T.C.
DALAMAN BELEDİYE MECLİSİ
İmar Komisyonu Başkanlığı
Sayı : 11
Konu: İsmail AKTA dilekçesi.

11.12.2014

Belediye Meclisinin 12.04.2014 tarih ve 45 sayılı kararı ile oluşturulan İmar Komisyonu; Belediye
Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 160 sayılı kararında belirtilen konuyu görüşmek üzere 11.12.2014 tarihinde saat
14:00’da İlhan KURAL, Emine KARAKUŞ GÜVEN, Hüseyin ERTUĞRUL,Halil ÇALŞ ve Kemal İLHAN’ın
katılımı ile toplanılmıştır.
İsmail AKTA’nın Belediye Başkanlığına verdiği 01.12.2014 tarihli dilekçesinde:Belediye Başkanlığı ile
imzalamış olduğu protokol gereği sahibi bulunduğu İlçemiz Merkez Mahallesi 19 ada 6 ve 26 parseller ile
Belediyemize ait Merkez Mahallesi 19 ada 132 nolu parselde bulunan 44 nolu bağımsız bölümün trampasının
yapılmasını istemektedir. Söz konusu talep Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 160 sayılı kararı ile
incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar Komisyonunca yapılan inceleme neticesinde; İlçemiz Merkez Mahallesi 19 ada 6 ve 26 parsellerin
sahibi İsmail AKTA ile Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile İlçemiz Merkez Mahallesi 19 ada 6 ve
26 parsellerin tapuda Belediyeye devri ile Belediyemize ait Merkez Mahallesi 19 ada 132 nolu parselde bulunan
44 nolu bağımsız bölümün parsel sahibine devredilmesi ve katılım bedeli olan 30.000 YTL’nin parsel sahibi
tarafından ödenmesi imza altına alınmıştır. 26.11.2014 tarihli muhasebe kaydından Katılım Bedelinin
yatırıldığı,44 nolu bağımsız bölümde bulunan asma katın İsmail AKTA tarafından yaptırıldığı , İsmail AKTA’ya
ait Merkez Mahallesi 19 ada 26 parselin tamamı ile 6 nolu parselin bir kısmının imar yolu içerisinde kaldığı ve
imar yolunun Belediye tarafından açılarak kamunun kullanımına sunulduğu,19 ada 6 nolu parselin imar yolunun
dışında kalan kısmının ise yapı yapmaya uygun olmadığı tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesinde: “Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar
planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve
meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya
bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı
tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen
bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder.
Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, kamu yararı için, belediye veya valilikçe yeri alınan
şahısların muvafakatları halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini
suretiyle değiştirmeye belediye ve valilik yetkilidir. Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil
inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer
hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi
suretiyle sattırmaya yetkilidir. Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır.” denilmektedir.
İsmail AKTA’ya ait Merkez Mahallesi 19 ada 6 nolu 19.88 m2 yüzölçümlü ve 26 nolu 22.77 m2
yüzölçümlü parseller ile Belediyemize ait Merkez Mahallesi 19 ada 132 nolu parselde bulunan zemin kat 44 nolu
bağımsız bölümün 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre trampasının yapılması komisyonumuzca
uygun bulunmuş olup;
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre konunun Belediye Meclisince görüşülmesine
üyelerin oylarıyla oy birliği ile karar verilmiştir.

İlhan KURAL
İmar Komisyonu Baş.

Emine KARAKUŞ GÜVEN
İmar Komisyonu Baş.V.

Halil ÇALIŞ
İmar Komisyonu Üyesi

Hüseyin ERTUĞRUL
İmar Komisyonu Üyesi

Kemal İLHAN
İmar Komisyonu Üyesi

T.C.
DALAMAN BELEDİYE MECLİSİ
İmar Komisyonu Başkanlığı
Sayı : 9
Konu: Savaş ÇAĞLAYAN dilekçesi.

05.09.2014

Belediye Meclisinin 12.04.2014 tarih ve 45 sayılı kararı ile oluşturulan İmar Komisyonu,
Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 111,112 sayılı kararlarında belirtilen konuları görüşmek üzere
05.09.2014 tarihinde saat 14:00’da İlhan KURAL, Emine KARAKUŞ GÜVEN, Hüseyin ERTUĞRUL,
Halil ÇALIŞ ve Kemal İLHAN’nın katılımı ile toplanılmıştır.
Savaş ÇAĞLAYAN’ın Belediye Başkanlığına verdiği 25.07.2014 tarihli dilekçesinde; İlçemiz
Merkez Mahallesi 5 ada 138 parselde zemin katı ticaret,üstü konut olan ve yapımında dilekçe ekinde
sunulan taslakta görüldüğü üzere zemin katı tek bir blok, diğer katları ise 2 blok şeklinde yapmak
istediği belirtilmiştir. Söz konusu talep Mimari Estetik Komisyonunca incelenmiş ve Mimari Estetik
Komisyonunun 25.08.2014 tarihli raporu, Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 112 sayılı kararı ile
incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;
Mimari Estetik Komisyonunun 25.08.2014 tarihli raporunda, Merkez Mahallesi 5 ada 238 parsel
sayılı taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yapının zemin katının tek bir kitle olarak inşa edilmesine,
zemin kat üzerinde inşa edilecek olan 1.,2., ve 3.katların 2 ayrı blok halinde tertiplenmesine,2 blok
arasında minimum 6,00 m. mesafe bırakılmasına, 6.00 m. çekme mesafesi içerisine açık veya kapalı
çıkma yapılmamasına zemin kat üzerinde oluşacak olan terasın, zemin kat üzerinde tertiplenecek olan
her bir bloktaki bağımsız bölümün kullanımını belirleyecek şekilde parapet duvarla veya korkuluklarla
ayrılmasına karar verildiği görülmüştür.
Mimari Estetik Komisyonunun belirlediği şekilde binanın zemin katının tek bir blok halinde, üst
katlarının ise iki ayrı blok halinde yapılması, bloklar arası en az 6.00 m. mesafe bırakılması,6.00 m.lik
çekme içerisine açık ve kapalı çıkma yapılmaması, zemin kat üstünün balkon izdüşümleri hariç olmak
üzere tüm çekmelerin peyzaj projesinin yapılması Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup;
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre konunun Belediye Meclisince
görüşülmesine üyelerin oylarıyla oy birliği ile karar verilmiştir.

İlhan KURAL
İmar Kom.Baş.

Halil ÇALIŞ
İmar Kom.Üyesi

Emine KARAKUŞ GÜVEN
İmar Kom.Baş.V.

Hüseyin ERTUĞRUL
İmar Kom.Üyesi

Kemal İLHAN
İmar Kom.Üyesi

