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Ortak komisyonumuz, 11.03.202I Perşembe günü saat 16.30'da İmar Komisyonu Başkanı Tülin
BOZOĞLU, Ufuk AYKOL, Süleyman Gökhan KARA, Murat ÖNcBr ve şevket HASIRCI ile
çevre
Komisyonu Başkanı Mehmet OKUMUŞ, Ufuk AYKOL, Abdülkadir KARAERKEK ve Metin UÇAR,
Tanm ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mustafa TURAN, Metin UÇAR, Mustafa GERÇEK, İbrahim

ARMUTLU ve Gülşen GÖRKEN ile toplandı. Toplantıya Çevre Komisyonu üyesi Ahmet ÖRS

katılmadı. Toplantıda İmar ve Şehircilik Müdi.ır V. Nermin PERVAN, Park ve Büçeler Müdürü Seher
CÖZrÜ ve Tanmsal Hizmetler Müdür V. Kadir YILDIZile Hukuk İşleri Müdtirü Av. Burak CAN hazır
bulundu.
BelediYe Meclisinin 01.03.202| tarih ve 45 Sayılı Kararı ile ortak komisyonumuzahavale edilen
BelediYe Meclis Üyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Ceyhun KINLI,nın, belediyemize
verdiği |9.02.202l tarihli dilekçe ile küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak su sorununa karşı;
l)Kent iÇinde araÇ Yıkama, süs havuz|an, havuzlu konutlar gibi kullanımların denetim altına
alınması, bu alanlarda yağmur suyu biriktirme depolan kullanılması,
2)Park ve bahÇelerde kullanılan bitkilerin yağmur suyu hasadı yapılarak depo alanları
oluşturulması,
3)Çatılardan akan yağmur sulannın toplarup biriktirilmesi konusunda imar plan nofu getirilmesi,
4)Si.lreli ve duyarlı musluk kullanımı ile klozetlerdeki su haznelerinin küçültülmesi,
5)su tasamıfu için bilgilendirme ve kamu spotları yapılması,
suretiyle gerekli önlemlerin alınması konusunun görüşülmesine başlandı.

BelediYemiz 1|e izmir Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğünün Atıksuların geri

kazanılması kapsamında ortaklaşa proje çalışmalanna başlanıldığı incelenmiştir.
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. Maddesinin 7. Fıkrasında; "2o0o m2,den büyük parsellerde
YaPılacak YaPılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularınrn, tabii zemin altında tesis
edilecek YağmursuYu toPlama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden
kullanılması
amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. iıgili idarelerce daha küçük parsellere
ilişkin de
zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınınna
3 m. den fazla
YaklaŞmamak kaYdı ile ön bahçe zemini altında konumlarıdınlır. Toplama tankı tahliye hattı varsa
YağmursuYu Şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz" hükmünün yer aldığı görülmüşttir.
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan "iıgiüi idarelerce daha
küçük
Parsellere iliŞkin de zorunluluk getirilebilir" hükmiine istinaden meslek odaları ile ortaklaşa
çalışma
yapılması gerekti gi incelenmiştir.
Kiiresel tsrrrma ve iklim değişikliğine bağlı olarak su sonınuna karşı bilgilendirme ve kamu
sPotları YaPılmasırun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. Maddesinin 7. Fıkrasında yer
alan ..İıgiıi
idarelerce daha küÇük Parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir" hükmüne istinaden
meslek odaları ile
ortaklaŞa ÇalıŞma yapılarak imar planı revizyonunda plan nofu eklenmesinin uygun
olduğuna oy birliği
ile,
kararın onayr için Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.
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