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2021 YILI EKİM  AYI 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 

1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ 

     Belediye Meclisi; 2021 Yılı Ekim Ayı 9. Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi yapmak üzere 

05.10.2021günü saat 15.00’te Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesinde toplanarak 

aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır. 

 I- Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 123 sayılı kararının özeti; 

     Belediye Meclisimizin 07.09.2021 Tarih ve 121 Sayılı Kararı hakkındaki İmar Komisyon Raporu 

(Belediye Meclis Üyesi Naci ALKAN’ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 27. maddesi gereği 

Toplantı Salonunu terk etmesinden sonra) Belediye Meclisinde görüşülerek; 

 

 Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 16  Sayılı Kararı ile kabul edilen, Muğla Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 10.06.2021 tarih ve 135 Sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanan İlçemiz, Çamlı 

Mahallesi, Taşhan Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; 06.07.2021-05.08.2021 tarihleri 

arasında 30 gün süre ile ilan edilmiş, askı süreci içinde 3 adet itiraz dilekçesi Belediye 

Başkanlığımıza iletilmiştir.      

1. 04.08.2021 tarih ve 19115 kayıt nolu MUAMMER PAMİR KIRANER’e ait itiraz dilekçesi ile 

İlçemiz, Çamlı Mahallesi Taşhan Mevkii 2 ada 1 parsel numaralı 863,60 m2 yüzölçümlü Muammer 

Pamir KIRANER adına kayıtlı taşınmaz maliki, bahse konu taşınmazı düzgün imar parseli olarak 

satın aldığı, yürürlükteki mevzuat ve plan hükümleri doğrultusunda 10.12.2018 tarih ve 4002 

numara ile yapı kullanım izin belgesi olan yapı inşaa ettiği, ancak yeni imar planı ile yeniden 

kamuya terk işlemi ve şuyulu parsel olacağına, plan hükümlerinin 20.3.1.maddesi ile kullanım 

kararının değiştiği ve minumum ifraz şartının 1500 m2 olarak tanımlandığı ve başka bir parsel 

maliki ile birleşmek için zorunluluk oluştuğu gerekçesiyle, belirtilen hususlara ve plan 

hükümlerindeki 20.3 maddesine itirazının kabul edilmesini talep etmektedir. 

2.  05.08.2021 tarih ve 19167 kayıt nolu Mert İnşaat Tarım Ürünleri Madencilik Turizm Özel Eğitim 

Hizmetleri Sanayii Yatırım İşletmeleri A.Ş. adına kayıtlı taşınmaz yetkilisi Zafer ALKAN’a ait itiraz 

dilekçesi ile İlçemiz, Çamlı Mahallesi Taşhan Mevkii 279 ada 2 ve 3 parsel numaralı Mert İnşaat 

Tarım Ürünleri Madencilik Turizm Özel Eğitim Hizmetleri Sanayii Yatırım İşletmeleri A.Ş. adına 

kayıtlı taşınmaz yetkilisi Zafer ALKAN, parsellerinin daha önce imar uygulaması sonucu 

oluştuğunu ve yeniden kamuya terk işlemleri ile mağduriyet doğacağını bu kapsamda 

mağduriyetinin giderilmesi ve taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile getirilen 

“Trafo Alanı” kullanımının kaldırılmasını talep etmektedir. 

3.26.07.2021 tarih ve 18346 kayıt nolu Zekeriya Yaşar MAHMUTOĞLU’na   ait itiraz dilekçesi ile, 

İlçemiz,Çamlı Mahallesi Taşhan Mevkii 277 ada 6 parsel numaralı 930 m2 yüzölçümlü Zekeriya 

Yaşar MAHMUTOĞLU adına kayıtlı taşınmaz maliki plan hükümlerinin 20.3.maddesinde bulunan 

minumum ifraz şartının 1500 m2 olarak belirlenmesi neticesinde imar parselinin başka bir parselle 

şuyulu olmasına itiraz etmekte olup, plan hükümlerinin bahse konu maddesinin iptalini talep 

etmektedir. 

Söz konusu itiraz dilekçeleri incelenmiş olup;   

1.nolu  itiraz dilekçesi; İlçemiz,Çamlı Mahallesi Taşhan Mevkii 2 ada 1 parsel numaralı 863,60 m2 

yüzölçümlü Muammer Pamir KIRANER adına kayıtlı taşınmaz maliki, bahse konu taşınmazı 

düzgün imar parseli olarak satın aldığı, yürürlükteki mevzuat ve plan hükümleri doğrultusunda 

10.12.2018 tarih ve 4002 numara ile yapı kullanım izin belgesi olan yapı inşaa ettiği, ancak yeni 

imar planı ile yeniden kamuya terk işlemi ve şuyulu parsel olacağına ,plan hükümlerinin 

20.3.1.maddesi ile kullanım kararının değiştiği ve minumum ifraz şartının 1500 m2 olarak 

tanımlandığı ve başka bir parsel maliki ile birleşmek için zorunluluk oluştuğu gerekçesiyle, belirtilen 

hususlara ve plan hükümlerindeki 20.3 maddesine itirazının kabul edilmesini talep etmektedir. 

Söz konusu itiraz kullanım kararı minumum ifraz şartı ve yeniden oluşan kamusal terklere itiraz 

şeklinde 3 başlık altında özetlenebilir. İlçemizin en önemli gelir kaynağı turizm ve turizme dayalı 

ticaret sektörü ve Hizmetler sektörünün büyük alan kullanımı gerektiren ticari kullanım ve depolama 

alan ihtiyacı olan birimleri, araç-giriş sirkülasyonunun çok olması, otopark ihtiyacı gibi sebeplerle 

kent merkezinde yer seçimi yapmakta zorlanmaktadır. Bu sebeplerle ticari kullanımların bu bölgede 

yer seçimine teşvik etmek amacıyla, önceden mevzi imar plan kararlarıyla konut alanı, turizm alanı, 

ticaret alanı gibi belirlenen fonksiyonların ticaret + konut, ticaret + turizm gibi birlikte yer alacağı 

fonksiyonlar önerilmiştir. 
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Ayrıca İmar Kanununun 5.maddesi; “Nazım İmar Planı; (Değişik:29/11/2018-7153/10 md.) varsa 

bölge planlarının mekâna ilişkin genel ilkelerine ve varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak 

halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; 

genel kullanış biçimlerini, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklüklerini, nüfus yoğunlukları 

ve eşiklerini, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak 

üzere düzenlenen, plan hükümleri ve raporuyla beraber bütün olan plandır.” hükmünü içermekte 

olup, kullanım kararları 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile belirlenmekte olup, kullanım kararının 

değişmesine yönelik itiraz 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı konusudur. 

İtiraza konu; minumum ifraz şartının 1500 m2 olarak tanımlandığı hususuna ilişkin olarak;  

Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının 8.32.maddesi: 

Karayolu Kenarında veya Diğer Kara Ulaşım Güzergâhlarında Yapılacak Yapı ve Tesisler başlığının 

8.32.6 maddesi: Karayolu Kenarında veya Diğer Kara Ulaşım Güzergâhlarında Yapılacak Yapı ve 

Tesis Alanlarında, imar planlarının ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda ilgili idaresince 

onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Bu alanlarda; Min. Parsel Büyüklüğü:2000 m2 olarak 

belirlenmiştir. 

Bu kapsamda üst ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda; Plan Hükümlerinin; 20.3.4 maddesi: 

‘’Bu alanlarda min. ifraz koşulu 2000 m2’dir. Ancak bu plandan önce onaylı imar planı bulunan ve 

imar uygulaması tamamlanan parsellerde min. ifraz koşulu 1500 m2.dir.’’ şeklinde düzenlenmiştir. 

Mekânsal Planlar Yönetmeliğinin “İmar Planı Değişiklikleri” başlığının 26.maddesinin 5.bendi: 

İmar Planında verilmiş olan inşaat emsalinin kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu 

nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal 

ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek 

üzere ayrılır.” hükmünü içermektedir. Ayrıca Mekânsal Planlar Yönetmeliğinin “İmar Planı 

Değişiklikleri” başlığının 26.Maddesinin 6/c bendi :”İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş 

amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda 

mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 

7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz “bu kapsamda taşınmazın mahreç aldığı 7m.lik 

yol,10m.’ye çıkarılmıştır. 

3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi Ve Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’in 

5. maddesi gereği İmar planları ile umumi hizmet veya kamu hizmetleri kullanımı getirilen alanların 

öncelikle 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılarak, DOP’tan 

oluşturulması esastır. Ancak; Daha önce uygulama görmüş, mevcut ya da sonradan yapılan imar 

planlarında umumi ya da kamu hizmet alanlarına isabet eden, alınacak düzenleme ortaklık payları, 

düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini  

(%45)  geçemez.  

2.nolu itiraz dilekçesi 

İlçemiz,Çamlı Mahallesi Taşhan Mevkii 279 ada 2 ve 3 parsel numaralı Mert İnşaat Tarım Ürünleri 

Madencilik Turizm Özel Eğitim Hizmetleri Sanayii Yatırım İşletmeleri A.Ş. adına kayıtlı taşınmaz 

yetkilisi Zafer ALKAN parsellerinin daha önce imar uygulaması sonucu oluştuğunu ve yeniden 

kamuya terk işlemleri ile mağduriyet doğacağını bu kapsamda mağduriyetinin giderilmesi ve 

taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile getirilen “Trafo Alanı” kullanımının  

kaldırılmasını talep etmektedir. 

3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi Ve Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik’in 5. maddesi gereği; İmar planları ile umumi hizmet veya kamu hizmetleri kullanımı 

getirilen alanların öncelikle 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama 

yapılarak, DOP’tan oluşturulması esastır. Ancak; Daha önce uygulama görmüş, mevcut ya da 

sonradan yapılan imar planlarında umumi ya da kamu hizmet alanlarına isabet eden alınacak 

düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki 

yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini  (%45)  geçemez. Ayrıca mekansal Planlar Yönetmeliğinin “İmar 

Planı Değişiklikleri” başlığının 26. maddesinin 6/d bendi:” İmar Planlarında Karayolları Genel 

Müdürlüğünün sorumluluğunda olan karayollarında yapılacak her türlü değişiklikte bu Kuruluştan 

alınacak görüşe uyulur .”hükmü geçerli olup, taşınmazın karayolu cephesine ilişkin düzenlenen 

servis yolu Karayolları Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda düzenlenmiştir. ADM Elektrik 

Dağıtım A.Ş. görüşü doğrultusunda alanın ihtiyacı olan 4 adet trafo alanı planlama alanı içerisinde 

düzenlenmiştir. 

3) nolu itiraz dilekçesi 
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   Çamlı Mahallesi Taşhan Mevkii 277 ada 6 parsel numaralı 930 m2 yüzölçümlü Zekeriya 

Yaşar MAHMUTOĞLU adına kayıtlı taşınmaz maliki plan hükümlerinin 20.3.maddesinde bulunan 

minumum ifraz şartının 1500 m2 olarak belirlenmesi neticesinde imar parselinin başka bir parselle 

şuyulu olmasına itiraz etmekte olup plan hükümlerinin bahse konu maddesinin iptalini talep 

etmektedir. Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının 

8.32.maddesi: Karayolu Kenarında veya Diğer Kara Ulaşım Güzergâhlarında Yapılacak Yapı ve 

Tesisler başlığının 8.32.6 maddesi: Karayolu Kenarında veya Diğer Kara Ulaşım Güzergâhlarında 

Yapılacak Yapı ve Tesis Alanlarında, imar planlarının ilgili kurum ve kuruluş görüşleri 

doğrultusunda ilgili idaresince onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Bu alanlarda; Min 

.Parsel Büyüklüğü:2000 m2 olarak belirlenmiştir. 

Bu kapsamda üst ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda; Plan Hükümlerinin;20.3.4 maddesi 

:”Bu alanlarda min. ifraz koşulu 2000 m2’dir. Ancak bu plandan önce onaylı imar planı bulunan ve 

imar uygulaması tamamlanan parsellerde min. ifraz koşulu 1500 m2.dir.” şeklinde düzenlenmiştir. 

           Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; İlçemiz, Çamlı Mahallesi, Taşhan Mevkii 1/1000 

Ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, üst 

ölçekli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 

doğrultusunda, değerlendirilerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre söz konusu 

itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda (Meclis Üyeleri Ayşegül MUNGAN, 

Süleyman EROĞLU Mustafa GÖKMEN ve Duran İLGÜN’ün ret, Bestami ŞİNİK ve Asım 

GENİŞ’in çekimser oy kullanmas karşın) oy çokluğu ile karar verildi.   

II- Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 124 sayılı kararının özeti; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün “Tahsis’’ konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde 

görüşülerek; Belediyemize ait İlçemiz Osmaniye Mahallesi 142 ada 4 parsel üzerinde, Marmaris Bal 

Evi yanında bulunan taşınmazın -Osmaniye Mahalle Muhtarlığının kullandığı bağımsız bölüm hariç- 

Amos Kazı Evi olarak kullanılması için Marmaris Müze Müdürlüğüne; 5393 Sayılı Kanunun 18. 

maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz tahsis 

edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 
 

III- Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 125 sayılı kararının özeti; 

     İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “2022 Yılı Fazla Mesai Ücreti” konulu müzekkeresi 

Belediye Meclisinde görüşülerek; konunun incelenmek ve görüşülmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesine ve komisyonda incelendikten sonra, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile 

birlikte 2021 Yılı Ekim Ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde görüşülmesine işaretle 

yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 
 

IV- Belediye Meclisinin 05.10.2021 126 sayılı kararının özeti; 

    Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Ücret Tarifesi” konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde 

görüşülerek; 2022 yılında Belediyemizce uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesi için Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havalesine ve komisyonda incelendikten sonra, Plan ve Bütçe Komisyon 

Raporu ile birlikte 2021 Yılı Ekim Ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde görüşülmesine 

işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi 

  

V- Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 127 sayılı kararının özeti; 

     Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi” konulu müzekkeresi Belediye 

Meclisinde görüşülerek; 2022 yılında Belediyemizce uygulanacak Alt Yapı ve Evsel Katı Atık 

Tarifelerinin belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve komisyonda incelendikten 

sonra, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte 2021 Yılı Ekim Ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 

2. Birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 
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VI- Belediye Meclisinin 05.10.2021tarihli ve 128 sayılı kararının özeti; 

            Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Aceze Yardımı” konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde 

görüşülerek Belediyemiz tarafından fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardımı aylığının 

günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 

komisyonda incelendikten sonra, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 2021 Yılı Ekim Ayı 

9. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy 

birliği ile karar verildi 

 

 

VII- Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 129 sayılı kararının özeti; 

          Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Performans Programı” konulu müzekkeresi Belediye 

Meclisinde görüşülerek; Belediyemizin 2022 mali yılı Performans Programının incelenmek ve 

görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve komisyonda incelendikten sonra Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 2021 Yılı Ekim Ayı 9. Olağan Meclis Toplantısının 2. 

Birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

VIII- Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 130 sayılı kararının özeti; 

          Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Bütçe” konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; 

          Belediyemizin 2022 mali yılı bütçesi ile izleyen iki yıldan 2023 ve 2024 mali yılı 

bütçelerinin incelenmek ve görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 

komisyonda incelendikten sonra, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte 2021 Yılı Ekim Ayı 

9. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy 

birliği ile karar verildi. 
 

IX-  Belediye Meclisinin 05.10.2021  tarihli ve 131 sayılı kararının özeti; 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün “Satış” konulu müzekkeresi ve ekli dosyasının 

incelenmek ve görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonu tarafından 

incelendikten sonra İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2021 Yılı Ekim Ayı 9. Olağan Meclis 

Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar 

verildi. 
 

X- Belediye Meclisinin 05.10.2021tarihli ve 132 sayılı kararının özeti; 

       Destek Hizmetleri Müdürlüğünün “Taşıt İhtiyacı’’ konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde 

görüşülerek;  Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen araçların 237 Sayılı 

Taşıt Kanununun 10. maddesi  (Değişik 17/09/2014 5234-4 md.) gereği Devlet Malzeme Ofisinden 

satın alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.          

   

ADET TALEP EDİLEN ARAÇ 

1 ADET MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ 

1 ADET TEK KABİN KAMYONET 

1 ADET ÇİFT KABİN KAMYONET 

 
 

XI- Belediye Meclisinin 05.10.2021tarihli ve 133 sayılı kararının özeti; 

Belediye Meclis Üyeleri Kenan DEGERTAŞ, Ethem SAYAR, Mustafa KARACAN ve Mehmet 

KARADİNÇ’in 2021 Yılı Ekim Ayı 9. Olağan Meclis Toplantısına katılamayacakları hakkındaki 

mazeret dilekçeleri Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi 

gereği 05.10.2021 tarihinde yapılan 2021 Yılı Ekim Ayı 9. Olağan Meclis Toplantısının 1. 

Birleşiminde izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

 


