarak
planlanmış olması ve söz konusıı alaada pa* alanl kullanımının yer alnamasü nedeniyle itiİızt geİektiİotr
bir durum olmıdıhD&

6)

Nesrin BARKAN, 31.03.202l kayıt tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Gümüldür Fevzi Çakmak
Müallesi, 2833 ada, lE parselin Gümüldür Belediye Meclisince onaylanan jmar pIan nda 7aviatlaflnın

/\.s

daha az o|duğıınu, yeni yapılaJı imaı plsnında parselinin

biı ktsmınün paık alanünda kaIdığını ifade ederek,

mevcut imar hatlarınln yeniden düzenl€nmesini

ve paİk alanlntn kaldlrılmasını talep etmektedh. söz konusu
itirazın, imar uygulaınası yapılmamtş bir bölgede yer alması ve imar uygulaması aşamasında giderilebilecek
bir husus olması nedeniyle uygun g6rülmemesine.

7)

ismail ŞIMŞEICER, 01.04.202l kayt tarihli dilekçesinde, Gümüldor Atatiirk Mahallesi, 2748 ad4 3
nolu paıselin pok alanmda kaldüğlnl ifade ederek, mevcut imar hatlafl açlslndan yeniden düzenlenmesini ve
paİk alanrfun kaldınlmasını ta|ep etınektedir. Söz konusü itimzın, nazlm imar planı ana kaıaılaıına aykm
olması ned€niyle uygun gbfülmeDıesine,

8)

Nesrin BARKAN, 0l,04,202l tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi,
18 parselin, imar planında "yol, konut alanı ve 8enel otopark alani' kullanım|annda kaldığnı,
Gümüldür Belediye Meclisince onaylanan imaİ planlarında zayiatlannln daha az olduğunu ifade ederek,
taşınmazda buluna.D şerhlerin kaldınlabilmesi v€ aİalarında yapacakları hisse paylaşımlnln
kolaylaştınlabilmesi için "genel otopark alanl' kullanümıntn kaldınlarak mağduriyetlerinin giderilmesini
talep etmektedir, Söz konusu itirazın, imar uygulaması yap,lmamış bir bölgede yer almas| ve imaİ
uygulaması aşamaslnda giderilebilecek bir husus olması nedeniyle uygun görülmemesine,
2633

ad4

9)

Fatma oLcAYTo,02.04.202'l kayıt tarihli diIekçesinde, Giimüldüf Atatiirk MüaIlesi, 2?93 ada, 2
parselin,
nolu
l/l00.000 ölçekliçevre düzeni plan|nda meskun alanda, l/25.000 ölçekli çevre düzeni planında
kentsel yerleşik alanda kallrken, l/l000 ölçekli uy8ulama imar Plannda tarımsal nil€liği korunacak alan
içerisinde kalmasl nedeniyle, Gümüldür llave vç Revizyon Uy8ulama imar Planında tekrar değerlendirilerek
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. söz konusu itiraan, nazlm imar planı aıa kaİaİlaİtna aykırı
olması ned€niyle uygun görülmemesine,

l0)

AFEKSAN Gıda inş. Nak. Ve Tur. Tic, Ve san. Ltd, Şti., 02.04.202l. kayi tarihli dilekçesinde,
Gümüldür Fevzi Çaİmak Mahallesi, 2536 ad4 nolu par§elde bulunan binasına daha önce ruhsat yenileme

talebinde bulunduğunu ifade ederek, mevcut ticari kullanlm|n parsel sıntrına göre düzenlenmesini talep
etmektedir. söz konusu iliraan, itiİ?ız^ konu parselde 26.08.20041922 nolu yapl ruhsat| ve 27.06.20061333
nolu yapı kullanma izin belgesinin bulunduğu, söz konusu talebin plan bütiinlüğünü boznayacağı ve
uygülama aşama§ında sorun teşkil etmeyeceği tespit edildiğinden uygun görülmesinq
oy

birliği ile kaforverildi. Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Fkaııda metni yaalı gündem maddesinin, lmar
Komi§yonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karaİ verildi.
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Kırır No:ıl9
Kırır Tırihi:21.05.202l
MECLiS KARARJ
Komisyondan Gelen Rapoİlar-9;
l7.05.2021 tarihli Meclis Toplantıslnda lmar Komisyonuna havale edilenj
İlçemiz, Görece Hürriy€t ve Ata Mahalleleri, I7M-IIIA, I7M-IVB ve l7M_lvc uygulama imar
planl paftaları sınırları içerisinde kalan 960 ve 962 bulunduğu bölgeyi içeren l/l000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliğine yasaI askı süresi içerisinde yapılan itirazlar, İmar Komisyonu'nun 18.05.202l tafihIi
toplantlslnda incelenmiş olup,
Belediyerniz Meclisi'nin 08.07.2020 taİih ve 8I sayılı kararı ile uygun görülen, lzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin 18.12,2020 tarih ve 05.1I78 saytlt ka.an ile onaylanaİak yürürlüğe gi.en "Belediyemiz,
cörece Hürriyet ve Ata Mahalleleri, l7MJIIA, l7MJVB ve l7M-tVc uygulama imar plant Paftalan sınırlan
içerisinde kalan 960 ve 962 bulunduğu bölgeyi içeren l/l000 ölçekli uygulama imar planl değişikliği",
05.03.202] - 03,04.202l tarihleri araslnda 30 gün süre ile ilan edilmiŞ olup, söz konusu plana yasa] ask|
sü.esi içerisinde l adet itiraz olmuştur, söz konusu ilirazın değeİlendirilmesine ilişkin olarak;
Mehmet Sedat GÜRER vekili Av. Bülent vARoL, 02.04.202| tü.dlli dilekçesinde, Belediyemia
Gö.ece Hüniyet ve Ata Mahalleleri, 960 ve 962 nolu adaların bulunduğu bijlgede yapılan uy8uIama imaI
planl değişikliğinin, uygulama imaİ plant tanlmlna uymadığmü, plan yolu ile 8eçmişte yap|lan hataların
düzenlemesinin amaçladlğnü, bireyin kamusal hakkını ve imaİ hakkml zedelediğini, mulkiyet haklarını
önemsemediğini, şehircilik ilkelerinden adalet ilkesini yok saydığmı, plan değişikliği s|nınnda mevzuata
ayktrılık olduğunu, söz konusu alanda imar uygulamas| yapllmaslnın mevzuat, yönetmelikler açtsından ve
mülkiyet hakktndan dolayı zor oldüığunu ifade ederek,05.03.202ı tarihinde asklya çlkan söz konusu
uygulama imar planı değişikliğine itilaz etmektedir.
llçemia Görece Hürriyet ve Ata Mahalleleri, 960 ada 1,2,3,4,5,6,7, 6 ve 9 pa.seller ve 962 ada l,
2,3,4 ve 8 parseller ile kadastro harici alana i|işkin l/l000 ölçekli Uygulaına İmar Planı Değişikliği ile söz
konusu alanda yapılacak olan parselasyon plant için yapıIaı ön çalışma sonucunda; söz konusu alanda
belirlenecek olan düzenleme salıaslnln DoP oranln yaklaşık o|arak yo50 olduğu, DoP oranlnın oz45'e

çekilebilmesi için yaklaşık olaral ll380 m''lik bir alanın bedelsiz olarak (bağış alanı olaral) karşılanmast
gerektiği Mptanmıştlr. Anılan bağış alanın,n Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındali Yönetmeliğin 15.
Maddesi ile " Diizenleme salasındaki umumi ve kamu hizmet alanları diizenleme ortaüık payından korşılanırAncok, diizenleme sahasında diizenleme o aklık payına konu alonlorın yijzde kürk beşten CZ15) fazla olnası
durumunda, l1 üncü maddenin ikinci İıkfosında belirlilen öncelik stasına görc düzenleme ortaklık payı
alııdıkıan sonra eksik kalaı ala]ıı: dtizenleme sahasındaki ıescil haici alanlardan. beledive mülkaveıindeki
alanlaldan |eva mwafakaı ahnmak kqdülla: komuya aiı taşınfiazlafdan ya da hazine fiülkireıindeki
ıoŞınnazlardan bedelsiz kafşlanıf. Bu alanların yetmemesi halinde kalan mikarın ya da bu yönteüle
karşılanamaması halınde lamamınün, 5 inci maddenin ikinci rtkrasının o) behdinde belifıilen üsüllefle
kanuya geçiŞi sağlanıL " şeklinde belirlenen mevzuat çerçevesinde, öncelikle Belediyemize ait 962 ad^ 2
parsel olmak üzere, lzmir Büyiikşehir Belediyesine ait 960 ada 1 ve 3 paİselleİ ile lzrnir valiliği Yatırım
lzleme ve Koordinasyon Başkanlığ adına kayıtlı 960 ada 4 parsel sayılı taşmmazlardan karşılanabileceği
esine oy birliği ile karaİ verildi.
değerlendirildiğinden, söz konusu ilirazın uygun görül
Meclisimizce yapılan 8örüşmeler neticesind
karlda metni yazıll gündem maddesinin, lmar
komisvonundarı
i]e
verildi.
Şekliyle kabulüne oy birliği
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Karar No:l20
Karar Tarihil21.05.202l

MECLİS KARARI
Komisr ondan (ie|en Raporlaı-l0;
17.05.202l tarihli Meclis Toplantısında İmar Komisyonırna havale edilen;

İlçemiz, Görece Cumhuriyet Mahallesi sınrrlan içerisinde yer alan, İzınir Büytikşehir
Belediyesi'nin l1.I2.20l7 tarih ve 05.1403 sayh karan ile onaylanan cünübillik Tçsis Alanl ve
Belediye Hizmet Alanına ilişkin l/5000 ölçekli Nazım lmaı Planİna uygun olaıak hazırlanan
UiP:359663o6 plan işlem numaralı l/l000 ölçekli uygulama imar planının uyguıluğuna dair lmar
Komisyonunun oy biıliği ile kabulttne ilişkin raporunun görüşiilmesi, denilmekle;
Meclisimizce yap an göriişmeler neticesinde; yukanda metni yazılı gilndem maddesinin,
ile karar verildi.
İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oy
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Kaİır No:12ı
Koınisyondan Gelen Rıpof lıİ_!

l;

MDCLİS KARARJ

Kırır

Tarihi:21.05.202l

l7.05.202l taIihli Meclis Toplanısında lma.r Komisyonuna havale edilen;
Belediyemiz, "izmi. İ|i, Menderes ilçesi, Gümüldur inönü Mahallesi ve Özdere orta ve Çukuraltı
Mahallele.i l/l000 Ölçekli ilave+Revizyon Uy8ulama lmaı Plani'na yasal askı süre§i içerisinde yapllan
itirazlaf, tmar Komisyonu'nun 20.05.202l tarihli toplantısında incalenmiş olup,

Belediyeıniz Meclisi'nin 07.02,2020 taıih ve 21 sayılı kamn ile uygun görillcn, İzmir Büyükşehir
BeIediyesi'nin l t. l2.2020 taİih ve 05. ı l 79 saylIı karan ile onaylanarak yürilİlilge 8iren "izmir İli, Menderes
ilçesi, Gümüldür lnönü Mahallesi ve Özdere orta ve Çukuraltı Mahalleleri l/1000 ÖIçekli llave+Revizyon
Uygulama lmar P|ınl', 23.03.2021 _ 21.04.2021 tarihleri arasında 30 gün süre iie ilan edilmiş olup, söz
konusu plana yasal askı süresi içe.isinde 70 adet itiraz olmuşfur. söz konusu itirazların değerlendiıilmesine
ilişkin olarak;

l)

Ziya AKKUŞ, 24.03.202| taıihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, Orta Mahalle,
ikamet ettiği 1048 sokak, 285 ada, 2 nolu parselin bulunduğu yerdeki yol çalışması mağduİiyete yol
açacağından, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmekt€dir. Söz konusu itirazın, söz konusu
paİselde ruhsatlı yapıların bulunduğu, itiıaza konu 7.00 m'lik yaya yolunun plan büttinlüğiınü
bozmayacağı ve uygulama a§amaslnda sorun teşkil ttİnçyeteği tespit edildiğinden uygun
görülmesiıe ve büse konu parselin kuzeyinde yel alan TİCK kullarırmının A-2, ön bahçe mesafesi
5m, yan ve arka bahçe mesafesi 3m, TAKS:0,25, KAKS:0.50 yapılaşma koşuluna sahip "Konut
Alani' olarak planlanmasına,

2)

Mehmet ÖZMEN, 24.03,202l taİihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, orta
Mahalle, ikamet ettiği 1048 sokak, 285 ada, 2 nolu parselin bulunduğu yerdeki yol çalışması
mağduriyete yol açacağmdan, mağduriyetlerinin giderilmesini ıalep etmeliledir. Söz konusu itirazın,
söz konusu palselde ruhsatlı yaplların bulunduğu, itiraza konu 7.00 m'lik yaya yolunun plan
bütıinlüğiinü bozrrıayacağı ve uygulama aşamasrnda sorun teşkil etrneyeceği tespil edildiğinden
uygun g6rülmesine ve bahse konu par§elin kuzeyinde yer alan TİcK kullanımının A-2, ön bahçe
mesafesi 5m, yan ve alka bahçe mesafesi 3m, TAKS:0,25, KAKS:0.50 yapllaşma koşuluna sahip
"Konut Alani' olaİak planlanmasma,

3)

Ünal ÖZKAN vekili Av. Sibel KAN TUFAN, 06.04.202l kaylt taİihli dilekçesinde,

Belediyemiz, Özdere Mevkii, Çukuraltl Mahallesi, 696 ada, 5 nolu parselin ön kısmmm pa* haline
getiİilmesinde kamu yaran bulunmadığı, söz konusu parselden düenleme onaklık payı almmasının
hukuk4 mülkiyet hakkrna ve ölçülüliü ilkesine aykın olması, 1/5000 ölçekli Özdere-Cümüldiir
Nazım İmar Plarıı ve Revizyonu'nun itiraza konu pa.sel yönünden iptal edildiği karaıaıın bozulduğu
mahkeme kann n temyiz sütecinin devaİn etmesi, mülkiyet hakkının kutsal olmaşı nedenleriyle,
l/l000 ölç€kli uygulama imar planının 696 ada, 5 nolu paısel ile ilgili kısmının iptal edilmesini
talep etrnektedir. söz konusu itirazın, nazım imar planına aykln olması nedeniyle uygun

96rillmemesine,

4)

Ömer UĞUR, 06.04.2021 tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, oİta Mahatle,
1574 ada. 7 nolu paİseline isab€t eden park alanınrn, o bölgedeki park alanı yeteİliliği
sağlandığlndan kaldınlmaslnı ve birleşik r.iizanlıürl göz önüne almmaslnı talep etmektedir. söz

/\A

konusu itirazın, itiraza konu paık al..rnrn, nazrm imar planında yer alan park alanlanndan
olmadığından uygun gör|tlme§itre ve bah§e konu parselin bulrınduğu adada iki ayn yapılaşma
koşulu bulunmasına rağmen ada aynm çizgisinin yer alİnad!ğı tespit edildiğinden söz konusu adada,
ada aynm çizgisinin 1574 ad4 3 noiu paısel ile l5?4 ad4 4 nolu parsel arasından geçirilmesine,

5)

Özlem ÇAKIR ve Meltem ÇAKIR, O8,04.2O2| kayıt taıihli dilekçesinde, Belediyemiz,
Özdele Mevkii, Çukurahı Mahallesi, 696 ada 5 nolu paıselin yeşil alan olaıak diizenleruniş olması,
söz konusu paısel ile ilgili yaıgılama siiıeçiırin heniiz tamamlanmamış olması, itiraza konu paıselin
ön kısmının paık haline getirilmesinde kamu yaıan buluıunaması, stiz konusu paıselde bulunan ttim
yapılaı için yapı kayıt Belgesi alınmrş olnasl, mülkiyet hakkınrn ihlal edilmesi nedenteriyle itiraza
konu planın iptal edilmesini talep etmektedir. Söz konusu itirazın, nazrm imaı planına aykın olması
nedeniyle uyguo 8örülmeme§ioe,

6'

zekiye İrem GÜNER, o5.o4.202l kayıt taıihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuralt Mahallesi, 696 ad4 5 nolu paıselin yeşil alan olaıak diizenlenmiş olması, söz konusu
pars€l ile ilgili yalgılama §iırecinin heniiz tamamlaİımamış olİnası, itiraza konu parselin ön kısmının
palk haline getirilmesinde kamu yaran bulunmaması, söz konu§u parselde bulunan t{lrn yapılaı için
Yapı Kaylt Belg€si alınmış olması, mülkiyet hakkının ihlal edilmesi nedenleriyle itiraza konu planın
iptal edilmesini taltp etİnektedir. söz konusu itfuazrn, nazım imar planlna aykırı olmasl nedeniyle
uygun g6rülmeme§inç,

7)

safule UÇAR,08.04.202l kaylt taİihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, Çukuraltı
Mahallesi, 696 ad4 5 nolu paıselin yeşil alan olaıak dtizenlenmiş olması, söz konusu parsel ile ilgili
yargılarrıa süIecinin hentlz tamamlanmamlş olması, itiraza konu parselin ön kısmının park haline
getirilmesinde kaİnu yaıaıı bulunmarnası, söz konusu parselde bulunan tiim yapılar için Yapl Kaytt
Belgesi alınmış olması, mülkiyet hakkının ihlal edilmesi nedenleıiyle itiraza konu planın iptal
edilmesini talep etrnektedir. Söz konusu itiüzrn, nazım imaı planına aykırı olması nedeniyle uygun
görülmemesiıe,

E)

Ali

9)

Özge

İsmail TARHAN, O7.04.2O2l kayıt tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuraltı Mahallesi, 696 adu 5 nolu paıselin yeşil alan ola.ak dilzerılenmiş olması, söz konusu
parsel ile ilgili yaıgılama stlrecinin heniız tamamlanmamrş olİnasl, itiraza konu paİselin ön kısmmın
paık haline getirilmesinde kamu yaran bulunmamasl, söz konusu paİselde bulunan titn yapıla! için
Yapı Kayıt Belgesi alınmış olmasr, söz konusu plarun uygulamaya geçirilmesi halinde ortak
alanlannda bulunan iskanlı yapılann ellerinde alınmış olacağl, sitelelinin deniz ile irtibatlannın
kesileceği, mülkiyet hakkının ihlal edilmesi nedenleriyle itiraza konu planün iptal edilmesini talep
etmektedir. söz konusu itirazün, nazm imaİ planrna aykın olması nedeniyle uygun görİllmeme§ine,

ÇAKIR TARHAN, 07.04.202l kayıı taıihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,

Çüuraltı Mahallesi, 696 ada, 5 nolu paıselin yeşil alan olaıak diizenlenmiş olması, söz konusu
paısel ile ilgili yargllama §iılecioin henüz tamamlanmamış olması, itiraza konu parselin ön kısmınn
paık haline getirilmesinde kamu yaran bulurımaınası, söz konusu parselde bulunan tüm yapılaı için
Yapı Kayıt Belgesi alınmış olması, söz konusu planrn uygulamaya geçililmesi halinde o.tak
alanlarında bulunan işkaılı yapllann ellerinde alınmış olacağı, sitelerinin deniz ile irtibatlarının
kesileceği, mülkiyet hakkrnın ihlal edilmesi nedenleriyle itiraza konu planın iptal edilmesini talep
etınektedir. Söz konusu itirazm, nazım ima. planına aykın olması nedeniyle uygun görülmemesine,

l0)

Baykut AKTAN, 08.04,202l tarihli dilekçsinde, Belediyemiz, Özdğe Mevkii, orta
Mahalle, 1050 ve 1048 sokaklan deniz.e paralel olarak biıleştiren 285 ad4 2 ye 3 nolu paıseller ve

ff§\

1032 ad4 3 ve 6 nolu palseller alasından geçen yaya yolunun, söz konusu yaya yolunun
yapı[masında kamusal yaraı bulrınmaması, söz konusu yaya yolunun kamusal zaıaıa yol açma
potansiyelinin bulunma§ı ve bireysel mülkiyet yöniinden uygunsuz olmasr nedenleriyle
kaldınlııasını talep etmektedir. söz konusu itirazın, itiraza konu yaya yolıınun kapat masının pla.rı
bütünıüğiinü bozmadığı tespit edildiğinden, kamuya terki yapılmış alanlann park alanı olaıak
planlanmasl suretiyle ııygun göriiıme§iıe,

l1)

AMulgani OMAY, 0'7,04.202l kayıt taıihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,

Çukuralh Mahallesi, 696 ad 5 nolu pa$elin yeşil alan olarak dilzenlenmiş olmasL söz konusu
paısel ile ilgili yaıgılama siıİecinin hentjz tamamlaEnamış olmast, itiraza konu pars€lin ön kısmlnın
park haline getirilmesinde kamu yaran bulunmam,§ı, söz konr§u parselde bulunan tiim yapılar için
Yapı Kayıt Belgesi alınmış olmasl, mülkiyet hakkının ihlal edilmesi nedenleriyle itiraza konu planın
iptal edilmesini talep etrnektedir. Söz konusu itimzm, nazım imar planına aykrn olması nedeniyle
uygun görülmem€§iıe,

12)

Nu§en ÇORUH, 06.04.202l taıihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, Orta
Mahalle, 1048 sokaklan açılaEk 1050 sokağa birleştirilmesi düşunülen yaya yolunu, söz konusu
yaya yolunun denize veya başka bir yola ulaşmaya ek bir imkan sağlamaması, ağaçlandnlmış park
alanı ve bahçesinden geçmesi, miilkiyet hakkna müdahale ediliyor olması nedenleliyle kabul

etmediğini ifade ederek, gereğiniı yap masını talep etsnektedir. söz konusu itirazın, itiraza konu
yaya yolunun kapatllmasınln plan bütiinlüği,tnü bozmadığl tespit edildiğinden, kamuya t€rki
yapılmış alanlann paık alanı olarak planlanması sureliyle uygun görlllmesioe,

ı3)

Hacer DEMiREL, 08.04.202l kayıt taıihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuraltı Mahallesi, 696 ada.5 nolu parselin yeşil alan olaİak dtlzenlenmiş olmasr, söz konusu
paısel ile ilgili yalgılama stkecinin htniiz tamamlanmamış olması, itiraza konu par§€lin ön kısmlnın
park haline g9tirilmesinde kamu yaıan bulunmaması, söz konusu paİselde bulurıan tiim yapılaı için
Yapı Kayt Belgesi allnmış olma§ı, mülkiyet hakkının ihlal edilmesi nedenleriyle itiraza konu planın
iptal edilmesini talep etİnektedil Söz konusu itiıazın, nazrm imaİ planına aykn otnasü n€deniyle
uyguı göriıımeme§ine,

ı4)

Bedii DEMIREL, 08.04.202l kayıt talihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdele Mevkii,
Çüuraltı Mahallesi, 696 ada, 5 nolu parselin yeşil alan olarak dilzenlenmiş olma§l, söz konusu

Pa$€l il€ ilgili yargllama süecinin henü tamamlanmamış oknasl, itiraza konu parselin ön kısmınln
paİk haline getirilmesinde kamu yaıan buluffnamasl, söz konusu parselde bulunan tiıİn yaptlaİ için
Yapı Kayıt Belgesi alınmrş olrnası, mülkiyet hakkınrn ihlal edilnesi nedenleriyle itiİaza konu planın
iptal edilınesini talep etİnektedir. Söz konusu itirazın, nazrm irnar planma aykın olması nedeniyle
uygüı görülmem€§iıe,

t5)

Mukaddes GtJNTAY , o7.o4.2o2| taıihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, orta
Mahalle, 285 ada, 3 nolu parselin kuzeyinden geçirilmesi düşiinülen sokağn, plan değişikliğinin
plan tekniklerine ve hukuka uygun olmaması, planlanan yolun evinin hemen dibinden geçmesi
nedeniyle trafik açl§ından can güvenliği sorunu aİz etrnesi, miilkiyÇt sorun]an nedenleriyle iptalini
talep etmeıdediİ. söz konusu itirazın, itiraza konu 7.00 m'lik yaya yolunun plarr bütiinlüğiinü
bozmayacağı ve uygulama aşamasında sorun teşkil etmey€ceği tespit edildiğinden uygun
göriilme§ine,

16)

serpil YILMAZ, og.o4.2o21 kayıt tarihli dilekçesindç, Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuraltı Mahallesi, 696 adq 5 nolu paıse lin yeşil alan olaıak dtizenlenmiş olma§l, söz konusu

n4$

parsel ile lgi 1i yalgıl ama siireçinin henüz tamaml
ş o lması ltlİaza konu pars elm on kısmlnın
'ğunaıml
palk hat me getirilmesi nde kamu yaran bulunmaması,
so z konusu par§e lde bul unan ttim yapılar ln
ç
Yapı Kayı t Belgesi alınmış o lması mülkiyet hakkının ihlal edilmesi nedenleriyle
tfuaza kon lt p lanın
iptal edil mesmt ta1 ep etmektedir. söz konusu itiraz|n, nazım 1mar planına
ay kın olması nedeni yI
uygun görü Imemesin
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Nurdan NiZAMoĞLU vekili Av. Çiçek ÖZKALE ARA c|, 06.04.202| taihli
dilekçesinde,
Belediyemiz, Özdere Mevkii, Çukualtı Mahallesi, 696 ad4 5 nolu paıselin yeşil
alan olaİak
diizenlenmiş olması, söz konusu paısel ile ilgili yargılama srirecinin heniiz tamamlanmamış
olmasl,
itiıaza konu palselin ön kısmrnrn park haline getirilmesinde kamu yaran bulunmaması,
söz konusu
parselde bulunan tiim yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınmış
olması, miilkiyet hakkınrn ihlal
edilmesi nedenleriyle itiraza konu planın iptal edilmesini talep etmektedir.
söz konusu itiıazrn.
nazım imar planına aykırı olması nedeniyle uyguı görülmemesine.

18)

Mihewer lşll ÇEREZCİ. Saide Gül Sema ÇEREZCİ, Habibe Saibe KUZEYLi vekili Av.
Çiçek OZKALE ARACI, 06,04.202l tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, Çukuıaltı

Mahalleşi, 696 ada, 5 nolu parselin yeşil alan olaıak dilzenlenmiş olması, §öz konusu parsel
ile ilgili
yarg ama siııecinin hentiz tamamlanmanrış olması, itiıaza konu parselin ön krsmınn park
haline
getirilmesinde kamu yaıarı bulunmaması, söz konusu parselde bulunaıı ttim yapılar
için Yapı Kaytt
Belgesi alınmış olması, mülkiyet hakl<ının ihla.l edilmesi nedenleriyle itiraza konu planrn iptal
edilrnesini talep etmektedir. Söz konusu itirazın, nazım imar planrna aykın olması nedeniyle
uyguı
görülmemesine,

19)

Reyhan GÜNEŞ, o5.o4.2o2| taıihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuıaltı
Mahalle§i, 696 ada, 5 nolu parselin yeşil alan olarak dtizenlenmiş olması, söz konusu paısel ile ilgili
yargllama siirecinin heniz taİnamlanmamrş olmasr, itiraza konu parselin ön kısmınrn pa*
haline
getililmesinde kamu yararı bulunmamasl, söz konusu parselde buluİıan tiim yapılar için
Yapl Kart
Belgesi alınmış olması, mülkiyet hakkınn ihlal edilrnesi nedenleıiyle itiıaza konu plarıın iptal
edilmesini talep etmektedi!. söz konusu itilazm, nazım imaİ planına aykırr olması nedeniyle uygun
göriilmemesine,

20)

Hale BUDAK, 09.04.202l kaylt taritüi dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuraltı
Mahallesi, 696 ada, 5 nolu parselin yeşil alan olarak diizenlenmiş olması, söz konusu parsel ile ilgili
yargılama süecinin heniiz tamamlarunamlş olmasl, itiİaza konu parselin ön kısmfürn park haline
getirilmesinde kamu yaran bulunmaması, söz konu§u paİselde bulunan tiiİn yap ar için Yapl
Kaylt
Belgesi alınmış olması, mtilkiyet hakkınn ihlal edilmesi nedenleriyle itiraza konu plarun iptal
edilmesini talep etmektedir. Söz konusu itirazrn, nazım imar planına aykırı olması nedeniyle uygun
görü|memesine.

21'

Nuıi BUDAK, 09.04.202l kaylt tarihli dilekçesinde, Belediyerniz, Özdeıe Mevkii,
Çukuraltı
Mahallesi, 696 ada, 5 nolu parselin yeşil alan olarak diizenlenmiş olma§ı, söz konusu paIsel ile ilgili
yargılama stlrecinin henilz tamaınlanmamrş olmasr, itiıaza konu paıselin ön kısmınm paık haline
getirilmesinde kamu yaran bulunmaması, söz konusu parselde bulunan ttim yapılal için Yapı Kaylt
Belgesi alınmış olması, mülkiyet hakİının iblal edilmesi nedenleıiyle itiraza konu plafun iptal
edilmesini talep etmektedil. Söz konusu itirazın, nazım imar planına aykrır olmasr nedeniyle uygun
görülmeme§ine.

22\

Bema IŞIKER, 09,04.2021 kayıt tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuralh
Mahallesi, 696 ada. 5 nolu paıselin yeşil alan olarak düzenlenmi ş olması, söz konusu parsel ile ilgili

ABö,

/-

yargllama sürecinin henüz tamamla.mamr ş olması , itiIaza konu parselin ön klsmının park haline
getirilmesinde kamu yaraıı bulunmaması, söz konusu parselde bulunan tiim yapllar için Yapı Kayıt
Belgesi alınmlş olrnası, mülkiyet hakklnın ihlal edilmesi nedenleriyle itiraza konu planın iptal
edilmesini talep etmektedir. söz konusu itirazrn, nazım imar planına aykın olması nedeniyle uygun
görülmeme§ine,

23)

Levent SÖĞÜT, o9.o4.2o2l kayıt tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, orta
Müalle, 1050 ve 1048 sokaklan denize paralel olaıak birleştir€n 285 ada,2 ve 3 nolu parseller ve
t032 ad4 3 ve 6 nolu parseller alasmdan geçen yaya yolunun, söz konusu yaya yolrrnrrn
yapılmasnda kamusal yarar bulunmaması, söz konusu yaya yolunun kamusal zarara yol açma
potansiyelinin bulunması ve bireysel millkiyet yönilnden uygunsuz olması nedenleriyle
kaldnlmasınl talep etmektedir. söz konusu itirazın, itiraza konu yaya yolunun kapat masının plan
bütiinlüğiinü bozmadlğt tespit edildiğinden, kamuya telki yapılmış alanların park alanı olarak
planlanmas1 suretiyle uygun görülmesine,

24)

Zahide Gül CELKAN vekili Orhan Bakkal, 0'1.04.202l tarihli dilekçesinde, Belediyemiz,
Özdeıe Mevkii, Çukuraltı Mahalleşi,696 ada, 5 nolu parselin yeşil alan olaıak diizenlenmiş olması,
söz konusu parsel ile ilgili yargılama süecinin henüz tamamlanmanış olmasl, itiraza konu paıselin
ön krsmrnm park haline getidlmesinde kamu yararı bulunmaması, söz konusu paıselde bulunan tiim
yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almr ş olması, mülkiyet hakkun ihlal edilme§i nedenleıiyle itiraza
konu planm iptal edilmesini talep etmektedil. Söz konusu itirazrn, nazım imaı planma aykın olması
nedeniyle uygun görülmemesine,

25')

Paşa Çelebi İnş. San. Tic. Ltd. Şti., O9.04.2O2l taritıli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere
Mevkii, Çukuraltı Mahallesi, 24 ada, 6 nolu parselleıindeki ihdasın, daha önte yola terk yaptrmış
olmaları, aplikasyon çizdirerek imar durumu almış olmalan ve ruh§at aşamasmda bulunmalaİı
nedenleriyle kaldırılmasınr talep etmektediı. söz konusu itirazın, itiraza konu paıselde düa önce

telk yap mış olduğu tespit edildiğinden, yeniden ihdasa konu olmamasr amacıyla uygun
96rülmesine,

26)

Demiıeİ Sahil Sitesi başkarıı Metin AKKUŞ ve başkan yardımcısı Hüseyin ASLAN,
13.04.202l tarihli dilekçelerinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, Orta Mahalle, 285 ada, 2 nolu
parselde yel alaı sitelerinden yol açılmasrnı, alanda yoğun tıafik yaşanacak olması, can güverıliğinin
sağlanamayacağl, diğer siteleIle amlanndaki toplum banşının bozulacak olması, 35 yılllk çaln
ağaçlarının kesilmesi gerekeceği nedenleriyle uygun bulmadıklannı ifade edeıek, konunun tekal
gözden geçirilmesini talep etmelledir. söz konusu itirazm, söz konusu panelde ruhsath yapllann
bulunduğu, itiİaza konu 7.00 m'lik yaya yolunun plan büttinlüğiinü bozmayacağı ve uygulama
aşama§mda sorun teşkil €tmeyeceği tespit edildiğinden uygun göİülme§iıe ve bahse konu paıselin
kuzeyinde yer alan TİcK kulla mDrn A-2, ön bahçe mesafesi 5m, yan ve aıka bahçe mesafesi 3m,
TAKS:0,25, KAKS:0.50 yapılaşma koşuluna sahip "Konut Alanl" olarak planlanmasına,

27)

inci HACIBALoĞLU, 12.04.202l kaytt taİihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuraltı Mahallesi, 696 ada, 5 nolu parselin yeşil alan olalak diizenlenmiş olmasl, söz konusu
parsel ile ilgili yargılama siirecinin henüz tamamlanmamış olmasr, itilaza konu parselin ön ksmmm
park haline getirilmesind€ karnu yaIarı bulunmaması, söz konusu parselde bulunan tiim yapılar için
Yapı Kayıt Belgesi alnmış olması, mülkiyet hakkmın ihlal edilme§i nedenleriyle itiıaza konu plaııın
iptal edilmesini talep etmektedir. Söz konusu itirazın, nazım imaI planına aykn olması nedeniyle
uygun görülmemesine,

r€N

/-
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Zeynep Ela MÜTİÜjeHN, 12.04.202l kayıt tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere
Mevkii, Çukuraltı Mahallesi, 696 ada 5 nolu paıselin yeşil alan olarak düenlenmiş olması, söz
konusu parsel ile ilgili yargılama süecinin htniız tamamlanmamış olması, itiraza konu parselin ön
kısmrnın park haline getiıilmesinde kamu yaraı bulunmaması, söz konusu paıselde bulunan tiim
yapılar için Yapı Kayı Belgesi almmış olması, mülkiyet hakkrnın ihlal edilmesi nedenleriyle itiraza
konu planın iptal edilmesini talep etmektedir. Söz konusu itirazın, nazım imaı planrna aykın olmasr
nedeniyle uygun göritlmeme§ine,

29')

semra ERDoĞAN, o't.04-202| tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, Çukuraltı
Mahallesi, 696 ada, 5 nolu parselin yeşil alan olarak diizenlenmiş olması, söz konusu paısel ile ilgili
yargılama stirecinin heniiz tamamlaİımamlş olmasl, itiİaza konu parselin ön kısmlirn paık haline
getirilmesinde kamu yaraıı buluırmamasr, söz konusu paıselde bulunan tilın yapılar için Yapı Kayıt
Belgesi alınınış olması, mülkiyet hakkının ihlal edilmesi nedenleriyle itiraza konu planm iptal
edilmesini talep etınektedir. söz konusu itirazın, nazlm imaİ planına aykın olmasl nedeniyle uygun
görü|rnemesitre,

30)

Sabahattin SAVCI vaıisleri Ahmet F€ridun

SAVCI, Mehmet Haldun SAVCI, Feyza SAVCI
ERGIN, 08.04.202l tarihli dilekçelerinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, Çukuraltı Mahallesi,696
ada, 5 nolu paıselin yeşil aian olarak diizenlenmiş olmast, söz konusu parsel ile ilgili yargılama
silİecinin henilz tamaınlanmamış olması, itiraza konu paıselin ön kısmınrn palk haline
getirilrnesinde kamu yaıaı bulunmaması, söz konusu pa$elde bulunan tiirn yapılaİ için Yapı Kayıt
Belgesi alınmış olması, mülkiyet hakkııın ihlal edilmesi nedenleıiyle itiraza konu planın iptal
edilmesini talep etmektedir. söz konu§u itirazıı, naam imaİ planüna aykırı olması nedeniyle uygun
görİllmemesine,

3D

Mehmet Faruk TÜRKoĞLU, 09.04.202ı tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuraltı Mahallesi, 696 ada, 5 nolu parselin yeşil alan olarak dtlzenlenrniş olması, söz konusu
parsel ile ilgili yargılama silİecinin henitz tamamlarunamlş olması, itiİaza konu parselin ön kısmtnın
paık haline getirilmesinde kamu yaran bulunmaması, şöz konusu par§elde bulunan tiirn yapılaı için
Yapı Kayıt Belgesi alınmış olmasl, mülkiyet hakkrnın ihlal edilrnesi nedenleriyle itiraza konu planın
iptal edilmesini talep etrnektedir. Söz konusu itirazın, naam iınar planına aykın olması nedeniyle
uygun göriilmemesine,

32)

Ülgen Hatice OKYAVUZ, O9.M.202I tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuİaltı Mahallesi, 696 ada, 5 nolu parselin yeşil alan olarak diDenlcnmiş olmasl, §öz konusu
pa§el ile ilgili yalgılama stılecinin heniiz tamaİrılanmamış olması, itilaza konu parselin ön kısmının
park haline getirilmesinde kamu yaıan bulunmaması, söz konusu paİselde buıunan ıiim yapılaİ için
Yapı Kayıt Belgesi alınmrş olınasr, mülkiyet hakkmın ihlal edilmesi nedenleriyle itiraza konu plaıırn
iptal edilmesini talep etrnektedir. Söz korrusu itirazın, nazım imaı planrİıa aykın olmasl nedeniyle
uyguD gÖrÜlmemesinc,

33)

Nurver GÜNGÖR, o7.o4.2o2| tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, Çüuraltı
Mahallesi, 696 ad4 5 nolu palselin yeşil alan olaıak diizenlenmiş olması, söz konusu parsel ile ilgili
yafgılama siirecinin heniiz tamamlairrıamış olması, itiraza konu paıselin ön kısmınln park haline
getililmesinde kamu yalan bulunmaması, Şöz konusu parselde bulunan tıtrn yapılaI için Yapı KaIt
Belgesi alınmış olna§ı, mülkiyet hakkırun ihlal edilınesi nedenleriyle itiraza konu plaıın iptal
edilmesini talep etrnektedir. söz konusu itirazın, nazım imaı plaıına aykııı olması nedeniyle uygun

görİlDeDesiıe,

ü\AN

34)

Dilek G

,

l3.04 202| kayıt tarihli dilekçesinde, Belediyemiz,
Mevkii.
Mahallesi,
696 ada, 5 nolu paıselin yeşil alan olaıak dllzenlenmiş olması, söz konusu
Çukualtı
parsel ile ilgili yargılama süıecinin heniiz tamamlanmamtş olması, itiraza konu parselin
ön kısm,nın
paİk haline getililmesinde kamu yaran bulunmaması, söz konusu parselde
buıunan tiim yapılar için
yapı kay,t BeIgesi altrunış olmasü, mülkiyet
hakkının ihlal edilııesi nedenıeriyle itiraza konu planın
iptal edilmesini talep etmektedir. Söz konusu itirazın, nazım imar planına aykın olması nedeniyle
uygun görülmeme§ine,

35)

Mtinewer FETTAHL|, l3.04.2o2l kayt tarihli dilekçsinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukumltı Mahallesi, 696 ada.5 nolu parselin yeşil alan olrak diizenlenmiş olması, §öz konusu
parsel ile ilgili yaıgılama siirecinin hentız ıamamlanmamış olması, itiraza konu parselin ön
kısmının

park haline getililmesinde kamu yaran bulunmamas1, söz konusu parselde buluııan tirrn yapılaı
için
yapı kayıt Belge§i alınmış olması, miilkiyet hakkınıı ihlal edilrnesi
nedeırleriyle itiraza konu planın
iptal edilmesini talep etneIdedir. söz konusu itirazın, nazım imar planına aykın olması nedeniyle

uyguı göriılmemesine,

36)

Hasan DEMİR, 14.04.202| tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, orta Mahalle,
431 "da, 2 nolu paıselin kamusal alan içerisine almdığınr öğendiğini ifade ederek, geçiınini bu
taşınmazdan kazandığı için taşınmazl değe.inde, büyüklüğiinde ve aynı bölgede başka biı yer
gösterilmesini talep etmektedir. söz konusu itirazrn, nazım imar planlna ayklrı olması nedeniyle

uyguı görül-memesitre,

31'

Adem KÜÇÜK, 16.04.202l tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, orta Mahalle,
1050 ve 1048 sokaklan denize paıalet olaıak birleştiıen 285 ada, 2 ve 3 nolu parselleı ve lO32
^da,3
ve 6 nolu paıselleı aıasından geçen yaya yolunun, stiz konusu yaya yolunun yapılmasında kamusal
yaıaı bulunrnaması, söz konusu yaya yolunun kamusal zaıaıa yol açma potaıuiyelinin bulunması ve
bireysel mükiyet yöniinden uygu.suz olmasl nederıleriyle kaldnlmasınr talep etrneldedir. söz
konu§u itirazm, itiraza konu yaya yolunun kapatılmasrnın plan bütiirılüğiınü bozmadtğ tespit
edildiğinden, kamuya terki yapılmış alanlann paık alanı olaıak planlanması suretiyle uygun
görlılmesitre,

3E)

Mehmet ÖZKAN, l4.04.2o2l taıihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, ona
Mahalle, 349 ada, 5 nolu paıselinin, hukuken koruma altnda olan kazanılmış haklann4 meşru
beklentilerine, ha.kkın öziine açıkça ve haksıza zaral verici nitelikte olması nedenleriyle ..A''
lejandınrn iptal edilerek "T" Iejandı olaıak vasıflandınlmasına itiraz edeıek, planlann eski haline
getirilmesini talep etmelledir. söz konusu itiraan, nazım imaı planı ana karaılanna aykrn olması
nedeniyle, Cumhuriyet Halk Paİti§i Komisyon üyesi Erkan Özkan\n kabul o1una kalşılık
Cumhuriyet Halk Partisi Komi§yon üyeleri Erdoğan YALÇIN, GüseI RÜZGAR ve Adalet ve
Kalkınma Paİtisi Komi§yon üyelerinin red oylanna kaşılık oy çokluğuylı uygun görlllmemesine,

39)

BALoĞLU ve sinan YÜZER, l3.04.2o2l tarihti dilekçelerinde, Belediyemiz, Özdere
Mevkii, orta Mahalle,288 ad4 7 nolu pa$eli için 08.02.2018 taıihinde aldığı imaı durumu
Şenel

belgesinde TAKS:0.30, KAKS:0.60 olduğunu ancak yeni plaııda TAKS:0.25, I(AKS:0.50 olarak
verildiğini ifade ede.ek, rtvizyon imaı plarıında bu durumun diizeltilmesini, eski imaı durumunda
verilen yoğunluğun tekraı verilmesini talep etmektedir. söz konusu itiİazın, itiraza konu 288 ada, 3,
4, 5, 6, 7 nolu paısellerde yer alan yapıların, revizyon öncesi yttrilılükte olan uygulama imar
planında geçerli olan A-2, TAKS: 0.30, KAKS:0.60 koşullanna göre yapılaşmış olması nedeniyle
288 ada53,4,5,6,7 nolu parsellerin tamamınln A-2, TAKS: 0.30, I(AKS:0.60 yapılaşma koşuluna

n€,\

sahip konut

alan olarak planlanması suretiyle uygun görülDc§ine,

40) TETAŞ

Yönetim Kuıulu Başkanı Yusuf ABDiş, 19.04,2021 ıarihli dilekçesinde,
Belediyemiz Özdeıe Mevkii, 1609 ada, 14 nolu paıselin, emsalinin 25175, A-3 veıilmesini, Orta
Mahalle yoluna bakan cephesinde yapı çekme mesaftsinin 5 mctre olarak düeltilmesini, komşu
mezaİlık sınınnda yapı çekme mesafesinin 3 meteye indirilmesini, plan ile alrnan kısmınrn
pals€llerinde bırakrlaıak, mezaf alanını büyütinek yerine ticaret alanı olarak kullanrlmasını talep
€trn€ktediİ.
söz konusu itiıazın, plan büttınünde "T" lejantına sahip alanların E=0.30 olarak
plaılanmış olmasl nedeniyle emsalinin 25175, A-3 verilmesinin uygun görillmeme§iıe, orta
Mahalle yoluna cepheli kısmmda yapı yaklaşma me§afesinin 5 metre olacak şeklide
diizenlenmesinin uygun görlilmesiıe ancak mezarlık alanına cepheli kısmında yapı yaklaşma
mesafesinin 3 metıeye indiıilmesinin uygun görlılmeme§ine, itiraza konu paıselin mezaılıİ
alanrnda bırakrlan kısmınr4 liçaıet ala olarak planlanmasının ise nazım imar planrna aykın olmas!
nedeniyle uyguı gorülnıemesine,

4ı)

Uruçhan KERMooĞLU, 19.04.2021 kayıt taıihli dilekçsinde, Belediyemiz, Özdere
Mevkii, Çukurali Mahallesi, 696 ada, 5 nolu pa$elin yeşil alan olaxak düenlenmiş olması, söz
konusu paısel ile ilgili yaıgılama siirecinin hentiz tamamlanmamış olması, itiraza konu parse|in ön
kısmmın paık haline getirilmesinde kamu yaIan bulunmaması, söz konusu parselde bulunan tiim
yap ar için Yapı Kayıt Belgesi alırunış olmasl, mülkiyet h8İkmın ihlal edilmesi nedenleriyle itiraza
konu planın iptal edilmesini talep etmektedir. Söz konusu itirazın, nazım imaİ planma aykın olmasr
nedeniyle uygu! görülmemesine,

42)

Ali ÖZKAN, 19.04.202| taıihli dilekçeleıinde, Belediyemiz, Özdere
Mevkii, Çukuraln Mahallesi, 136l ada, l1 nolu parselin, söz konusu parselin kullanrm
Mehmet ÖZKAN ve

değşikliğinin iptaline ilişkin alınan mahkeme kaıannda konu edilen planlama kademeleri ara§lndaki
uyumsuzluğun giiniirnitz itibaİiyle ortadan kalkmış olrnası, aynı mahkeme karannda bahse konu
plan değişikliğinin planlama ilkeleıine ve kamu yaraİına uygun olduğunun ifade eülmiş olması ve
revizyon kapsamında donatı alanr dağılımlnın uygun şekilde yapılmış olması nedenleriyle "Yönetim
Merkezi" olalak değişiklikle onaylaİmasma itiraz edelek, "Konut Alanr" olaIak planlanmasını talep
etmeliİtdir. söz konusu itiraan, İzmir 4. ldare Mahkemesi'nin 2008/t557 numaİaL karannda yer
alaı "İznir Büyükşehir Belediyesi'nin 10.10.2007 tarihli ve 01.2196 sayılı kırarı ile onoylanan
imar plaıı değşikliğnin onaylandığ larihle yürürlühe o\an 1/25000 ölçekli İznir Kentsel Bölge
Nazım İmar Planına aykırı oldufu dade edilneüe birlifue, meııcuı planlara oykırı olarak bulunduğu
alanın fiili yapılaşma nedeniyle tarımsğl niıeliğini k rybeımiş olrıasü, Tanm Kredi Kooperatirtfiik
kapanması ve 4662 parcelin özel şal§a salılmış olmosL Özdere Belediyesinin bugün ve yahn
gelecekle "yönelim merkezi" gereksiıimi olmadlğMl beyan etmesi ayrıca onoylamo aşqmashda
olaı t/]00000 ölçeHi izmir-Manisa-Küıahya Çevre Dikenı Planında 4662 pğrsel ,e çewesinin
"kenlsel yefleşiın alanı" olarak belirlenniş olnası karşısında dava konusu plan değişiUiği
işleminin, pıarııama İlkelerine ıe kamu larafına ılygun olduğu §oııuç ,e kanaatine varıldığı
gö.itmektedıf" ifüf,si doğrultusunda, Adalet ve Kalhnma Partisi Komisyon üyelerinin ıed oyuna
karşı oy çokluğuyla uygun görülmesine,

43)

Revasiye ERMIŞ, 17.04,202l tarihli dilekçesinde, "Yeni yap acak yapılarda talep edilmesi
halinde mevçut çah kaİakterine uygıın olank maksimum o/o40 çatı eğimi ile beşik çatırun
uygulanabilınesine belediye ye*ilidir." yöniinde alınan karann, sadece yeni yapılan yapılaı için
değil var olan yapılan da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etmektedir. söz konusu
itirazın, uygulama imaı plant notlarıntn "Konut Alanlan" ile ilgili 1.5 maddesinde yer alan "Yeni

Ca\

yapılacak yapllajda talep edilmesi halinde mevcut çatı kaİakterine uygun olarak, maksimum %40
çatı eğimi ile beşik çatının uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir.'' hiıkmiınün ''Plan bütiinünde
talep edilme§i halinde mevcut çatı karakterine uygun olarak, maksimum %o40
çah eğimi ile beşik

çatının uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidir.'' olarak diizenle.mesi suretiyle uygun
görülm€§ıne,

44)

İbrahim ŞENGÜL, l9.o4.2o2l kayıt tarihlİ dilekçesinde, ''Yeni yapılacak yapılaİda talep
edilmesi halinde mevcut ça kaıakterine uygun olalak maksimum %40 çat1 eğimi ile beşik çatının
uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yöniinde alınan karann, sadece yeni yapılan yap ar için
değil var olan yapılan da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etınektedil. söz konusu
itirazın, uygulama imar planı notlannrn "Konuı Alanları" ile ilgili 1.5 maddesinde yeı aları ''Yeni
yapılacak yapılarda talep edilmesi halinde mevcut çah karakterine uygun olaıak, maksimrım 7o40
çat eğimi ile beşik çatının uygularıabilmesine belediyesi yetkilidir." hükmiiıiin ''Plan bütüntınde
talep edilmesi halinde mevçut çatı kaükterine uygıın olalak, maksimum %4O çat eğimi ile beşik
çatınrn uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidil." olaıak diizenlenmesi suetiyle uygun
görülme§ine,

l45)

Mediha BAYRIBEY, 15.04.2021 taıihli dilekçesinde, "Yeni yapılacak yap arda talep

edilmesi halinde mevcut çatl karakterine uygun olarak maksimum %40 çatl eğimi ile beşik çatının
uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yöniinde alınan kaıarın, sadece yeni yapllaıı yapılaI için
değil vaİ olan yapllaIı da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etrnektedir. Söz konusu
itirazın. uygulama imaİ planı notlannın "Konut Alanlan" ile ilgili 1.5 maddesinde yer alan ''Yeni
yapılacak yap alda talep edilmesi halinde mevcut çah karalderine uygun olaıak, maksimum 7o40

çatı eğimi i|e beşik çatlnın uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir." hükmünün'Plan bütiıniinde
talep edilmesi ha|inde mevcut çatı karakteIine uygun oiarak, maksimum o/o40 çafu €ğimi ile beşik
çah.]n uygulanabilmesine Belediyesi ye&ilidir," olarak diizenlenmesi suıetiyle uygun
görülmesine,

46)

Mehmet AKINCI, |9.04.202l kayıt talihli dilekçesinde, "Yeni yapılacak yap arda talep
edilmesi halinde mevcut ça karakterine uygun olalak maksimum Vo40 çatı eğimi ile beşik çatının
uygulanabilmesine belediye yetkilidiI." yöniinde alman kaıarın, sadece yeni yapılan yapılal için
değil var olan yapllarl da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etmektedir. söz konusu
itiıazm, uygulama imar pla notlannın "Konut Alanlan" ile ilgili 1.5 maddesinde yeı alan "Yeni
yapılacak yap aİda talep edilmesi halinde mevcut çatı karakterine uygun olarak, maksimum %40
çafu eğimi ile beşik çatınrn uygulanabilmesine belediyesi yetkitidir." hükmünün "Plan büttinünde
talep edilmesi halinde mevcut çatı kaIakterine uygun olarak, maksimum 0/040 çah eğimi ile beşik
çatınm uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidir." olarak düzenlenmesi suretiyle uygun
görülmesine,

4T)

Leyla cAN BASANoĞLU, 15.04.2021 talihli dilekçesinde, "Yeni yapılacak yapılarda talep
edilmesi halinde mevcut çatı karakterine uygun olarak maksimum %40 çatl eğimi ile beşik çatmın
uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yönünde alınan kaıaıın, sadece yeni yapılan yapılaı için
değil var oları yapılaıl da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etnektedir. Söz konusu
itilazln, uygulama imaı plaırı notlannın "Konut Alanlan" ile ilgili 1.5 maddesinde yer alan "Yeni
yapılacak yapllarda talep edilmesi halinde mevcut ça karakterine uygun olaIak, maksimum 0/040
çatl eğimi ile beşik çatmrn uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir." hükmiıniın "Plaİı bütiiniinde
talep edilmesi halinde mevcut çah karakterine uygun olarak, maksimum %40 çatı eğimi ile beşik
çalının uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidir." olarak düzenlenmesi suretiyle qygun

nA\

görlııme§in€,

48)

KARAKUŞ, 15.04.202l tarihli dilekçesinde, "Yeni yapılacak yapılaıda talep edilmesi
halinde mevcut çatı kaİaİ:terine uygun olaİak maksimum 0/040 çatı eğimi ile beşik çatının
Caner

uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yönünde alınan kaıarın, sadece yeni yapılan yapılaı için
değil vaı olan yapılan da kapsayacak şkilde yeniden revize edilmesini talep etınekıedir. Söz konusu
itiraan, uygulama imaı planı notlannın "Konuı Alanlafl" ile ilgili 1.5 maddesinde yer alan "Yeni
yapılacak yapılarda talep edilmesi halinde mevcut çatı karakterine uygun olaıak, maksimum %40
çatı eğimi ile beşik çatmn uygulanabilmesine belediyesi ye&ilidir." hiıkmiıntın "Plan bütiiniınde
talep edilmesi halinde mevcut çatı kaİakterine uygun olarak, maksimurn o/o40 çan eğimi ile beşik
çatlnın uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidir." olalak diizenlenmesi suetiyle üygun

görülmesiıe,

49)

ASLAN, 15.04.202]ı taİihli dilekçesinde, "Yeni yapılacak yapılarda talep edilmesi
halinde mevcut çatı karaktelirre uygun olarak maksimum y"40 çatı eğimi ile beşik çatınrn
Mehmet

uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yöniinde alınan karann, sadece yeni yapılan yaptlaİ için
değil vaı olan yapılan da kapsayacak şekilde yeniden revize edilııesini talep eıınektedir. söz konusu
itirazın, uygulama imar planı not]anrun "Konut Alanları" ile ilgili 1.5 maddesinde yer alan "Yeni
yapılacak yapılaıda talep edilmesi halinde mevçut çatı karakterine uygun olaral, maksimum o/o40
çatı eğimi ile beşik çatınm uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir." hiikmtlniln "Plan büttiniinde
talep edilmesi halinde mevcul çatl karaiieıine uygun olaıak, maksimum Yo40 çah eğimi ile beşik
çatının uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidir." olarak diizenlenmesi suretiyle uygun

görlılme§inç,

50)

Hasan DÖNMEZ, |6.04.202L tarihli dilekçesinde, "Yeni yapılacak yapılalda talep edilmesi
halinde mevcut çatl kankterirc uygun olarak maksimum 7o40 çatı eğimi ile beşik çatının
uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yöniinde alınan karaırn, sadeçe yeni yapılan yapılaı için
değil var olan yapllan da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etınektedir. söz konusu
itilazın, uygulama imaı plaıu noılannın "Konut Alanlaİi'ile ilgili 1.5 maddesinde yer alan "Yeni
o/c40
yapılacak yapllaıda talep edilmesi halinde mevcut çatı kafakteIine uygun olarak, maksimum
bütüniinde
çatı eğimi ile beşik çatının uygulanabilmesine belediyesi yetkilidh." hükmtiniin "Plan
0/040
çatl eğimi ile beşik
talep edilmesi halinde mevcut çatı karakterine uygun olaıak, maksimum

çatmın uygulaıabilmesine Belediyesi yetkilidir." olarak diizenlenmesi suıetiyle uyguı
96riılmesine,

Naciye Nilgtin r ZBAŞ, 17.04.202l tarihli dilekçesinde, "Yeni yapılacak yapılarda talep
0/o40
çaü eğimi ile beşik çatının
edilmesi halinde mevcut çaü kalakteline uygun olarak maksimum
uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yönünde alınan kaıann, sadece yeni yapılan yapılar için
değil var olan yaptlan da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etmektedir. söz konusu
itirazın, uygulama imar planı notlannın "Konut Alanlan" ile ilgili 1.5 maddesinde yer alan "Yeni
0/o40
yapılaçak yapılarda talep editmesi halinde mevcut çatt kaİakterine uygun olarak, maksimum
yetkilidir." hükmilnitn "plan bütliniinde
çatt eğimi ile beşik çatmm uygulanabilmesine belediyesi
o/o40
çatı eğimi ile beşik
talep edilmesi halinde mevcut çatı kaıakterine uygun olarak, maksimum
çatının uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidir." olarak diizenlenmesi suıetiyle uygun
göriilmesine,

5l)

s2\

Müge GÜI{AKLAR, l5.o4.2o2| taıihli dilekçesinde, "Yeni yapılacak yapılaıda talep

edilmesi halinde mevcut çah kamkterine uygun olaıak maksimum 7o40 çatı eğimi ile b€şik çahnln

rE§

uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yöniinde alman kaıann, sadece yeni yapılan yapılaı için
değil vaı olan yapılaıl da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etrnektediı. Söz konusu
itirazın, uygulama imar planı nodannın "Konut A]anlan" ile ilgili 1.5 maddesinde yer alan "Yeni
yapllacak yapılaıda talep edilınesi halinde mevcut çah karaliİerine uygun olamk, makşimum %40
çah eğimi ile beşik çatmın uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir." hiikmünlln "Plan bütiiniinde
talep edilmesi halinde mevcut çah karakterine uygun olarak, maksimum %o40 çatı eğimi ile beşik
çahnrn uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidir." olaIak dtizenlerlmesi Şuİetiyle uygun
göfiilme§ine,

53)

Elol KESKiN,

17.04.202| tarihli dilekçesinde, "Yeni yap acak yapllarda talep edilmesi
halinde mevcut çah karakterine uygun olarak maksimum 7o40 çatı eğimi ile beşik çatınrn
uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yöniinde alman karaım, sadece yeni yapılan yapılaı için
değil var olan yapıları da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etmektedir. Söz konusu
itirazın, uygulama imaİ planı notlannın "Konut Alanlan" ile ilgili 1.5 maddesinde yer aları "Yeni
yapılacak yapılaIda talep edilmesi halinde mevcut çatl karakterine uygun olaıak, maksimum %40
çatı eğimi ile beşik çaünın uygulanabilmesine belediyesi yetkilidil." hükmüniin "Plan bütiıniİnde
talep edilmesi halinde mevcut çafu karakterine uygun olarak, maksimum %40 çat eğimi ile beşik
çatmın uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidiı." olarak dtizenlenmesi suretiyle uygun
görüImesine,

54)

Niyazi KURU, |5.04.202| tarihli dilekçesinde, "Yeni yapılacak yap arda talep edilmesi
halinde mevcut çatı karakerine uygun olarak maksimum %o40 çatı eğimi ile beşik çatlnın
uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yönilıde alınan kaıarın, sadece yeni yapılan yapılar için
değil var olan yapılan da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etmelledil. söz konusu
itirazrn, uygulama imar
notlannın "Konut Alanlan" ile ilgili 1.5 maddesinde yer alan "Yeni

pla

yapılacak yapılaİda talep edilmesi halinde ınevcut çah karakterine uygun olarak, maksimum 7o40
çah eğimi ile beşik çahnm uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir." hüknüİıün "Plan bütiinünde
talep edilmesi halinde mevcut çatı kaİakterine uygun olaİak, mak§imum 0/040 çah eğimi ile beşik
çatının uygulaııabilmesine Belediyesi yetkilidir." olarak diizenlenmesi suetiyle uygun
görülmesine,

55)

M. Efe ATEŞ, 18.04.202l taİihli dilekçesinde, "Yeni yapllacak yapılaıda talep edilmesi
halinde mevcut ça karakterine uygun olalak maksimum %40 çah eğıni ile beşik çatının

uygulanabilmesine belediye yetkilidiı." yönilnde alman karann, sadece yeni yapılan yapılar için
değil var olan yapıları da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etrnektediİ. Söz konusu
itirazm, uygulama imar planı notlarıİlrn "Konut Alaİılan" ile ilgili 1.5 maddesinde yer alan "Yeni
yapılaçak yap arda talep edilmesi halinde mevcut çatı karakterine uygun olarak, maksimum %o40
çatı eğimi ile beşik çatının uygulanabilmesine belediyesi yetkilidiı." hükmiintın "Plan bütiiniinde
talep edilmesi halinde mevcut çatl karakterine uygun olarak, maksimum %40 çatı eğimi ile beşik
çatının uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidi!." olarak dtizenlenmesi suetiyle uygun
görülme§ine,

56)

KÖRoĞLU, 15.04.2021 tarihti dilekçesinde, "Yeni yapılacak yapılarda talep edilmesi
halinde mevcut çatı karakterine uygun olarak maksimum %40 çatı eğimi ile beşik çatının
Hasan

uygularıabilmesine belediye yetkilidir." yönilnde alınan karann, sadece yeni yapılan yapılar için
d€ğil var olan yapllaIı da kapsayaçak şekilde yeniden revize edilmesini talep etrnektediı. Söz konusu
itirazın, uygulama imar planı notlannın "Konut Alanlan" ile ilgili 1.5 maddesinde yel alan "Yeni
yapılacak yapılarda talep edilmesi halinde mevcut çat karallerine uygun olarak, maksimu;E %40

na§

çatı eğimi il€ beşik çatırun uyguıanabiJme sine beledi yesi yetkilidiı." hükmüniin "Plan bütüntinde
talep edilmesi halinde mevçut çatı karakterine uygun olaıak, maksimum o/o40
çatı eğimi ile beşik
uygulanabilmesine
Belediyesi yetkilidir.'' olarak düzenlenmesi suıetiyle uygun
çatmın

göriilııesine,

57'

BALTA, 15.04.202| taıihli dilekçesinde, .'Yeni yapıtacak yapılarda talep ediIınesi
halinde mevcut çatı karakterine uygun olarak maİsimum o/o4o çah eğimi ile beşik
çatının
Mehmet

uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yöniinde alman karann, sadece yeni yapılan yapılaı için
değil vaı olan yapılan da kapsayacak şekilde yeniden ıevize edilmesini talep etmektedir. söz konusu
itirazın, uygulama imar plan! notlannın "Konut Alanlan" ile ilgili 1.5 maddesinde yer alan
''Yeni
yap açak yapılaİda talep edilmesi halinde m€vcut çah kaİakterine uygun olaıak, maksimum o/o40
çatı eğimi ile beşik çatının uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir." hükmiinün ''plan bütüniinde
talep edilmesi halinde mevcut çatı karakterine uygun olarak, maksimum %4o
çatı eğimi ile beşik

çatlnın uygulanabilmesine Belediyesi yeüilidiı.'' olarak düzenlenmesi suıetiyle uyguı
görlllmesiıe,

58)

AKAYDIN, 16.04.202l taıil i dilekçesinde, ''Yeni yapılacak yapılaıda talep edilmesi
halinde mevcut çah karakteıine uygun olaıak maksimum o/v4}
çao eğimi i|e beşik çatının
Hülya

uygulanabilmesine belediye yetkilidir.'' yöniinde alınarr kaıann,
sadece yeoi yapıun yapılaı için
değil var olan yap an da kapsayacak pkilde yeniden revize
edilrnesini talı etrnektedir. söz konusu
itirazın, uygulama imaı planı notlannın ''Konut Alanlan''
ile ilgili 1.5 maddesinde yeı alan.'Yeni
yapllacak yapllaıda taıep edilmesi halinde mevcut
çatı kaıakte;ne uygun olarak, mak§imuın %o4o
çalı eğimi ile beşik çatlrun uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir.';
tıntın ''ptan bütüniinde
talep edilmesi halinde mevcut
kaİakterine
uyg*
çaİ
oıarak, maksimum zJo çaı egıml ile teşit

iiit

çatıDrı uygulanabi|mesine Belediyesi yetkilidir.'' olarak diizenlenmesi suletiyle
uygun
görü|De§ine,

59)

Tijen ALBAYRAK, 20.04.202| kayıt tarihli dilekçesinde,
Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuraltı Mahallesi, 696 ada, 5 nolu paısel ile ilgili liİ00o oİç"tli ,yguluma plaırna,
kamu
yarannın olmamasl, mülkiyet hakkını ihIal
etme§i, l/5000 lik planın ıresiiı"şm"miş olması, ada
bazııda uygulamanm fiilen mümkiin olınarnası, gelişigiizel
," tatuo r.-r.uİ-ırlanmış olması ve
hak]€niyete aykın olması nedenleriyle itlra, eao"İ -plan,n
ipr"liJ t l"p
Söz konusu
itirazın, nazım imar planma aykın olması nedeniyle
uygun gOrüln"-e"io'e, "or"*"dir.

60)

Deniz SEVINÇ, 2o.o4.2o2| kayıt taİihli di|ekçesinde,
Belediyemiz, Özdeıe Mevkii,
Çuku.altı Mahallesi, 696 ada, 5 nolu paısel ile ilgili lİl000 olo"tlİ
,İrgrl"." planrı4 kamu
yaıannın olmaması, mülkiyet hakkn ihlal
etınesi, l/5000 lik planın l,"rİİl"şrn".iş olması,
ada
bazünda uygulamanın fiilen mitDiiin olmaması, gelişigiizel
ve baştan savma hazrılanmış

ayktn olması nedenleriy]e itlraz eaJıet, -pıanın
ıpraıJ J"p
Pkkaniyete
itirazın, ıazım imar planına aykın olması nedeniyle
uygun görlllmemesine.

"-*"at.

olması ve
Söz konusu

61)

Derya SEVİNÇ, 2o.o4.2o2l kayıt tarihli dilekçesinde,
Belediyemiz, Özdere Mevkii,
Çukuralh Mahallesi, 696 ada 5 nolu parsel iüe ilgili 1;l0O0 olç"tlİ
Jrg"'"-" planrn4 kaınu
yaranrun olmaması, mülkiyet hakkıu iilal
etrnesi, l/5000 iik planın l."rİİl"ş.".iş olması, ada
baanda uygulamaıın fiilen mtiİl*tın olmaması, gelişigtlzel
ve
-planın baştan savma hazırlanmış olması ve
hakkaıiyete aykrn olması nedenteriyle itiraz
edeıe(
ırralJ J"p
söz konusu
ilirazın, nazım imaı planına aykrrı olması nedeniyle
uyguo görü|ınemesine. "t,n*'"air.
62)

Nezahat

AKKOL vekili Av. E. Nudan ANLI, 20.04.202l taıihli

na[

/-,

dilekçc§inde,

Btl

Özdere Mevkii, Çukuraltı Müallesi, 696 ad4 5 nolu paısel ile ilgili yargrlama siirecinin devam
etmeşi, itiraza konu parselin ön krsmınn park haline getirilmesinde kamu yaran bulunmaması,

itiraza konu parselden diizenleme ortaklık payı alınmasmrn hukuka, miilkiyet hakkına ve ölçülüliü

ilkesine aykırı olması, l/5000 ölçekli nazım imar planında itiraz konusu paısel ile ilgili
düzenlemeleıin ipali için dava açrlmış olmas1, mülkiyet hakkının anayasa ve uluslaı amsr
sözleşmelerle korunuyor olması nedenleriyle itiraza konu planrn ipıal edilmesini talep etmektedir.
Söz konusu itirazın, nazm imar planına aykın olması nedeniyle uygun görülmemesine,

63)

lCG

Ve Tic. Ltd. Şti., 20.04.2021 tarihti dilekçesinde, Belediyeıniz, Özdere
Mevkii, Orta Mahalle,760'7 ada,l nolu parselin, söz konusu alanda gerck daha önceki izin v€Iilen
yapılaşmalann gerekse yeni planda komşu adalar için belirlenen yapılaşma şartlarının
İnşaat San.

Ticaıet+Konut, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olması nedenleıiyle Konut Alanı, TAKS:0.25, KAKS:0.75
şeklinde belirlenen yapllaşma koşullannda gerekli değişikliğin yapılmasını talep etınektedil Söz
konusu itirazrn, itiraza konu parselin de yer aldığ Tiiıkan Saylan Caddesinin tamamınrn, revizyon
öncesi yiirtiİliikte olan uygulaına imar planında A-3, TAKS:0.30, KAKS:0.90 yaprlaşma koşuluna
süip TİCK Alanr olarak planlanmış olmas1 nedeniyle, bahse konu paıselin bulunduğu adanın
tamarnınn A-3, TAKS:0.30, KAKS;0.90 yapılaşma koşuluna sahip TİcK Alanı olaİak planlanmas1
suretiyle uygun görülmesine,

64)

Simel EŞİM vekili Av. E. Nurdan ANLI, 2|.04.202I tarilıli dilekesirüde, Belediyemiz,
Özdere Mevkii, Çukuraltl Mahallesi, 696 ada,5 nolu parsel ile ilgili yargllama süecinin devaİn
etmesi, itiraza konu paıselin ön klsmmın park haline getirilmesinde kamu yaran bulurrmaması,
itiraza konu parselden diizenleme oltakhk payı alnmaınrn hüuka, miılKyet hakİına ve ölçülülfü
ilkesine aykın olması, 1/5000 ölçekli nazım imar planında itiraz konusu paısel ile ilgili
diizenlemelerin iptali için dava açılmlş olmas1, mülkiyet hakkmm anayasa ve uluslaı aıası
sözleşmelerle korunuyor olması nedenleriyle itiraza konu planm iptal edilmesini talep etmektedir.
Söz konusu itirazrn, nazım imar planına aykırl olması nedeniyle uygun görülmemesine,

65)

verve rinıŞÖzÜ, z0.04.202l tarihli dilekçesinde, "Yeni yapılacak yapılarda talep edilmesi
halinde mevcut çatı karakteline uygun olarak maksimum o^40 çaıo eğimi ile beşik çatmın
uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yöniinde alınan kararın, sadece yeni yapıları yapılar için
değil var olan yapılarl da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etmektedir. Söz konusu
itiıazın, uygulama imaı planı üotlarının "Konut Alanlari' ile ilgili 1.5 maddesinde y€r alan "Yeni
yapllacak yap aıda talep edilmesi halinde mevcut çatı kaıakteıin€ uygun olarak, maksimum 7o40

çatı eğimi ile beşik çatDın uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir." hükmiiniin "Plan bülıinilnde
talep edilmesi halinde mevcut çatı karakte ne uygıın olarak, maksimum %40 çatı eğimi ile beşik
çatınn uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidiİ." olarak düzenlenmesi suretiyle uygun
görülme§ine,

66)

Yatçın DENIZ, 21,04.202]ı tarihli dilekç€sinde, "Yeni yapılacak yapllarda talep edilmesi
halinde mevcut çatl kaIakterine uygun olarak makşimum %40 çaİ eğimi ile beşik çatının
uygulanabilmesine belediye yetkilidir." yönünde alınan kaıann, sadece yeni yapılan yapılar için
değil var olaı yapıları da kapsayacak şekilde yeniden revize edilmesini talep etmektedir. Söz konusu
itirazın, uygulama imar planı notlannın "Konut Alanlarl" ile ilgili 1.5 maddesinde yer alan "Yeni
yap acak yapılaıda talep edilmesi halinde mevcut çatı kaıakterine uygun olaıak, maksimum %40
çat eğimi ile beşik çatmn uygulanabilmesine belediyesi yetkilidir." hükmiinün "Plan bütiiniinde
talep edilmesi halinde mevcut çatl karakterine uygun olarak, maksimum %40 çatı eğimi ile beşik
çatmn uygulanabilmesine Belediyesi yetkilidil." olarak diizenlenmesi suretiyle uygun

v^\AA

görİılm€§inc,

67)

onur YILDIZ, 21.04.202]ı kayıt taİihli dilekçesinde, Belediyemiz, ciimüldü

inönü

Mahalleşi, 2352 ada, l, 2, 3,4, 5 ve 6 nolu parsellerin imar planlannrn, bölgenin yapılaşmasma kaışı
çok yiiksek olma§na vt çok fazla yoğunlaşmaya neden olmasına itiraz etme}İedir. söz konusu
itirazın, mevcutta yeı alan nüsatlı yapılaİ dikkate alınaİak A-2, TAKS:0.25, KAKS:0.50 yapılaşma
koşuluna sahip Konut Alanı olaıak planlanması suretiyle uygun görüıme§ine,

68)

Ayşe AY,2L04.202ı taIihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, orta Mahalle, 947
ada, 8 nolu parselin, revize edilen imar pla.rıına göre TİcK olan kullanlmının, komşu parsell€! gibi
tamamnın konut imanna dönitştiirtikneŞini talep etmekıedir. söz konusu iriıazın, nazrm imar
plaruna aykln olması nedeniyle uyguD görüımemesine,

69)

Gökhan EKİM,22.04.202l tarihli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, orta Mahall€,
|552 ada, 2 nolu paıselinin, imar planmda paık olarak döni§tiiıülmesine itiraz ederek, gereğinin
yapılmasınr talep etmektedir. söz konusu itirazın, itiraza konu palselin özel miilkiyete konu olduğu
tespit edildiğinden ve itiraza konu park alanının, n.ızlm imaİ planında yer alan park alanlanndan
olmadığından uygun görillme§iıe,

70)

Mehmet cengiz GİRGİNER" Ayşen ÇoRUMLU, Fazilet NAzLIÖz, Mustafa BARÇIN,
Taner ENGIN, Necati MEMIŞ, Nermin WRGUN, Burharı VURGIIN vekiti Av. Alper sÖNMEz,
21.04.202l tadhli dilekçesinde, Belediyemiz, Özdere Mevkii, Çukulalh Mahallesi, 163l ad4 l, 2, 3,
4 ve 5 paıseller ile l l 15 ad4 42 ve 44 nolu parsellerin, Mekansal Planlaı Yapım Yönetrneliği ve
Planlı Alanlaı iınaı Yörıetmeliğinde yer alan hiikiimle.e uygun olmamasL askeri alan ile konut alanı
arasrnda tampon bölge bııakılması gerekme§i ntdenleriyle önceki imar duıumunda olduğu gibi
konut alanı ve imaı yolu olarak dilzenlenme§ini talep etmektedir. söz konusu itiİazm, Milli
satuİıma Bakanlığı, lnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın 04.10.2011 tarih ve 3429 sayıh görüşü
doğiultusunda uygun göriilmemesine,

1)

Aynca imar ve Şehiıcilik MüdiiIlüğü tarafindan tespit edilen;
1609 ada l nolu paıselin bulunduğu alanda mülkiyet çizgisinden itibaIen ol§tuİulan yapı
yaklaşma mesafesinin, ada kenan çizgisinden itibar€n 10.00 m olac8k şekilde
diizenlenmesinin uygun göriilmesine,

2) 275 ada

5 nolu parselde daha önce terk yapllmış olduğu tespiı edildiğinden, yeniden ihdasa

konu olrnaması amacıyla söz konusu paıselde ada kenaı çizgisinin, yeni oluşan mülkiyet

çizgisine göre diizenlenmesinin uygun görülnesine oy birtiği

ile kırar

verildi.

Denilmekle;

Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; ü,ı]kanda metni yazılı gilndem maddesinin.
verildi.
lmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile

Hasan

ye

Mecliş
l

A./t

KARA

\\ :)

ÇoLAK

Katip üy"

T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Kırar No|ı22
Kırar Tırihi:21.05.202l

MECLiS KARARI
Komi§yondın Gelen Rıporlır-12;
|7 .o5

.2o2l taİihli Mectis Toplantısında lmar Komisyonuna havale edilen;

İlcemiz. Giimüldiiı AtatiıIk. Gümütdilİ Fevzi Çakmak ve Gümi dü lnönıi Mahalleleri
sınıılan icerisinde hazırlanan UlP:35l37498 plan işlem numaralı l/1000 ölç€kli uygulama imaİ
planının uygunluguna dair lmar Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun
göri§ülmesi, deniIrnekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; 1ukanda metni yazılı gilndem maddesinin,
lmaı Komisyonundaıı geldiği şekliyle kabulilne oy birliği ile karaı verildi,

KARA

]!tustafa

Meclis

İ1

i1'

A/U

i)

üy"

H

T.c.

MENDER_ES BELEDİYESİ

Karır No:l23
Kırar Tarihi:21.05,202l

MECLiS KARARI
Komisyoıdın Gelen Rıporlır-13;
1.7.05.202l tarihli Meclis Toplant§mda lmaı Komisyonu ve Plan ve Bütçe
Komisyonuna

havale edilen;

.bendi;.. "Taşınır
,,j393 sayıh Belediye Kanununun
ve taşınmaz

Belediyenin
'başka gelirleri başlıklı 59 uncu maddesinin (d)
malların kira, satış ve
İuıetıe degeılendiriımesinden elde edilecek
gelirler, Belediyenin gelirleıi arasında gösterilmtitediı.'', 539i saylı Belediye
Kanunu'nun
"Belediyenin Yetki Ve lmtiyaz|arı" bölitrniınde 154ı maddesinde '. üahalli müşterek nitelikteki
hizmetlerin yerine gctüilmesi amacıyla, belediye ve mücaviı alan sınırlan
içerisinde taşınmaz
almak, kamulaştlrmak, sahnak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etrnek,'bunlar
ii".erinde sı rh ayni hak tesi§ etmek", ayru Kanunun
'. Meclisin Girev ve ietkileıi'' Böliimtiniin

]8/e.maddesinde "Taşınmaz maı alımrn4 satımın4 takasln4 tahsisine, tahsis
deği$irilmesine veya tabsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde iiltiyaç dululmaması şklinin
ialinde
tahsisinin kaldınlmasın4 üç yıldan fazla kiralarunasına ve şilıesi otÜ yılı geçmemek
kayrlıyla
bu.laı lizerinde sınırh ayni hak tesisine kaıaı vermck" denilmektedir. ıuna
ğore; 1ıııaıoa lzanı

tıi

yapılan Kanun maddeled dikkate alınaıak, İlçemiz Özdere Mü. Gökdere Mevk]i
ada +o paıseı
sayıh. Bahçeli Kargir Ev ve Arsa§ı nitelikli taşlnmazda 427/|3|14 oıanında bulunan
&.5-4 m2
belediye hissesi için satış karan alınması hususunun uygunluğuna daiı İmaı Komisyonu
ve Plan ve
Bütçe Komisyonunun oy biıliği ile kabuliine il§kin ıaporunun!öıiŞtllmesi,
denilmeİ<le;
görüşmeler neticesinde; üıkanda
.ımaı_Komtsyonu
.. Meclisimizce_yapıIaİ
ve Plan ve Bülçe Komisyonundan

metni yazılı gitndem maddesinin,
geldiği şekliyle kabultine oy birliği ile karar

veıildi.

ustafo

H

M

p Üye

.....o.-

A"/U

icel KARA

Hüseyio ÇOLAK
Katip Üye

T.C.

MENDERİS BELEDiYESİ

Karır No:l24

Karar Tırihi:21.05.202l

MECLiS KARARJ
Koınisyondın Gelen Raporlar-l4;
|7.05.202|
..
Komisyonu ve

tarihli Meclis Toplantısında İmaİ Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk
Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilenj

.... İlg,,_]ry G!l"l Müditllüğü Menderes Bölgesi Teknik Şube MüdiiIlüğünün 17.o3.2o2l
tarihli ve l 5228928-622.99,07.0l -E.5'7368 layılı yazıiı.
İzsu Genel Müdülüğü ilgi yazısı '' i2miİ İli, Menderes İlçesi Gölova mahallesinin mevcut
kaynak sulunıın debisinin yaz aylannda d€ğişkenlik göstermesi ve artan içme su]aı ihtiyaclnın
karşılanması amacı ile su sondaj kuyusu açılmasına ihtiyaç dulıılmuşruı. nu amaçla içme suyu
,9bjkTin: su veıınek üzere İzmir İli, Menderes İlçesi. G8lova Üahallİsi, 1llersinlİ Pınaı Mevki)
137 Ada 3 Paİsel tlzerinde Menderes Belediyesine ait nitelik su deposu ve iarla oıan izsu
Genei
Müdülüğü taıafindan, Meııderes ilçesi Gölova Mahallesinin içme suyu ihtiyacını kaışılamak iizere
su sondaj kuyusu açılmasın4 sondaj kuy.ısu ile su deposu arasında döşİnecek olan içme suyıı
boru]annın ve ene.ji teminini sağlayacak hatların taşmmazdan geçmesine, bu konu<la yapılması
geleken işlerin yapllmasın4 sondaj ve boru döşenmesi sırasında hir ttırltı alet, makine,
boru, tesisat
blllgl9
ilgili
malzeme
ve
ekipmanlann
taşınmaz
içine
konulmasrna
ve
bu
taşınmazln
yaklaşlk
::
25 m''lik(5x5) Ekli Krokide gösterilen kısmlndan içme suyu sağlanması ve
çıkanlmasına muvafakat
verilmesi".şeklindedir. Buna göre; 5393 saylh Belediye Kanulu'nun :'Belediyenin Yetki ve

_

Imtiyazlan" böliirniinde l5/h maddesi Aynı Kanunun '' Meclisin Göİev ve Yetkile.i''
Böliintlntin l8/e maddesi ve Diğeı Kuruluşlada lIişkiler Başlıklı Böliımiin 75ld maddesi ve 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontol Kanununun 47.maddesi gereği; Mülkiyeti Belediyemize ait
Gölova Mahallesi Meşinli Pınar Mevki 1.831.14 m2 su deposu ve taıla vasüfl! taşmmazın kokide
belirtilen 25 m2'lik (5x5) kısmmdan içme su},ıı sağlarıması ve çıkarılmasr içiı söz koıusu kuıuma
izin verilerek tahsis edilmesi ile izin veıildiğine dair muvakafatnamenin belediyemiz yetkilisi
tarafindan imzalanmasl husu§unun uygunluğuna dair İmaı Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu,
Hukuk_ Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin raporunun

görtişülmesi, denilmekle;

Meclisimizce
,Imar_ Komisyonu,

yapllan göri§m€ler netice§inde; ü,ukanda metni yazılı giindem maddesinin,
ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Çevre ve Sağlık
Komisyonundan geldiği şekliyle kabulilne oy biıliği ile kaıar verildi.
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Karır No:l25
Kırar Tırihi:21.05.202l
MECLİS KARARI
Komisyondan Gelen Raporlır_l5;
l7,05,202| taıihli Meclis Toplanhsnda Hulok Komisyonu, Kültii! ve Turizm Komisyonu
ve Eğitim spor ve Gençlik Komisyonuna havale edilen;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (p) Iikıasında; ..Yuıt içindeki ve içişleri
BakanJığının izııiyle yun dışındaki Belediyeler ve Mahalli idare birlikleriyle karşıılı<ıı işüiiıigi
yap masına; Kaıdeş Kent ilişkileri kurulmasın4 ekorromik ve sosyal ilişkileri geliştirmek ;acıyİa
kiiltii!, sanat ve spor gibi alanlaıda faaliyet ve projeleı gerçekleştirilmesiıe, bu
çerçevede arsa, bina
ve benzeri tesisleri yapma- yaptırma- kiralama veya ıahsis etmeye kaıar vemek" denilmektedir. Bu
kapsamda; ozdere Belediyesi tarafından 14.06.?004 tarihli ve 3 sayılı Meclis Karan ile
Almanya'nın Köln'e bağlı Stadt Troisdorf Kenti ile kardeş kent ilişkisİ kurulmuş ve Dışişleri
Bakanlığının 27.0'1.2004 taıihli ve 3l6566 sayhsı yazısı ilt uygun gOıUlmUştUı. bİlde
Belediyeleıinin 2009 yılında kapatılmasıyla Özdeıe mahalle olaıak Belidiyemiz sınırlaına dahil
edilmiştir. Özdere Belediyesi ile stadt Tıoisdorf kenti arasnda kurulan Laıdeş kent ilişkisinin
Menderes Belediyesi olaıak devam edilmesi hususunun uygunluğuna dair Hukuk Komİsyonu,
Kiiltiir ve Turizm Komisyonu ve Eğitim spo! ve Gençlik Komisyonunun oy birligi ile kaÜliıne
ilişkin raporunun göriışülmesi, denilmekle;

_ Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı giindem maddesinin,
Hukuk Komisyonu, Kültilİ ve Turizm Komisyonu ve Eğitim spoİ ve Genğik Komisyonundan
geldiği şektiyle kabutilne oy birliği ile kaüı verildi.
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Karar No:l26

MECLİS KARARj

Kırar Tarihi:21.05.202l

Komiryondın Geıen Rıporlır-l6;
|'t .o5 .2021

tarihli Meclis Toplanhsmda Hukü Komisyonuna havale edilen;

yaz ı gilndem maddesinin,
Meclisimizce yapılan göriişmeler neticesinde; üTüanda metni
oy birliği ile karaı veıildi
Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul
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No:127
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MECLis KARAR]
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Kıİar Noll28

Karar Tarihi:21.05.2021

MEcLis KARARI

Göri§ülecek başka giindem maddesi bulunmadığtndan Mayıs-202t olağan
Meclis Toplannsl 2.Birleşiminin kapatrlmasına vç Hazirwı-2D2l olağan Meclis
toplantısl l.Birleşiminin 01.06.202l sah gilnü saat l7:00'da Belediyemiz Meclis
Toplaİı salonunda yapılmasma oybirliği ile karar verildi.

M

Mustafa
}leclis

Aru

I({RA
üy"

>-

Hü§eyin

çoLAK

Katip Uye

