
T.C

ERciŞ BELEDiYE BAŞKANLlĞl
MECLlS TUTANAK oZETl

Tutanak Tarihi : 07 .O2.2O72

Tuta nak No :05

MEcLlSl TEŞKlL EDENLER

Dr. Nuri MEHMETBEYoĞLU
Erciş Kaymakaml
Erciş Belediye Başkan Vekili

UYE

Tarık FATİH

zabıta Müdür vekili

UYE

Mustafa DAVUToĞLU
Mali H izmetler Müdür Vekili

UYE

Sina n TURLAK

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

UYE

Mustafa DAVUT
Mali Hizm dür vckili

UYE

Sinan TURLAK

ALlNAN KARAR

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinin ikinci flkrası ile 46' ncı maddesi gereği;

Belediye Meclisimiz 07.o2.zo2z tarihi Pazartesi günü saat lo.oo'da Erciş Kaymakamı ve Belediye BaŞkan
,/ekili Dr. Nuri MEHMETBEYoĞLU başkanllğında Üyelerden Mali Hizmetler Müdür Vekili, Mustafa

-onvuıoĞı_u, Zabıta Müdür Vekili Tarık FATiH ve imar ve Şehircilik Müdür Vekili Sinan TURLAK'ın iŞtirakleri

ile Belediye meclis salonunda birinci birleşimini açtı.

KARAR-11: ]\4ec lisiıı]izcc y-apılan müzakcreler neticesin<le: ilçemiz sınırları içerisinde sunulmakta olan yol

yapım. bakıın V(J onaflm ça[ışır,ıalarına esas Van Büyükşehir Belcdiye Başkanlığı l]en İşleri Daire
"Başkanlıgınca 

kullaıııln-ıak üİeı,e şantiye alanına ihtiyaç olduğrına bahisle; "j-i9j sayılı ,Bclctlil'c Kuıııııun

Beleıtiycnin gajreı, 1,e sorunılııIuklİrı nİaılcte ]] 'Beleıtiya. nııılıulli nıtişıerck niıalikte olnıuk şıı'ıı.Y'lıı. ıı) lıııııı"

,su ı.c l«ınrıLizu.rlıın, ıılaşıııı gibi kentıcl alı yapı; cıığrafi ı,e kanı bilgi .şislenılari; 
,Ç.t|r'c 

|'t ('cIrc ,\Lığlüğü,

tenıi:lik ı.e kaıı'alık; zubıııı, İtlüiye, acil 1,ardİnı, kurıtıİnıa ve ıunbuluns: şehir iç,i ıı'tılik; ılaliıı ı'a ıııt':ıırlıklıır,-

uğuçlanılı.nıu, purk ı.e _r_aşii' oiurlur, hiznıetlcrini ))apar veya y_apıırır denilnıc kıc,tlir. IJalcdiı,e hi:ıııt,ılcri

ı|.'ııinrlaşlaru i,ı 1,,uk,ıı yerlerıle ve en uygu,ı yiinıemlerle sıınulur. "ibaresi dtığrultusuırda nriilki-v- eti

n"ı"oi1,.n]i, adıniı tcscilli Van ili Erciş ilçesi Aşagı Işıkll Mahallesi l05 ada 9 parscl nunıarah taŞıırı-naz

üz_erinde bulunan Arıtma J,esisinin doju cephesinde kalan boş alanın en az l0,000 m2,1ik kısnrınıır Van

sti;ünİ.ürİ. Belertiye Başkanlığı adına ş-anıiye 
,Belediye Hizmet Alanı' olarak meclis karar tarihi itibariYle 10

1,,İı,g,nu kalıcı 1,apı .,,up,ıro,rİrl. şu.t,ytu tuhri, edilmesine; Gereği için karar suretinin imar ve Şehircilik

V ıiJllugtine tevdiine; katılımın OYBiRLİĞiYLE karar verildi,

D

Belediye Başkan Vekilimiz Toplantıyı o8.o7.2o22 Salı günü saat lo.Oo,da tekrar toplanmak üzere

bırin cı birle kapatıyorum dedi. 07 .O7.2O72

ır' "

T

r HMETBE Ğru
Erciş Kaymakamı .

e rclş aelediye Başka n,Vek

UYE
Ta rık
Za a ür Vekili e lrcl

I
Müdür vekili



Tutana k Tarihi : O8.02.2O22

Tutana k No :06

Dr. NUri MEHMETBEYoĞLU
Erciş Kaymakaml
Erciş Belediye Başkan Vekili

UYE

Tarık FATİH

zabıta Müdür vekili

T.c
ERciŞ BELEDiYE BAŞKANLlĞl

MEcLiS TUTANAK ÖZETi

MEcLiSi TEŞKiL EDENLER

UYE

Sinan TURLAK

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

ALlNAN KARAR
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 46' ncı maddesi gereği; Belediye

Meclisimiz 08.02.2022 tarihi sall günü saat 10.00'da Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri

MEHMETBEYoĞLU başkanlığında Üyelerden Mali Hizmetler Müdür Vekili, Mustafa DAVUTOĞLU, Zablta

-Müdür Vekili Tarık FATiH Ve imar ve Şehircilik Müdür Vekili Sinan TURLAK'ın iştirakleri ile Belediye meclis

salonu nda ikinc| birleşimini açtı.

KARAR-l2: Belediye ıneclisimizce yapılan nrüzakereler neticesinde; Belediye Meclisiııin 07.12.202l tarih ve

97 sayılı kararı_"-la imar komisyonuna havale edilen Adil AKGÜL'e ait dilekçede belirtilen Vanyolu Mahallesi
.t9l ada 1 no[u parselde bulunan inıar yoluı-ıun kaldırılmasına itişkin: Mekdnsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin
26. (6) nıaddesinde beliılileıı: a) Devıımlılığı olan bir yolun belli bir kesİmde şerİt sayısı aza|Lılamaz ve

daraltılamaz. b) Yolların kaydırıln-ıasında. mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate a|ınır. t' ) lııııı'
!}!ı.iniııj ;ı}ı|ıırıi,li.l/,\/ı/ı ,ı!ııı|ııi ıııılu !.cçi.| .ıüı]Lı\,lı 3.00 nıclrıdcn ılıır ı'ııltı |'(ülü,ü l(),{ül) ı»t'lrcdcıı
,l!,r 1].lü/;; ,,,)lü: .ll,;1,:1ı;;ı,:, ı t,rlı,şik tılııııl,tırı.lıı nıiilki.ıet IC .1-0pılı.]şnlü ıllıruınlıırırıııı clı'arliNi

tı!tıııı,ı_" ibareleri doğrultusunda söz kcınusu talep uygun değerlendirilmediğinden talebin reddine; Gereği

için karar suretiııin iınar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; katılımın OYBIRLIGIYLF, karar verildi.

KARAR-l3: Betedil,e nıeclisimizce yapılan müzakereler ı,ıeticesinde; Belediye Meclisinin 07.|2.202l iarlh ve

98 sayılı kararıyla inıar komisyonuna havale edilen Hasan KARADAĞ'a ait dilekçede belitilen KıŞla

-Mahaİlesi |19 ada 23 nolu parselde bulunan Sağlık Tesisleri alanının kaldırılnrasıııa ilişkin; Mekönsal Planlar
yapıır-ı yöıretıneliğiniır 26. (3)a) maddesiııde belirtilen" İmar planındakİ durumu değİşecck alan sosl'al vc

teknik attyap, atanın<laki lesisi gerçekleştirilecek ilgili yattrtıncı Bakanlık veya kuruluşlarıır görüşü a[ıııır"

İbaresi dogruütusunda ve iı sagıık Müdürlüğü'nün |0.12.2021 tarih ve E.3l04 sal,ılı 1azısı i[e geleıı görüş

doğrultusu-nrla MekAnsal Planlar Yapınr Yönetmeliğinin 26. (3) b) maddesinde" lmıu planıııda 1er alan 1o[

haİç sosyal ve teknik ahyapı alanlarının ve kanruya ait sosl,al ve kültürel tesis alaıılarının kaldıı'ılabilnıesi

,"yu kııİtiıtiıl*esi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer 1,'eııi bir alanın ayrılınası

suietiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yi,izölçümü ve konumu etki alaırına göre aynı uygulan-ıa

etab, ueya bbıge içinde kalması,;-,aya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edileıı alanın lesisin

1,ap,l,ııas,,-,, İüruit nlnlus, zorunludur. "İbaresi doğrultusunda kaldınlması talep edilen Sağlık Tesisleri

alan,na eş,ıege, alanıır bulunması durumunda talep tekrardan değerlendirilmesine; Gereği iÇin karar suretinin

imar Ve şehircilik Müdürlüğüıre tevdiine; katı[ımın oYBiRLiĞiYLE karar verildi.

KARAR-l4: Beledi"ve ıııeclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Beledİye Meclisinin 04.01.2022 iarih

ve 04 sal,ıh kararıyla inıar komisyonuna havale edilen İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait dilekçede belirtilen KıŞla

İşi
u pıırseIde bulunan 7 melrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin; kaldırılması

:i

N{ahallesi 78 1 
,ada 2

l" /.|ş

UYE

Mustafa DAVUToĞLU
Mali Hizmetler Müdür Vekili

1 r /)

\



düşünülcn 7 nretrelik inıar 1,oluıra doğu tarafiırdaı-ı 7 metrelik bağlantı inıar 1,olunan kesiştiği tcspit edilnıiştir.

Söz konusu yolların kaldırılırrası için Y.Çınarlı Mahallesi l06 ada 3..{ ve 5 nuıııaralı parscl nıalikleriııdeır

nrur afakatlarının alıııınasından scınra dosl,a hazırlanarak Van Bül,ükşehir Belediye Başkanlığına suırulınasına;
(iereği için karar suretiniır İınar,,,c Şehircilik Müdürlüğüne terdiine; katılımın OYBİRLlGİYt.l] karar verildi.

KARAR-l5: Bcledile ııreclisiınizce yapılan müzakereler neticesinde; Belediye Meclisinin 04.0|.2022 larih
ı,c 04 sa1,,ılı kararı1,Ia inıar konıislonuna haıale edilcn İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait dilekçede belirtilen
}Jaldarbe1. Maha]lesi l 17 ada 4_]9 nolu pafselin imar planında konut alanı olan imar planının Sağlık Tesisi
alaııına d(iıüştürtilnrcsinc ilişkin: l{al,daı,bey Malıallesi l|7 ada 439 nolu parselin Konut Alanında Sağlık
['esisi a]aııına döı-ıüştürülnıe siırde herhangi bir sakınca görülnrenriştir. Söz konusu işlenılerin yürütülmesi için
l}eledilc Başkanlığınııza plan tadilatı dos1,,ası hazırlannıası durumunda Van Büyükşehir Belediye
l}aşkanhğına sunulmasına: Gerı-,!i için karar surctinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; katılımın
()\ tsiRLİĞİ\ 1.1: kariıı,rcriIdi.

Belediye Başkan Vekilimiz Toplantıyı 09.02.ZO22 Çarşamba günü saat 10.00'da tekrar toplanmak

üzere ikinci birleşimi kapatıyorum dedi. 08.02.2022

ETBEYo LU

rciş Kaymakamı ,,,

rcişı Beled iye Başkan Ve[<ili
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üyE
Mustafa DAVUT
Mali Hizme
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ür Vekili

UYE

Taf ık FAT|H

Zabı M Vekili

UYE

Sinan TURLAK
mar Ve Şe ircili {vtau, v"tiıi



T.C

ERCjŞ BELEDiYE BAŞKANLlĞ|
MECLis TUTANAK ÖzETi

MEcLlsl TE KlL EDEN LER

Tutanak Tarihi
Tutanak No

09.02.2022
07

Dr. Nuri MEHMETBEYoĞLU
Erciş Kaymakaml

Erciş Belediye Başkan Vekili

UYE

Tarık FATİH

Zabıta Müdür VekiIi

UYE

Mustafa DAVUToĞLU
Mali HIzmetler Müdür Vekili

UYE

Sina n TU RLAK

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

UYE

Mustafa DAVUTo
Mali Hizmetle ür Vekili

UYE

Sina

ALlNAN KARAR

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 46' ncı maddesi gereği; Belediye

Meclisimiz og.oz.2o72 tarihi Çarşamba günü saat lo.oo'da Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr.

Nuri MEHMETBEYoĞLU başkanllğında Üyelerden Mali Hizmetler Müdür Vekili, Mustafa DAVUToĞLU,

Zab|ta Müdür Vekili Tarık FATİH ve İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sinan TURLAK'ın iştirakleri ile BelediYe

-meclis salonunda üçüncü birleşimini açtı.

KARAI{_l6: Belediye Başkan Vekili; Arkadaşlar Belediyemize plan tadilat talebi için 6 adet müracaat

yapılmış, yapılan müracaatlar tek tek okunduktan sonra oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan aÇık oYlamasında

6 adet tadilat talep dosyasının imar ve Bayındır|ık Komisyonuna havalesine; Gereği iÇin karar suretinin Imar

Ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; katılımın oYBiRLiĞiYLE karar verildi.

Belediye Başkan Vekilimiz Toplantıyı 07.o3.2022 Pazartesi günü saat 10.0O,da toplanmak üzere

üçü ncü birleşimi kapatlyorum dedi. o9,o2.2022

ş
METBEYoGLU

itiş Kaymakamı
rc iş Belediye Başkan Vekili

UYE

rık F TlHTa
Vekili İmar ve Şehircili Müdür vekili

{



İmar ve Şehircil Müdür V,

iııın KoNl isyox U RAPoRU

İşbu rapor tarafımızca düzenlenip imza altına alınmıştır, 20, 01,2022

Bakanlık Makamlııın 2]ll0l201g Tarihli onayı ile; 5393 sayıh Belediye Kanununun 45'

inci Maddesinin 2, nci İıtrası ve aynı kanunun 46,ncı maddesi gereğince oluşturulan

B.İ;,y," Meclisi görevlendirmeleri doğrultusunda yapılan komisyon çahşması;

BelediyeMeclisinin04.0|.2022tarihve04sayılıkararıylaimarkomisyoıınahavale
edilenİlçeSağlıkMüdürlüğü'neaitdilekçedebelirtilenHaydarbeyMü9]le11:i.1.ada439
noi, puir.ıin" iınar planıida konut alanl olan imar planının Sağlık _Tesisi 

^ 

alanına

Saglıi< Tesisi alanına dönüştürüımeiinde herhangi bir sakınca görülmenıiştir. Söz 
_konusu

işlJ.ı".in yürütülmesi için Belediye Başkanlığımıza. plan tadilatı dosyası hazırlanması

drıumunda Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir,

MEHMETBEYOĞLU
E.rc iş Kaymakamı
Belediye Başkan Vekili

Mustafa DAVU Ltr
Mali Hizme üdür V.

T



iııın xoııisy oNU RAPoRU

Bakanlık Makamı,nın 21110/2019 Tarih}i onayı ile; 5393 sayılı Belediye Kanununun 45,

inci Maddesinin 2' nci fikrası Ve aynl Kanunuı 46'ncı maddesi gereğince oluşturulan

Belediye Meclisi görevlendirmeleri doğrultusunda yapılan komisyon çalışması;

Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 04 sayıh kararıyla imar komisyonuna lıavale

edilen ilçe Sağlık Müdürlüğü,ne ait dilekçede belirtilen Kışla Mahallesi 781 ada 2 nolu

parselde bulunan 7 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin; Kaldırılması düŞünülen 7

metrelik imar yolıına doğu tarafından 7 metrelik bağlantı imar yolunan kesiştiği tespit

edilmiştir. Söz konusu yolların kaldırılması için Y.Çınarlı Mahallesi 106 ada 3,4 ve 5

numaralı parsel maliklerinden muvafakatlarının alınmasından sonra dosya hazırlaıarak Van
Btiyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir.

İşbu rapor tarafımızca düzenlenip imza altına ahnmrştır, 19. 0I . 2022

an
imar ve Ş Müdür V.Erciş Kaymakamı

Belediye Başkan Vekili

Mustafa DAVU LU
Mali Hizmetl ur

T

l



iM^R KOMİSYONU RAPORU

Bakanlık Makamlnın 21llol20l9 Tarihli onayı ile; 5393 sayılı Belediye Kanununun 45,

inci Maddesinin 2, nci fikrasl ve aynl kanunun 46, ncı maddesi gereğince oluşturulan

Belediy,e Meclisi görevleııdinneleri doğrultusunda yapılan komisyon çahşması;

Beledil.e Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 98 sayılı kararıyla imar komisyonuna havale

edilen Hasan KARADAĞ,a ait dilekçede belirtilen Kışla Mahallesi |49 ada 23 nolu parselde

bulunan sağlık Tesisleri alanlnın kaldınlmasına ilişkin; Mekansal planlar yapını

Yönetmeliğinin 26. (3)a) maddesinde betirtilen" imar planındaki durumu değişecek alan

sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirilecek ilgili yat!.nmcı Bakanlık veya

kuruluşların görüşü alınır" ibaresi doğrultusunda ve Il Sağlık Müdürlüğü'nün 10.12.2021 taıih
ve E.3 104 sayılı yazısı ile gelen görüş doğıuttusrında MekAnsal Plaıılar Yapım
Yönetmeliğiııin 26. (3) b) nraddesinde" İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik

altyapı alanlarının ve kanıuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veYa

küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın

ayırlııası suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konumu etki

aianına göre aynı uygulama etabı veya bötge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin

dikkate allnması ve yeni tespit edilen alanln tesisin yapılmaslna miisait olması

zorunludur. "İbaresi doğrultusunda kaldırılması talep edilen Sağlık Tesisleri alanına eŞdeğer

alanın bulunması durumunda talep tekardan değerlendirilecektir.

İşbu rapor taralınıızca düzenlenip imza altına alınmıştır. 17. 01.2022

EI-IMETBEYO Ğru
Erciş Kaymakaını
Belediye Başkan Vekili

Mtıstafa DA oĞLU
N4ali Hi tıduı V

ar ve ehircilik üdür Vt
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İmar ve Şehirci Müdür V.

Bakanlık Makaml,nın 2|l10/2o1g Tarihli onayı ile; 5393 sayılı Belediye Kanununun 45,

iı-ıci Macldesinin 2, nci fikıası ve aynı kanunun 46, ncı maddesi gereğince oluşturulan

Belediye Meclisi görevleııdirmeleri doğrultusunda yapılan komisyon çalışması;

Belediye Meclisinin 07 _12.2021 tarih ve 97 sayılı kararıyla imar komisyonuna havale

edilen Adil AKGÜL,e ait dilekçede belirtilen Vanyolu Mahallesi 49lı ada 1 nolu parselde

bulunan imar yoluııun kaldırılmaiına ilişkin; Mekinsal plarılar yapım yönetmeliğinin 26. (6)

maddesinde belirtilen;
o) l,l | \! Li li Ii |ı i ı tl[ılıl !ıiı. .ı,alııı lıclli bir lir:,sinıde,scrif .soyısl azo!tılcımaz vı:

ı :, :,,ıı ] !., I lı ri: ı z.
Ll) \.ti!itir;ıl kuyiilr 1!I,aslnrla, nıülkiyet l,c yopl!0şma dıırııınu dikkate alınır.

ğ İ,no, ptanlarındaki ge!işme alanlarıııda geçiş anıoçlı 3,00 metreden dar
ytıl,a'yolu, 10,00 ıııetredin dar trafik yolu açılaınaz; yerleşik alanIqrda
'nılll<iyet 

ve yapıIoşına durunı!arının eIverdiği ölçiide yukorıdo.ki ston.da.rtloro

ul,ulu'r. Ancilı parielle,7,00 metreden dor yollordon nıohreç alınmaz" Ibareleri

dogrultusunda söz konusu talep uygun değerlendirilmemektedir,

inıaR xo YoNU

lş rapor tarafimızca düzenlenip imza altına alınmrştır. 18. 01, 2022

EHMETBEYOĞLU

(

Erciş Kaymakamı
Belediye Başkaıı Vekili

Nlustafa DAVUT LU
Mali Hizmetl ür V.

T

ı


