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Toplantl Tarihi :30.09.2021

Toplantı Yeri :M.nİal,,i,iıl] (i l].,.]] ]i5

imar Komisyonu : tehmj ]]L]l,i,'\|]

Bahattin ÇAVrJAR

Göniil Y lM^l

Iro]YllM,t7

Atakan al7l (]R](

GÜNDEM i 1NoLu DiLEKc! ı]cledlye Meclilimizin 20.09.2021 tarih, 161 numırall karan ile
komisyona havale edilcn; Yeniçilil]k Ve Çc!l]i i] i t\a ahaI c crı 1/] oO0 Ölçckli Revi2 )/on UYgulama
imaİ PlanIna NiHAT TARHAN'ln itirazı, kon(ls, ntün 8ör!isülmc!i.

Yapılan inceleme ncti«j!iİdc, 19E!j}ı]l onayll im.r (50L-lb) paftasınC]a Ai-2 olarak
8örülmüştür. Aynt şckilde '7299 ve 72']a numarall parsellerin btllUnduğu yapl
da Ai_2 ve ya A-2 ya|]|anma koşılJ|arı olduğu bır ada|arda zemin oLururnlarınln,
kapsamında Vo4a'a ka|ar yapıJ;,iıi .Jiği rc,rizyon plaıca isc %25'(] düşü].ü]düğü

görü lm ü jr. Yapılan değrır,ııııj rıııc sıı ı ,:,ıııi];ı si]: k()|,1ısu yapı ada]irr ] .]aki parseI

hak kaybl yaşadlk].]ıl tespit c.]ildiğindcn itira2ln kabulüne 5ö] konusıl yapl
yapllanma koşullarlnün A-3 oiari k değiştirilme5ine kolİlisyonumtııc. oy bi,liğiy|e

karar

planlar

adala n

adalarl

FehmiDUMAN

jmar Kom, Bşkn.

iMAR (olr']İsYoNU

Bahalti,ı ÇAVDAR

jmar Ko m.l],§ k n. ya rd.
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MAR MARA ER i:Ğ Lisi BELEDiYEsi
iıvııR roıvisvoııt.ı ropLııııl ıuTıııAĞı

Toplantl Tarihi :3o.o9.2o21

Toplanh Yeri |';

lmar (omisyonu : Fehmi l)LJi,l^lJ

8ahattin çAVDAR

Gönül YltLl^z

Erol YllMAl

^takan 
ÖlIa]RK

GÜNDEM l2 Notu DltEKcE Bclcdiye Mcclsiııizin 20,og.2a?L tarih, 162 numarall kararl ile
komisyona havale edilen; Yen]çiftl]k Vc Çeşmcji Mahallclerİ 1/1oo0 Ölçekli ReVizyon Uy8ulama
imar Planlna NiHAT TARHAN'ln itir.zı, kontl:jıJİü jn f.]örii§iilmcsi,

(ARAR ıYapllan incelcme n.ticü],j liJe, siil i(j,ü,ı|s ) |]arselin 1ı89 ylll onaylı bil aürceki pianda
da yola terki olduğu görülmi]9liir i]ü]Vizyoür ]l;ll plnnlnda sijl konı]su terk oranü azaltllmış ve
10 m€trelik yol gÜze196hı mcVc,jl .|ürrum. q.ire olabildığinc0 dij7enlenmiştir Ierk oranlnln
oİtadan kalkacağl şekilde y,,iul .liiz"nlıı,l ıı:l,i ha jnde lııl k0l yolun 8ün.yindeki tüm
parsel|erde fazladan yola terk Ç (acaİ1 ,,,ı iııl durumun da yi]ni itirazlara yol açacağl
görülmüştüİ. Ayrlca PlanlI Al;ıniır iııır Y,'i(]iİeIiğinin 5.i. Maadesi hüki]m cri uVannca
parseldeki binaya iIişkin işlem tcsis edilcbiic..:jii anlaşllmlşlür. Açlklanan ne.leı]lellc itirazln
reddine komisyonumuzca oy birlja;iV|. kar;]r ,.. . İliştir,

iMAR ı(OıüisyoNU

t]ahattin çAVDAR

ErolYlLN,]AZ

yçF /
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Atakan öl lÜRK
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imar Kom. Bşkn.
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MARMARAEı ",-i Lisi BELED iYEsi
iıvıaR ı<oıvisyoiıu ropınıııı ıuııı,ınĞı

Toplantt Tarİhi :30.09.2o21

Toplantl Yeri

lmar Komlsyonu : Fehmi DtJ1,4^N

Bahattiİ] ÇAVDAR

Göni]l"Il t ]r., '

EİolY]l.i,]/'\,

Atakan (]/1ü]R(

GÜNoEM| 3 NoLU DitEKcE I]elc.iiyc Mcclisiünilin 20.09.2O21 tarih, 163 numaraİl karan ile
komisyona hava|e edilcn; Ycniçifıl]i( Ve Çe,qnl1], ı,lahallcleri 1/1o00 Ölçekli ReVizyon Uygulama
imar Planına ALi ozAN KAÇAR'ln itir.zı, konı|ljllİun eöriişü|nrcsi,

(ARAR : Yapllan incelcme nOt]cl]rindc, ili1.7 konusu yoluül 1989 ylllnda onaVlanan imar
planInda da 10 metre olduğtr, 1 c l.: İri.1annll, ljllr-ü]ki pana8ijr.a2.1(]lğıVeimarhakkındaartlş
olduğu görülmüştür, Mağduriyüjt l.öriilmeC]i], l{J.n it]r.z]n reddine (omisyonumuzca oy birliği
ile karar verilmiştir.

iVr, , , 5,,619

FehmiDUMAN Bahattin ÇAVDAR

imar Konr.İşkn.Yard.
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ToplantI Tarihi

Toplantl Yeri

viııııARlr;i; J iisi BELEDiYEsi
ivınn ı<o i,ı isyoıı i ı rrıprnıııı ıuını,ınĞı

:30.09.2021

:[4arrl^. i] ] .. jl

imar Komisyonu : l.hll i

l],lhi li : .ü]

G.nii "

lüol','

l'tli]r ] ,

cÜııogrvı : + ııoı_u piı ,,çç: : ]l.] ]..l , ]!].;'i ] :]ll, 164 lü l]ri ,l kalirl ile
komisyona havalc edilcıı Yıl., ,..i .], ']ri , llı l]lç.]k]tlo,,.,,,ll]yl](J|ama
imar Planına sEViL ÜN,,', (]i ' ' l' iŞijlll I,5]

KARAR: Yapl|an inccli. , ,]| : ,l].] il l. .il .. mar
planlna itira2 yapllınadüi'ü gi], : ., ,.l ill, |i]ü] ,nrak

planlandığı, revizyon }J i ,, ,ıı ] ]üj, ,;ij|ı: ; ırü .], D an
neticesinde, pa15. ,,]] |,'1,r-iü];üi | ] ,,] l] iri. 5o5,/;]l1ü]sis alanl imar ai,asınln konut

adaslna ni ta]cp 1]l ] : i.ıi ljı r. .], ,i ,lir.jlün ki.blj ;.cilinesi halıl].]c öncelıkle
nazlm planı değişik ]i]] ı]1 'l ],l . n(], i. l/: ]r) ö|çck ] . inr.i planl
değişikliği
kab u lüne

ile birlikte ı] :]ü] ] : ır1.,

oy l] r,]ijl],,/]c ](ar i ,ı] :|ün]5tir,,

iMAı] ii .i4i.yoNt]

hmiDUMAN

imar (om. Bşkül,

tr,]l

,l



l, LA

TopIantI Tarihİ :3o.o9.2021

ToplantlYeri :l' ]ı ,

imar Komisyonu Ii.hıJ]

i],]ll., ,,,i

( ji;ıl;

J |(J ':'

^lJk.l 
Ir " i

GüllOtlvl: S ıvoru oirı«ç, ı. ,,] i]], ,ı . i, ]!];]]] 1 ü. ,h,l{]jr üıı].),"..i knrnrı ile
komisyona havale edilorl;Y(, - l,(] i | , -ll -, a.ili lii],,., iL]yi] rama
imar Planlna AI]MIT l(Al]Aı]' i .,,a]şa]i] ]:i].

KARAR: Yapılan inceleı, ,: ı. :], ı ,ı , i]n ,] i . ] t ,].jil.n ı]t ,ılanlnrıoda
yapü yaklaşma mesafc].]r]ıl i, irii],ri ;,i, ,r|.ir .lc.i,, .,n yo]un 7
metrelik yaYa yolu olı l, l ], .] ;, ] ]İllnl .]n 5
metrelik yapl yaklaşnl., ]l( ]l: : . ,.: , ıı:l.,].]]erle
iti.azln reddine l J.]1i

FehmiDUMAN Bahattin çAVü)AR

ümar Koülr.llşfh.Y3rd,
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NlAir jVü A RA tlll ü_ i; L i5 i ı] ELED iYEsi
iMnn xtıı,,ı isyo r.:, ] ioı.,lANTl TUTANAĞ|

Toplantl Tarihi :30.09.2021

Toplantl Yeri :: ,ü|

imar Komisyonıı ; i,]hJ],

]],l hnl] r lii

(jijna] .'

;. .|(j

GüNDEM | 6 NoL_UJj| ,](( i ],].. : , ı, ii)ii üttı.]ı ,]ı (nr,ır ile
komisyona hava e edilc l;Yıl] , ı,,, ; l .r l]. , ' !,]'l ill(],,, ., )İ ljyr]Lllama
İmar Planına KAD|R ÜNi l'ıı, ı , cj.

KARAR: Yapılan inceLcnıc ü, ] ,_ üııı ij..|]] ı.ı |J].n ]. ;. ı |riıın.\lan
olarak düzenlendiği, 1//0,00i] ',, ] :] ; ,, ı 1,|1] ııilı l ctllr|]diği,
parseljn çok hisseli oldür]] ] |_i . i, lı . ı ] ıııl lii, n] iünar
planl değişikliği söz koü]ü !|l ] .l. . ,:]r l. ] ]g]şik ]a]ü ile
birlikte uygulama ]mi p i i]iir ü ii ,( ,,,:] il,,,] ] kabırlüne
komısyonıJmı,zc.r oy b ,ş' i

iMAR Ki)ü\,1isYoNU

FehmiDUMAN

imar Kom, B§ (ıı.

Bahattin ÇAVDAR

imar Kom.BrIn,Yard,

l/l
^ta 

kan ajZ IüjR K

jıau"ı
""w

J,

l
l

I



İ:. l] İ,

1;
A. R/ı

sYo
;] ilILEDlYFsl
,t_ANTl TUTANAĞl

ToplantlTarihi

Toplantl Yeri

Imar Komisyonu

/c Meclisinlii:in ?a.o9.2a2| tarih, 167 numa
a (,,) ^,, ' Mj h. ]cleri l/ l0C] olçoIli Revily,
konır:i r,,r ] i:iirüŞtilmesi.

, ]ı: ı

alanlnda ise yapl adasr , , '" .. ] i5i :ll.]ni] . Ve

sı]i ,]|]n il i.ıı o]ü]şirbilece{jı ı,örü]müştür.
tri'i]iü oy i] l]i8i,/i. karar Verjlmiştir,

r'(]i]L]

komisyona havale edilen; \'ı:ııiç [

imar Planlna iBRAHiM It)jZ',ı ,,]

KARAR: Yapılan incelenı,, ıı,
itirazln da bulunduğu !,, 1] .'

aksün değiştirilmesi hi] c. ;,,

Açıklanan nedenlerle iti,.z]]],.,]

GuNDEM: 7 NQ!U_D|Ll 1Çı

Fehmi DUMAİ!

imar Kom. Bşkn,

j n;l1

r(j

GönLY

l,ılrı
/,

l/l

ralı karan ile
]n UVgırlama

:30.09.20] 1

:Marmaracr'ı

: Fehmi D1]l,

Baha ttin çı
GönülY LNi

IroıYlLMAl

^takan 
ÖZI

,f
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iıvııR xoiıi:yo; ", ıcııaııTı ıuınNnĞı

Toplantı Tarihi :30.09.20:1

ToplantI Yeri

imar Komİsyonu I i,,hül] i

i

,l i]k;

Güllolrvı: g ııolu qiı ,, ıçı ,,,, ı ],. r L ] ]ıjı] ı]ı] ı (irrnrı ile

imarPlanlnaBELK|zTt]l .n l ]]

KARAR : Yapı Jı. .1 , oı ,: . lb;

bulunduğu yapı ıdalarl iı ,b, ,,t],ı.:ıııin
oturumlarlnln yöncln],' ] i.ü ,]25,e

düşürüldüğü 8örüinli]| ır ]ı j- .]aki
parsel sahiplerinin ha|i l | 7Jp]
adalarındaki yapılanııl. lll ., ,l l ]iyle
karar Verilmişıi.,

:,)

FehmiDUMAN

imar Kom, İ]§kn.

4fıraı,ı

!'tii



ToplantI Tarihi :30.09.20:1

ToplantlYeri

imar Komisyonu

:Marmaraerai]]

i Fehmil)U[4^l

Bahattin Ç^\/l

GönülY 1_|\],',,a

ErolYlLM^l

Atakan ÖZli]R

IAI

lEE
LAN

0.GüNDEM : 9 NoLU Diı,,KÇ,, ,]i.

komisyona havale edilc ];'/ı, ,;l
imar Planlna MütAYiM Ç^Vı^ii

(ARAR : Yaplıan inccleı l r] nü,,]i, ]

Hakktnda Yönotmelik hii (i1|l]',,ü

tabi alanlardan olduğıj görii ın

8erçekleşebileceğı anlı1lldrı] nlj,

Verilmiştir.

FehmiDUMAN

imar Kom, B§l(

,l
ŞWw""

ErolYl1.1

,ır 1,4l]

t Ç0|
irazü, l

c, it]ri

r. Bıı
]tir.2l

j9 n! üll

li R.],.,i/]

aa Ii

1],i

.l lr kararl ile
, LJyg!lama

iiu enlemeleri
yı]ularnasına

ır içerisinde
]ijiyle karar

1U

ıh :l

\takan öltü1

/' 
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EDlYEsI
l TllT^Nl^i



i ,".

Toplantı Tarihi

ToplantlYeri

iBELEtjlYEsi
LAN il TUTANAĞl

n 20.09.2021 t

hal]elcri 1/100
Un 8örijşi]lmcs

rrsel jle bitişil
a oy hirliiiyle l1

,.llll

ı
iruıaR

lAt
Ko

,lAR

İmar Komisyonu

R(

komisyona haVale edilelrj Yc,] i, ii:
imar Planlna lV]EHMEl l,i[Şt a ]'ni

KARAR: YapıJan incelı . ,

düzenlenmesineitira1l]. ]|

ih,170 num
jlçck]i ReV]l\

'apılmak sııı
ar vcrilmisli

ı,ılı karan ile
] l Uygulama

li ilc planln

FehmiDuMAN

lmar Kom.8şkn

,1 "

(}uıuu,,

\ll

l.'/a rd

ErolYlLI

lY,,

i\taknn ozTÜtl

ii'ıe
r/,](

: te hnl; i)l][1

Bahatlin Ç 1

G6nü]'/lLM,

ErolYll[4^7

Atakan ÖZü (



)
MAR1,1r RA I Iı iĞ |.;5i BELEDiYEsi

iıvınR xoııı isyoı:; , Tol,LANT| TUTANAĞı

Toplant! Tarİhi :30.09.20] 1

Toplantl Yeri |:l ];] r |] ], ]

imar Komisyonu I lı]l ,] l

],]ll.ül i' 
]

GüNDEM 11 |{Q!u Dj| ,t, , ,). .,,, kaü,]rl ile
komisyona havale edilc ]iY1] l ,]1 , ]c (]l, ,1(. içı,:| ıiı:,., , Uy8! ama
imar Planlna ÖZLEM SI,', ı]Ç] ]l r rn:.i] i (]

KARAR : Yapllan incel. ,, J l] ] ];l lrlll,. ,] | nıı l ozel
sosyal Tesis Alanlnda, !.ii' ü .] lnl ., il .,.,.. .ı1.1 lıldığı
görülmüştür, 9700 nırn ,, r] ll ', ıll:a da
ö2el sosyal tesis al;], , ,,. : t r| ,ı .]ı ııı]s ıLanı
yapılabildiğindcn parstl .,ıiı ],ij/, ],.İl lı.:] ı, l]lt]: .5e],nazlm

imar planlnda da kültürl] i. ],.- ,)ı] ], ,.]. l:,i.l] lab] ij|ında

olduğu anlaşlln]rştlr, A. ]- ] )] .,.l .nrar
Verilmiştir,

FehmiD[JMAN

imar Kom. B§kü].

&,"*
t,ı) \'i i,,

ta ha üüin ÇA\]l'^1]

'nlJr !., / ..Yard.

]

,}
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Toplantl Tarihı :30.09.21] :

ToplantlYeri

İmar Komisyonu

iııaR xoı

:ivlarmnü;)ü]r.:l i.i

I Fehm l)U[4,t ı]

Bahattin Ç^Vt)/

GönülYlLMAZ

t.rol Y l\4^:I

Atakaİ öZ] i]RK

} E LE t-) lYE:

NTI 
-iUT/

GÜNoEM 12 NotU Di!E]!Çl ] ürü]]

komisyona havale edjl. l; Y{] .

imar Planlna cEMALl:l'iN i1

KARAR IYapllan incclı:;ıc lı.
olarak düzenlendiğı, ]r:ıOOı ]

parselin çok hisseli olduiju ül]]j|,i

planl değişikliği söz konllsıı ı

birlikte uygulama imar pJ,.ıı

komisyonumuzca oy birliğiyll. il

Fehmi DUMAN

Imar Kom. Bş(n.

,ilııı/ı," '

] 20,09.2021 l lü

ü ]c.ü]1/10.] ]
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h, 172 üluİ
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]ar planln(
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rr ir la n lna
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4i5YoNU
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Toplantü Tarıhi j30.09.2021

!ARMi
KoMlI

:Marmarac

: tohnl] ]) t]

t]a ha1l ] )

Göni:]]Yll

IrolYIl.N4

RAE

YoN

r]

]i

ıĞLis i BELE D iYEs
l TOJtlıNTl TUTA

ToplantlYeri

lmar Komisyonu

l]a l](] ]iü ,,

GÜNDEM 13 NotU DiLF.KçE| ]]i],,.

komisYona havale edilen;YOn ç][1 
:.,

imar Planına iLçE Mürıüı_t.ıi;.]' l

KARAR : Yapılan inceleme ncl .]:.r: ] ]

imar planInda görüldüğii, k.ri(]1rll ]]

yeşil alana dönüştürü ınesi qır,
olabileceği değcrlendirilİ,]itl].,,.
bir taşlnmazln temin ed] ] ]1

anlaşlIdlğlndan itirazln rcdOi , i:

FehmiDtJMAN

imar Kom, Bşkn.
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n 20.0!.:]021 t

haılc]ori 1/100
ürıın göri]§ülm(

\li

r.Yar(

,t

h, 173 nul
ülçe](li ReVi

r.] ll karan ile
aül Uygulama

1rgu ve nazlm
,]rka ar5anln

ijz konusu
,ki böl8ede

.)ll, t]leceği

1hattin ÇAVt

ıİar Korn.tl'

y
/l

l

i,lt
',, § .§ı

GönüLYl



ToplantlTarihi

ToplantlYeri

:30.09.2021

lYl
] 1,1

021

ho
Sülr

|csillln taünama

i ira2ln yipllını
l]rsedarl )lduijir
l,aIan a l ]a Ia r|ır

urr jurı]rndı i

l,|.r,r k.]:Ilcr]:,
, |..ci oy lr]rliği!,i

-1)N t]

,1A

lmar Komisyonu : Fehmil)U1,1

8ahatüin ÇA'

N

1l,

,11
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:ift
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Bl

M

s(]i ül çe,
lani] biı

klı"k%
z ııdı
.c ] ö,.,

t.,1l

l:d

''ARAR: Yapılan incelenıe neL . (]],

parsele nazlm lmar planı aşıın;llı
yapılan incelemede Vat. od aş ün paü

azaltılmasl yönünde ynlnlzc;l Ir;] i
yollarln kaldlrllmaslnln :.öz kOür,r] i

parsellerin oıUşamayiıc;:j|ı, lJ 1: :l-

Açlklanan nedenlerle iti.azr|l .]rli]

GüNDEM l _NqLllQj l ü,ı(Çi i

komisyona haValc edi]i]ü]j Yc
imar Plantna oRHAN oD]JNla

DU M^l

imar Kom, Bşkn.

:lü,///r/

Çckl ti

lıJr uyıul
il ayrıca ti
irül|nüştü
aslnda ka

l lusacak i'

.] ll karan ile
]i] UVgulama

.sleördüğü,
is üzerinden
(:rk oranlnln
17 metrelik
.dada küçük
,ldiri İniştır,

l]5

ll.

tJ \Jn l)ZI



iıvıın ı<r

jL]i, t]ELEtrlYE

I,o lLANTl iUT, ;l

ToplantlTarihi

Toplantl Yeri

İmar Komisyonu

Çü

YllN,

GüNDEM 15 N9]qDjLE(ç!.: l].,
komisyona havale edilc lj Ycü,'. ]il
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