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T.C.
TEKiRDAĞ BüyüK şEIIİR BtrLBDiyB BAşKANLıĞı

MECLİ§ KARARI

KARAR
TALEP:

İıııar ve Şe|ıircilik Daircsi Başkaıılığı, Şehir Planlama Şube lVttidiirlüğünün 08/02/202t tarilı ve
958l sayılı yazısı ile; Tekirdağ ili, Marnıaracreğlisi ilçesi, Sit Aiaııları Harici l. Etap.2, Etap,3. Etap
ve 4. Dtap l/l000 Ötçekli Uygulanıa İnıar Planları ve Sultanköy ivlalıallesi l. Etap Uygulaına inıar
Plaııına ilişkin lıazırlanarak sıınulan, Marmaraereğlisi Belediye Meclisiııin 0j.09.2020 tarilıli ve 99
sayılı Kararıyla kabut edilen |/l000 Ölçekli Uygulama İırıar Planı Notıı değişikliğinin, 52l6 sayılı
BüYükşehir Belediyesi Kaııunıı uyarınca Tekirdağ Biiyükşelıir Beiediye Meclisindc göriişiilnresi talep
edilnıcktedir.

İnıar plaııı değişikliği kapsanıında, adı geçeıı ınevcut l/l000 ölçekli Uygıılaına iıııar Plaıılarına
ait plan notlarıııa:

"Planlaına alanı d6lıilinde, koırut ve koııut gelişnıe alanlırında yer alaıı, 2 katlı ve (3.Kaıında
bağınısız bölünı yapılanrayan) 3 katlı iıı-ıar adalarıııda, yatay kat irtifakı/ nıülkiyeti kurulıırak suretiyle
elde edilen bağıınsız böliinıler içiıı aşağıdaki lıükünılere uyulur:

-Bir parselde, aralarında eıı az 6 nıetıe nıesafe bırakılarak birden faz_la koııut bloğu yapıln.ıası
durtınıuııda; yatay kat irtifakı tcsis edilebilmesi için blok içerisinde yer alan her bir konut aınaçlı
bağımsız bölünıe diişen arsa payı en az |75 m2 olma şartı aranacaktır.

-Bir parselde, aralarında en az 6 ııretre ınesafe bırakılarak birdeır fazla koııut bloğu yapılnıası
durunıuııda; yatay kat irti|'akı tesis edilen blok içerisinde, düşeyde de kat irtilakı tesis edilen blok
iÇerisindc, düşeyde de kat iııiiakı tesis talelıindc ise koırut aııraçlı lıer lıağıınsız bölünıe düşen arsa
payı en az 87.5 nı2 olıııalıdır.

-Bir parselde. aralaııııda en az 6 nıetre ı,ııesafe bırakılarak birden l'azla konut bloğu yapılnıası
duruınunda; zenrin katlaı,ıııda işyeri yapılaıı bloklarda konut aıııaçlı bağıııısız bölünıe düşeıı arsa payı
ile konııttııı alt katındaki işyeri anıaçlı bağıııısız bölünılere diişeıı arsa payı toplaını t 75 ın2 olacaktır."
şekl iııdeki hiikiiınlerin i lave ed ilnıesi istenıırekı.ed ir.

Koııuıııın,52l6 sayılı Büyiikşehir Belediyesi Kanuııu'nun 7(b) ve l4.,539j sayt[ı Belediye
Kaııuııu'ııuıı l8(c) ve 3l94 sayılı İnıar Kaııuırı,ı'ntın 8(b) nıaddeleri gereğiııce Büyükşehir Belediye
Mecl isi nde görtişii luresi talep edilıııekted ir.
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Ka ı,ar No ıl29l I(arar Tarilıi :l4l07l202l
Ka rar Dönem :202l/Tenıınuz Birlcşim/Oturuııı :lll
BvrakTarihi :08l02/2a2l Evrali No :958l
Talep Bıten Birinı :İnıar ve Şelılİİl* Oairesl Başl.anlıgı
Konu :PLAN NOTLARl
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T.C.
TEKiRDAĞ nüvüx şEHiR BOLDDiyB I}Aşı(ANLıĞI

MBCLİS KARARİ

KoN{İsYoN RAPORU:
"Talep; Koıııislı61711nııııda görı:işiilıniiş olup; İliıııiz, A,larnlaı,aereğtisi i/çc"ıı, §ı Alaııları Harici

I. Elap, 2. Elap, 3. Elap ı,e 1. Elap l/l000 Ölçckli Ul,gııIaıııa İnıar Plaıılaı,ı ı,e Sullcıııköü, Malıallesi l.
Elap IJyguIaııa İıııar Plaıııııa ilişkiıı lıazırlaııarak şıııııılcııı, It{«rıııaı,aereğtisi Betedilıe Meclisiııiıı
03.09.2020 larihli ı,e gg sa),ılı Kararıyla kabııl edileıı t/1000 Ölçekli L}l,gulunıa İıııar Plaııı Noııı
değiŞikliğiniıı, 52I6 sc4ıılı ğ;iyiilçşelıiı, Belediyeşi Kaııuııu ııyarr,.,"o onasılqlu2lry talebiııiıı kabuliine
os,b ir liği i le kcu,ar ver i l »ı iş ı i r. "

Konuııtın,52l6 sayılı Biiyiikşelıir Belediyesi Kanunu'nun 7(b) ve l4.,5j9j sayılı Belediye
Kanuntı'rıun l8(c) ve 3l94 sayıtı İnıar Kanunu'nıın 8(b) nıaddelcri gerğincc Biiyükşelıir Belediye
Ivteclisinde görüşi.ilerek karar verilınek üzere iş bu rapor tarafııııızdan taııziırı ve iıırza altıııa a[ınııııştır.

Şeklindeki İıııar ve Bayıııdırlık Konıisyon Raporu Büytikşelıir Belediye Meclisinin l4 Teııııııuz
202 l tarİıl l i toplaıı( ısıı,ıda göriişii lerek n,ıiizakere ed ilıniştir.

KARAR:
İnrar ve Bayındırlık Konıisyon Raporu; Konrisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile

ll
l

i

Karar No :|29l Karır Tarilıi :|4107l20?l
Karar Döncm :202 l/Tenıınıız Birlcşinı/Oturunı :l/l
Bvrık Tarilıi :08/02/202l Bvrık No :958l
Talcp [dcn Birinı :İıııar ve Şelıircilik Dairesi Başkanlığı
Konıı :PLAN NOTLARİ
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RAPOR TARİHİ:
1610612021

T.c.

TEKıRDAĞ
oüvürşrHin aeıtoiyesi

RAPOR NO:
202116

DOSYA NO:
11

iıııRn VE BAyıNDıRLıK KoMisyoNu
RAPoRU

KONU : Marmaraereğlisi ilçesi, Sit Alanları Harici 1. Etap,2. Etap, 3. Etap ve 4. Etap 1/1000 Ölçekli
Uygulama lmar Planları ve Sultanköy Mahallesi 1. Etap Uygulama lmar Planına ilişkin 1/10Oo Ölçekli
Uygulama lmar Planı Notu değişikliğinin onaylanması

TALEP: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Şehir Planlama Şube Müdür|üğünün0810212021 tarih ve 9581
sayılı yazısı ile Komisyonumuza havale edilen, Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, SitAlanları Harici 1. Etap,
2. Etap,3. Etap ve 4. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama lmar Planları ve Sultanköy Mahallesi 1. Etap Uygulama
İmar Planına ilişkin hazırlanarak sunulan, Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarihti ve 99 sayılı
Kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama lmar Planı Notu değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu uyarınca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinde gorüşülmesi talep edilmektedir.

lmar planı değişikliği kapsamında, adı geçen mevcut '1l1000 ölçekli Uygulama lmar Ptanlarına ait
plan not|arına:

"Planlama alanı dlhilinde, konut ve konut gelişme alanlarında yer alan, 2 katlı ve (3.Katında
bağımsız bölüm yapılamayan) 3 katlı imar adalarında, yatay kat irtifakı/ mülkiyeti kurulmak suretiyle elde
edilen bağımsız bölümler için aşağıdaki hükümlere uyulur:

-Bir parselde, aralarında en az 6 metre mesafe bırakılarak birden fazla konut bloğu yapılması
durumunda; yatay kat iıtifakı fesis edilebilmesi için blok içerisinde yer alan her bir konut amaçlı bağımsız
bölüme düşen arsa payı en az 175 m'olma şartı aranacaktır.

-Bir parselde, aralarında en az 6 metre mesafe bırakılarak birden fazla konut bloğu yapılması
durumunda; yatay kat idifakı tesı's edılen blok içerisinde, düşeyde de kat iıiifakı fesis edılen blok içerisinde,
düşeyde de kat iıtifakı fesls talebinde ise konut amaçlı her bağımsız bölüme düşen arsa payı en az 87.5 m2
olmalıdır.

-Bir parselde, aralarında en az 6 metre mesafe bırakılarak birden fazla konut bloğu yapılması
durumunda; zemin katlarında işyeri yapılan bloklarda konut amaçlı bağımsız bölüme düşen arsa payı ile
konutun alt katındaki işyeri amaçlı bağımsız bölümlere düşen arsa payı toplamı 175 m2 olacaktır."şeklindeki
hükümlerin ilave edilmesi istenmektedir.

Konunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7(b) ve 14., 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 1B(c)ve 3194 sayılı lmar Kanunu'nun 8(b) maddelerigereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde
görüşülmesi talep edilmektedir.

KoMİSYoN KARARı : Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; llimiz, Marmaraereğlisi ilçesi, Sit Alantarı
Harici 1. Etap,2. Etap, 3, Etap ve4. Etap 1/1000 Ö|çek|i Uygulama lmar Planları ve Sultanköy Mahallesi 1.
Etap Uygulama lmar Planına ilişkin hazırlanarak sunulan, Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 03.09.2020
tarihlive 99 sayılı Kararıyla kabul edilen'111000 Ölçekli Uygulama lmar Planı Notu değişikliğinin, 52,t6 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar veriImiştir.

Konunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7(b) ve 14., 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun '18(c) ve 3194 sayılı lmar Kanunu'nun B(b) maddelerigereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde
görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Halil İbrahim ERKAN
Komisyon Başkanı
(BULUNMADı)
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