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2021 YILI EKİM AYI  MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-268 

2021 yılı Eylül ayı Meclis kararlarında maddi hata olmadığı anlaşıldığından, kararların aynen geçerli 

olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-269 

Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Kökten’in mazeretinin kabul edilerek izinli sayılmasına Meclisimizce 

oybirliği ile karar verilmiştir.  

04/10/2021 KARAR NO: 2021-270 

Burhaniye Belediyesi Bur Bel Turizm A.Ş. olarak gerekli kurumlara teminat olarak verilmek üzere alınan 

Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarih ve 2021/255 sayılı kararında banka mevzuatına göre düzeltme 

yapılması ile ilgili Meclise sunulan 1 no’lu önerinin gündemin 3. maddesi olarak gündeme ilave edilmesine 

Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

04/10/2021 KARAR NO: 2021-271 

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülüp karara bağlanması ile ilgili konunun incelenmek 

üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-272 

Belediyemizin 2022 Mali Yılı ve takip eden iki yılın Analitik Bütçe Tasarısının görüşülüp karara 

bağlanması ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 

Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-273 

Burhaniye Belediyesi Bur-Bel Turizm A.Ş.’nin hizmet faaliyet alanlarının genişlemesinden dolayı gerekli 

kurumlara teminat olarak verilmek üzere ve gerekli hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Bur-Bel Turizm 

A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanına tüm banka şubelerinden 1.000.000TL’ye kadar teminat mektubu alma 

ve kredi kullanma yetkisi verilmesine, Bankalar Mevzuatı gereğince şirketin teminat mektubu alma ve 

kredi kullanma konularında Belediyemizin de kefil olmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-274 

İlçemiz Şahinler Mahallesi 133 ada 1 no’lu parselde kayıtlı 159,21 m²’lik taşınmazın satın alınması için 

mülkiyeti Belediyemize ait Şahinler Mahallesi 117 ada 30 no’lu parselde kayıtlı 4.487,54 m²’lik taşınmazın 

satılması ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun tekrar Plan Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ile 

Kırsal Alan Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonuna birlikte havale edilmesine, komisyon raporu 

doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-275 

Havran Çayı, Deniz Kirliliği, Yüzeysel Su Kirlikleri Sebep ve Sonuçları, Burhaniye sınırları içerisinde 

kanalizasyon hatları olup, arıtma ile sonlanmayan Pelitköy ve kırsal mahallerimizdeki kanalizasyon 

hatlarının alıcı ortama deşarj edilmesi konusu ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp 

karara bağlanması konusunda Komisyon Kararının hazırlanması için yapılan saha çalışmaları, analiz 

çalışmaları, teknik yorumlar ve değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır. 

Tespitler: 

1-Havran bölgesinden başlayarak, ilçemiz sınırlarından devam edip denize dökülen Havran Çayı 

kirletici sebepleri Havran ilçesinde evsel nitelikli atık suların kanalizasyon hattına bağlanarak alıcı ortama 

arıtılmadan deşarj edildiği tespitlerimiz arasında yer almaktadır. 

2-Havran ilçesinde yer alan birçok işletmenin evsel ve endüstriyel nitelikli atık sularının doğrudan 

deşarj edildiği, kaçak deşarjların bulunduğu ve birçok işletmenin atıksu arıtma tesisi olmadan faaliyet 

gösterdiği kaçak deşarj ve arıtma olmaması sebebi ile bu bölgede birçok işletmeye Balıkesir Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı bilinmektedir. 

3-Havran Çayı ve çevresinde yer alan irili ufaklı birçok sağmal ve besi hayvan çiftliklerinin 

bulunduğu ve bu işletmelerde oluşan katı ve sıvı gübrenin direk alıcı ortama deşarj edildiği tespitlerimiz 

arasında yer almaktadır. 
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4-Edremit Çayı bölgesinde yapılan teknik çalışmalarda Edremit bölgesinde yer alan atıksu arıtma 

tesisinin özellikle yaz nüfusu karşılayacak düzeyde olmadığı, atıksu arıtma tesisinden özellikle yazın kaçak 

deşarjın olduğu gözlemlenmiştir. 

5-Edremit Çayı yakınında kurulu olan birçok işletmenin atık sularını direk deşarj ettiği 

gözlenmiştir. 

6-Edremit Çayı deniz bağlantı noktasının insan faktörü ile çıkış noktasının Burhaniye istikametine 

çevrilmesi ile kirli biçimde akan suyun yönünün değiştirilerek ve ivme kazandırılarak İmko-Orjan-

Haberkent istikametine doğru akıtıldığı tespit edilmiştir. 

7-İlçemizde yer alan kırsal mahallerin;  

-2 tanesinin kanalizasyon hattı arıtma ile sonlanmaktadır. 

-2 tanesinin fosseptikte biriktirilmektedir. 

-21 tane kırsal mahallenin evsel atık suları ise kanalizasyon hattı ile dere yataklarına doğrudan, 

arıtılmadan deşarj edilmektedir. 

8-İlçemizde inşaatı devam eden Reşitköy Barajı yakınında yer alan birçok kırsal mahallenin 

doğrudan atık suları dere yataklarına akmakta olduğundan barajın faaliyete başlanması ile birlikte su 

kalitesinin değerlerinin azalmasına ve kullanım suyunun kirlenmesine sebep olacaktır. 

Yorumlar ve Yapılan Çalışmalar: 

1-Körfez Bölgesinde (Burhaniye, Edremit, Havran) kırsal mahalleler başta olmak üzere birçok 

mahallenin kanalizasyon hattının arıtma ile sonlanmadığı doğrudan alıcı ortama deşarjlarının olduğu bu 

işlemin ilgili tüm mevzuat ve Çevre Kanunu hükümlerince yasal olmadığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon 

İdaresi’nin arıtma kapasitelerini arttırması, arıtma tesislerinde makine-ekipman ilavesi ve modernizasyonu 

yapması gerektiği gözlenmiştir. 

2-Bölgemizde faaliyet gösteren birçok işletmenin atıksu arıtma tesisinin olmadığı bu işletmelerin 

ivedilikle proseslerine (üretim metodu) uygun bir atık su arıtma tesisi inşaa ederek, devreye alması ve 

Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden onaylarının alınması gerektiği gözlemlenmiştir. 

3-Bölgede Akarsu ve Deniz Kirliliği ile ilgili yapılan tüm tespitler ve raporların 

değerlendirilmesinde; işletmelerin eski teknoloji ve üretim süreçleri ile değerlendirildiği ve hatalı 

değerlendirmenin, hatalı yorum ve sonuç arayışlarına götüreceği anlaşılmıştır. 

Tüm değerlendirmelerde; 

-Bölgede kirliliğin sebebi olarak zeytin işletmelerinden kaynaklı zeytin akarsuyu gösterilmekte ve 

bu tespite göre sonuç aranmaktadır. Ancak; zeytin karasuyu zeytin işletmelerinin 3 fazlı çalıştığı yaklaşık 

10 yıl öncesi üretim teknolojilerinde oluşmaktadır. Günümüzde bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerin 

%95’i yeni teknoloji 2 fazlı sistemde çalışmakta ve zeytin karasuyu oluşmamaktadır. Oluşan kirlilik zeytin 

çekirdeğinde prina ile birlikte lisanslı firmalara satılmaktadır. 

-Bölgede kirliliğin sebebi olarak mandıralarda oluşan peynir altı suyu gösterilmektedir. Ancak; yeni 

teknoloji ile peynir altı suyunu işleyerek protein tozu v.b. yeni ürünlere dönüştüren yeni firmalar ve 

sektörler gelişmesi ile birlikte mandıralar peynir altı sularını ayrı toplayarak bu lisanslı firmalara ücret 

karşılığı satmaktadır. Ücret karşılığı satılan birşeyi, hiçbir ticari işletme deşarj etmeyeceğini 

düşünmekteyiz.  

4-Bölgemizde teknik analiz yapabilmek ve doğru tespitler gerçekleştirmek ve su kalitesini bilimsel 

olarak öğrenebilmek amacı ile ilçemiz sınırlarında belirlenen 6 noktadan (Havran Çayı güzergahı) Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş akredite laboratuvara numuneler aldırılmış ve analiz 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. Numune sonuçları incelendiğinde; su kalitesinin çok kötü durumlarda, 

Bakanlığın belirlediği limit değerleri aştığı ve canlı yaşamasına elverişsiz ve kullanılmasının son derece 

zararlı olabileceği kirlilik seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir. 

Numune sonuçları; birçok parametre açısından değerlendirilmiş ve yüzeysel su kaynaklarımızda 

zehirli kimyasal atıkların, ağır metallerin vb. birçok zararlı etkenin karıştığı tespit edilmiştir.  

Bölgemizde uzun yıllardır yüzeysel sularımız sadece toplam koliform ve Escherichia coli (E. Coli) 

parametreleri analiz yapılarak değerlendirmekte ve bu parametreler sonucunda iyi-orta-kötü olarak 

yorumlandırılmaktadır. Bu parametreler sadece dışkı karışmış suları tespit etmemizde faydalı olup, büyük 

resmi veya faciayı görmemizi perdelemektedir. 

5-Pelitköy Mahallesi bünyesinde atıksu arıtma tesisi olduğu ve çalıştırıldığı ancak atıksu arıtma 

tesisine yıllardır sahil kısmının atık suyunun alındığı ve arıtıldığı ancak Merkez Mahallenin ise yıllardır 

atık suyunun Sülüklü Deresine arıtılmadan deşarj edildiği yapılan incelemeler ile anlaşılmıştır. Pelitköy 

Merkez Mahallesinin Atıksu Arıtma Tesisine bağlantısının yapılmasının gerektiği tespit edilmiştir. 
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Sonuç ve Öneriler: 

-Arıtma tesisi ile sonlanmayan kanalizasyon hatlarının Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 

körleştirilmesi ve bu hatların atıksu arıtma tesisine bağlantısının yapılması gerekmektedir. 

-Atıksu Arıtma Tesislerinin kapasite, makine-ekipman olarak yenilenmesi ve kontrollerinin düzenli olarak 

yapılması, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerince iç izleme numunelerinin düzenli alınması ve 

limit değerleri sağlayıp/sağlamadığı kontrol edilmelidir. 

-Edremit denize bağlantı noktasının eski-doğal haline getirilmesi gerekmektedir.  

Yapılan çalışmalarda iş ve işlemlerin devamlılığı hususunda; konunun Balıkesir Büyük Şehir Belediye 

Meclis gündemine taşınması ve raporun Balıkesir Valiliği, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Büyük Şehir Belediyesine gönderilmesi için Sayın Belediye Başkanımız Ali 

Kemal DEVECİLER’e yetki verilmesine, ortak komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile 

karar verilmiştir. 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-276 

Belediyemiz Gündüz Çocuk Bakımevi 2021 yılı ücret tarifesinin tekrar değerlendirilmesini içeren Kültür 

İşleri Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması ile ilgili konunun incelenmek üzere 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-277 

Meclise havaleli 8 adet imar planı tadilat teklifi dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale 

edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 
 

S.N. ADI SOYADI MAHALLE PAFTA ADA PARSEL KONU 

 

1 BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

 

Pelitköy 30 J IA 

 

499 3 Otel Alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği 

dosyasının Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından sunulan rapora 

istinaden yeniden değerlendirilmesi,  

2 BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

 

PELİTKÖY 

 

31 J ID 

 

596 1 Otel Alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği 

dosyasının Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından sunulan rapora 

istinaden yeniden değerlendirilmesi 

3 BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

 

PELİTKÖY 

 

- - - Pelitköy Mahallesi, 30KIA 1/1000 

Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan 

Notları, 30JID Pelitköy (Kıyı Kesimi) 

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar 

Planı İlave Plan Notları, 31JIIA 1/1000 

Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı İlave 

Plan Notları dosyalarının Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 

sunulan rapora istinaden yeniden 

değerlendirilmesi, 

4 Şahıs Mahkeme  28 29 K 

 

457 90 Konut Alanında Bulunan Parsellerin 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 19. 

Madde Hükümleri Gereğince Ticaret 

Kullanım Talebinin Değerlendirilmesi 

5 Şahıs Şahinler - 149 71 İlçemiz Şahinler Mahallesi, 149 ada71 

numaralı taşınmaz sahibinin Mülkiyeti 

Belediyemize ait 149 ada 65 numaralı 

parselden geçit hakkı talebinin 

değerlendirilmesi, 

6 AKSA BALIKESİR 

DOĞAL GAZ DAĞITIM 

A.Ş. 

 

İskele 24 26 J 

 

- - İskele Mahallesi, 526. Sokak ve 

Kabaağaç Caddesi arasında kalan park 

alanında gaz arzını sağlamak amacıyla 

talep edilen bölge regülatörü yerinin 

değerlendirilmesi, 

7 VODAFONE 

TELEKOMÜNİKASYON 

A.Ş. 

 

Ören 24 29 P 

 

234 56- 57 İlçemiz Ören Mahallesi, mülkiyeti 

belediyemize ait 234 ada 57 numaralı 

parselden 234 ada 56 numaralı parsele 

Belediye Meclisinin 07/07/2021 tarih ve 

2021/196 sayılı kararı ile verilen İrtifak 

hakkının yeniden değerlendirilmesi,  

8 BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

Kocacami 28 29 L 

 

- - Atatürk Caddesi ile Müderris Şükrü 

Sokak arasında kalan yola numarataj 

sisteminde cadde veya sokak ismi 

verilmesi  
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04/10/2021 KARAR NO: 2021-278 

İlçemiz Kızıklı, Çoruk, Geriş, Memiş, Mahkeme, Şarköy, Taylıeli Mahalleleri sınırında Çanakkale-İzmir 

Karayoluna cepheli taşınmazlar için hazırlanan “Kentsel Servis Alanı” amaçlı 1/100.000 Ölçekli Çevre 

Düzeni Planı Değişikliği Teklifi değerlendirilmiş olup, konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun 

tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği 

ile karar verilmiştir. 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-279 

Burhaniye Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarih ve 2021/238 sayılı meclis kararına istinaden E 87 

Karayolunun 100 metre sınırı içerisinde yer alan Pelitköy Mahallesi, 419 ada, 5 numaralı parselde Zeytin 

İşleme Tesisi talebi değerlendirilmiş olup yapılan incelemeler neticesinde söz konusu parselde Zeytin 

İşleme Tesisinin yapılmasının uygun olduğuna imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce 

oyçokluğu ile karar verilmiştir.(Murat Yazgan, Bülent Başaran, Mehmet Çakır red oyu kullanmıştır) 

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-280 

İlçemiz, Kocacami Mahallesi, 28 29 L Uygulama İmar Planı Paftası, 856 ada, 2 numaralı parsele ilişkin 

konut alanında bulunan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 19. madde hükümleri gereğince ticaret 

kullanım talebi değerlendirilmiş olup, dosyadaki eksikliklerden dolayı konunun dairesine iadesine imar 

komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-281 

İlçemiz Şarköy Mahallesi, 28 26 B Pafta, 390 Ada, 7 numaralı parsele ilişkin konut alanında bulunan 

parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 19. madde hükümleri gereğince ticaret kullanım talebi 

değerlendirilmiş olup, dosyadaki eksikliklerden dolayı konunun dairesine iadesine imar komisyonu raporu 

doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-282 

Belediye Meclisimizin, 03/11/2020 tarihli ve 2020/247 sayılı kararı ile kabul edilerek 01/01/2021 tarihi 

itibarıyla yürürlüğe giren 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesinde, 02/08/2021 tarih ve 2021-226 sayılı meclis 

kararı oluşan şartlar karşısında Gündüz Bakımevi ücret tarifesinin tekrar revize edilerek 5393 Sayılı 

Belediye Kanunu gereğince; 

 

Gündüz Bakımevleri Ücret Tarifesi (KDV Hariç) 

 Hane geliri 3.500,00 TL’ye kadar olan aileler için; 

Tam Gün  (36 ay – 72 ay Yaş Grubu) 575,00 TL  

Yarım Gün  (36 ay – 72 ay Yaş Grubu) 350,00 TL 

Kırtasiye Ücreti (Eğitim/Öğretim Dönemi) (2 taksit olarak ödenecektir) 250,00 TL 

 Hane geliri 3.501,00-7.500,00 TL arasında olan aileler için; 

Tam Gün  (36 ay – 72 ay Yaş Grubu) 700,00 TL 

Yarım Gün  (36 ay – 72 ay Yaş Grubu) 500,00 TL 

Kırtasiye Ücreti (Eğitim/Öğretim Dönemi) (2 taksit olarak ödenecektir) 350,00 TL 

 Hane geliri 7.501,00 TL ve üzerinde olan aileler için; 

(İşbu hane geliri için kontenjan %15 olarak sınırlandırılmıştır.) 

Tam Gün  (36 ay – 72 ay Yaş Grubu) 1.250,00 TL 

Yarım Gün  (36 ay – 72 ay Yaş Grubu) 900,00 TL 

Kırtasiye Ücreti (Eğitim/Öğretim Dönemi) (2 taksit olarak ödenecektir) 350,00 TL 
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Kültür İşler Müdürlüğü tarafından yapılacak tespit sonucunda ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin 

çocukları ile Şehit ve Gazi ailelerin çocuklarına Belediye Başkanının oluru ile yasal sınırdan az olmayacak 

şekilde ücret tarifesinin uygulanmasına, 

Ebeveynlerin biri veya ikisi cezaevinde olan hükümlülerin çocukları yasal sınırdan az olmayacak şekilde ücret 

tarifesinin uygulanmasına, 

Söz konusu Şehit ve Gazi Çocukları, ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları ile ebeveynlerin biri 

veya ikisi cezaevinde olan hükümlü olan ailelerin çocukları mevcut kapasitenin %20 oranını geçmeyecek 

şekilde kontenjan kullandırılmasına, 

Kardeş indirimi (Birinci çocuktan sonra her çocuk için) uygulanan ücret tarifesine %10 indirim uygulanır. 

olacak şekilde uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile 

karar verilmiştir. 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-283 

İlçemiz Pelitköy Mahallesi, 30J-IA Uygulama İmar Planı Paftası, 499 ada 3 numaralı parseli kapsayan 

“Otel Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından sunulan rapora istinaden yeniden değerlendirilmiş olup, yapılan incelemeler 

neticesinde söz konusu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kesinleşmiş olması ve 

Uygulama İmar Planının Nazım İmar Planına uygunluğu ilkesi göz önünde bulundurularak 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planının geçerliliğine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile 

karar verilmiştir.  

04/10/2021 KARAR NO: 2021-284 

İlçemiz Pelitköy Mahallesi, 31J-ID Uygulama İmar Planı Paftası, 596 ada 1 numaralı parseli kapsayan 

“Otel Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından sunulan rapora istinaden yeniden değerlendirilmiş olup, yapılan incelemeler 

neticesinde söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının geçerliliğine imar komisyonu raporu 

doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Mehmet Zeybek red oyu kullanmıştır.) 

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-285 

İlçemiz Pelitköy Mahallesi, 30KIA 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notları, 30JID Pelitköy 

(Kıyı Kesimi) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı İlave Plan Notları, 31JIIA 1/1000 Ölçekli 

İlave Uygulama İmar Planı İlave Plan Notları dosyaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 

sunulan rapora istinaden yeniden değerlendirilmiş olup, Burhaniye Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Plan Notları ile bir bütünlük sağlamak amacıyla hazırlanan Pelitköy 1/1000 Ölçekli Uygulama 

İmar Planı İlave Plan Notları dosyalarının geçerliliğine imar komisyonu raporu doğrultusunda 

Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-286 

İlçemiz, Mahkeme Mahallesi, 28 29 K Uygulama İmar Planı Paftası, 457 ada, 90 numaralı parsele ilişkin 

konut alanında bulunan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 19. madde hükümleri gereğince ticaret 

kullanım talebi değerlendirilmiş olup, yapılan incelemeler neticesinde talebin kabulüne imar komisyonu 

raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-287 

İlçemiz Şahinler Mahallesi, 149 ada 71 numaralı parselin sahibi tarafından Mülkiyeti Belediyemize ait 149 

ada 65 numaralı parselden geçit hakkı talep edilmesine ilişkin konu değerlendirilmeye alınmış olup, 

yapılan incelemeler neticesinde 149 ada 71 numaralı parsele 149 ada 65 numaralı parselden verilecek en 

kısa mesafeli geçit hakkının, 65 numaralı belediye taşınmazını ikiye bölecek olması sebebiyle talebin 

reddine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-288 

İlçemiz İskele Mahallesi, 526. Sokak ve Kabaağaç Caddesi arasında kalan park alanında gaz arzını 

sağlamak amacıyla koyulacak bölge regülatörünün yerine ilişkin konu değerlendirmeye alınmış olup, 

yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu bölge regülatörünün ekli krokide gösterilen alanda kurulmasının 

uygun olduğuna imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 
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04/10/2021 KARAR NO: 2021-289 

İlçemiz Ören Mahallesi, mülkiyeti belediyemize ait 234 ada 57 numaralı parselden, 234 ada 56 numaralı 

parsele Belediye Meclisinin 07/07/2021 tarih ve 2021/196 sayılı kararı ile verilen irtifak hakkının yeniden 

değerlendirmesi konusu incelenmeye alınmış olup, yapılan incelemeler neticesinde 07/07/2021 tarih ve 

2021/196 sayılı meclis kararında 4 metre olarak belirtilen irtifak hakkının 12 metre olarak revize 

edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-290 

Atatürk Caddesi ile Müderris Şükrü Sokak arasında kalan yola numarataj sisteminde cadde veya sokak ismi 

verilmesi değerlendirmeye alınmış olup, bahse konu yola 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesi 

kapsamında Koca Necmi isminin verilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

04/10/2021 KARAR NO: 2021-291 

Belediye Meclisimizin 04/10/2021 tarih ve 2021/283 sayılı kararının açıklamasında yanlış yer gösterilmesi 

dolayısıyla yanlış anlamalara sebep vermemek için tekrar görüşülmek üzere geri alınmasına Meclisimizce 

oybirliği ile karar verilmiştir.  

04/10/2021 KARAR NO: 2021-292 

İlçemiz Pelitköy Mahallesi, 30J-IA Uygulama İmar Planı Paftası, 499 ada 3 numaralı parseli kapsayan 

“Otel Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından sunulan rapora istinaden yeniden değerlendirilmiş olup, yapılan incelemeler 

neticesinde söz konusu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kesinleşmiş olması ve 

Uygulama İmar Planının Nazım İmar Planına uygunluğu ilkesi göz önünde bulundurularak 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planının geçerliliğine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile 

karar verilmiştir.  
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