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Ödemiş Beleıliyesi
.
Imar, Plan ve Bütçe, Hukuk Ortak komisyon Kararr

ortak Komisyonumuz, 1l Şubat 2020 Salı günü saat l6:30'da İmar Komisyonu Başkanı
Ufuk AYKOL, Tülin BoZoĞLU, Süleymıın Gökhan I(ARA, Şevket HASIRCI, Murat ÖNCEL,
Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Süleyman Gökhan KARA, Nazan DÖNMEZ, Anıl TAŞ, Plan
Bütçe Komisyonu Başkanı Murat ÜRÜN ile Üyeler Sema BİLGi. Mustafa TURAN, Fatih KÖK,
Ahmet ÖRS' ün katıhmı ile toplandı. Toplantıya Gülin Vanş ÖzrÜ ve İbrahim onur ATBN
katılmadı. Toplantıda imar ve Şehircilik Müdür V. Nermin PERVAN ve Hukuk işleri Müdürü
Burak CAN hazır bulundu.
BelediYe Meclisinin 02/1212019 tarih ve 23 Sayıh Karan ile Ortak Komisyonumuza havale
edilen İZSU Genel Müdürlüğij 27 /0l 12020 tarih ve 7539 sayılı yazısı ile Ödemiş ilçesi Seyrekli
Mahallesinde Yer alan l04 ada 2 parsel (eski 4l4 parsel) sayılı 6.330,40m2 yiizölçümlü taşınmaz
ijzerinde 2 adet kulu yeri için 50 m2 lik a|an, 422 parsel sayılı 5.440,00m2 yüölçümlü taşınmaz
üzerinde 25 m2 lik kulu yeri ve 5 metre eninde su isale hattı servis yolu ile birlikte toplam
436,30m2 lik alan, 726 parsel sayılı 1 1.580,00m2 yüzölçümlü taşınmaz iizerinde 25 m2 lik 2 adet
kuYu Yeri iÇin 50 m2 lik alan ve 1343 parsel sayılı 1.351,02m2 yüzölçtimlü taşınmaz üzerinde l
adet kuYu Yeri iÇin 25m2 l1k alan olmak üzere toplam 6 adet kuyu yeri ve iletim hattının tahsisi
taleP edildiği, talebe istinaden Belediyemiz Meclisinin 15/12/2014 tarih ve 161 saylı kararı ile
idareleri İZSU adına 5 yıl müddetle tahsisleri yapılmış olduğu, tahsis siireleri sona eren Seyrekli
Mahallesi l343 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde kuyu açılmadığı için verilen tahsisin ipta1 edilmesi,
104 ada, 2 Parsel, 422 parse| ve 726 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan kuyu yerleri ve
iletim hatları için Belediyemizce verilen 5 yıllık tahsis sürelerinin hizmet süresince süresiz
olarak idareleri adına tahsisi ile ilgili izsu' nun talebi konusunun görüşülmesine başlanıldı.
Söz konusu taŞınmazlar ile ilgili yapılan incelemede; Seyrekli Mahallesi eski 4l4 parsel de
kaYıtlı taŞınmazın toplulaştırma işlemine tabii tutularak l04 ada,2 parsel numaralı taşınmaz olduğu
ve taŞınmazın konumunun değiştiği, bu sebeple eski 414 parselde bulunan 2 adet kuyunun özel
şüsa ait taşınmazlarda kaldığının anlaşıldığı için bu taşınmazla ilgili işleme gerek olmadığına,
Mülkiyeti Belediyemize ait Seyrekli Mahallesi 422 parsel sayılı 5.440,00m2
YüzölÇiimlü taŞınmaz ilzei.nde 25 m2 lik kuyu yeri ve 5 metre eninde su isale hattı servis yolu ile
birlikte toplam 436,30m2 lik alan ile Seyrekli Mahallesi, 726 parse| sayılı 1 1.580,00m2
yiizölçümlü taşınmaz iizerinde 25 m2 |ik 2 adet kuyu yeri için 50 m2 lik alanın iZSU adına 5 yıl
müddetle tahsisi ile ilgili talebin kabulüne mevcudun oy birliği ile,
onayı için Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.
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