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ıvnnıvıanarneĞ ı-isi B ELED iYEsi
iıvııR roıvisyoııu TopınıııTı ıuınıvıĞı

ToPlantl Tarihi .11.o9.202L

ToplantlYerl lMarrnaraereğlı5iBelcdiveBinasl

lmar Komisvonu : Fehmi DUMAN

Bahattin çAVDAR

GönülYlLMAz

ErolYlLMAz

Atakan öZTÜRK

GÜNoEM 1: Belediye Meclisimizin 17,o5,2021 tarih, 96 numarall karaı ile komisyona havale
edilen; Antik Perlnthos Kentİ Koruma Amaçll 1/5ooo Ölçckli ReVizyon Nazım imar Planına ve
(oruma Amaçlı 1/1ooo ÖIçckli ReVizyon tJygulama imar Planü konusunun görüşülmesi,

KARAR 1: Yapllan 8örüşmeler sonucunda çalışmalann devamına oy birliğiyle karar verilmiştir.

aMAR KoMisYoNU

FehmiDUMAN

imar Kom. Bşkn.

/4Jua1

Bahattin çAVDAR

imar Kom.Bş(n.Yard,

I

ErolYlLMAZ

W,

Atakan ÖZTÜRK
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Toplantl Yeri

imar Komisyonu

Toplantl Tarihi |!7,09.2021

MARMARArREĞLisi BELEDiYEsi
iıvıan xorı,ıisvo;ıu TopLANTl ruraıııĞı

:Marmaraereğlisj Belcdiye Binas|

: Fehmi DUMAN

Bahattin çAVDAR

GönülYlLMAZ

ErolYlLMAZ

Atakan ÖzTÜRK

GÜNDEM 2: Belediye Meclisimizin 02,09.2o21tarih, 1,18 n(]marall kararı ilc koınisyona havale
edilen; mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesine ait 158 ada 3 pirrselin Marmaraereğli5i Tapu
sicjl Müdürlüğüne hizmet binaslyapmak alnac]y]a tahs]s ta ebi konusunun 8örüşülmesi,

(AEA8_ı Gündem konı.ıları arasında llükümet Konağl yaplmlna ilişkin koruma amaçll
uy8ulama imar planı değişikliği talebi olduğu giirülmüştür. Bu minValde Tapu sicil
Müdüİlüğü'nün Hükümet Konağl içinde yapılmaslnln uygun olacağl değerlendirilmektedir, Öte
yandan Hükümet Konağının da Edirne Kültür Varllklarlnl Koruma Bölge Kurulu Karan
doğrultu5unda D-110 Kaİayolunun kuzcyinde kcntin yeni yerleşim alanlarında planlama

çallşmasl devam etmektedir. Açlklanan nedenlcr]e Tapu 5icil Müdürlüğü hizmet binasl tahsis
talebinin Hükümet Konağı inşaatınln sürecinc bağlı olarak değerlendirilmesinin !ygun
olacağına komisyonumuzca oy birliğiyle karar Verildi.

özTüRK

Uİ.c l\

\.$
\,\

IMAli KoMIsYoN1_1

Fehmi DUMAN

imar Kom, Bşkn.
,/' ^

//trıırı

Bahaltin Ç^VDAR

imar Kom

I
I

.,\

B§kn.Yard.

IrolYlLMAz
l
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MARMARAEREĞLisi BELEDiYEsi
iıvıen xoıvıisyoıııu TopLANTı ruııııınĞı

Top|ant| Tarİhi i30.09.2021

TopIantl Yeri

imar Komisyonu

FehmiDUMAN

imar Kom. Bşkn,

:Marmaraereğlisi Rcl.diye l]in.sl

: Fehmi DtJMAN

Bahattin çAVDAR

GönülYlLMAZ

ErolYlLMAZ

Atakan öZTüRK

GÜNDEM 3: Belediye Meclisimizin o2.09.2021 tarih, 149 numar.ll karan ilc komisyona haVale
edilen; Belediyemiz hudutlarl dahi]inde Dcreağzl Mahallesı387 ada 8-9-10-11-12-13-14-16_
17-I8-t9-2o-27,22-23-24 par5elVe 389 ada 3-4 parselde kayttlütaşlnmazlarln satışl için
Encümene yetki verilmesi konusunun göriişülmesi.

KARAR 3l Yapllan inceleme nct]ccsinde, [4ali lliznletlor MiidürJiJiaünden allnan rapor
komisyonumuzca incelenmiştir. incclcn,]cıllİ yapIldlğl iarihtc 7 nlilyon TL civar sGK'Va Kurum
borcumuz olduğu görülmüştüjr. Gündcm maddesinde ])elirtilü]n t.ştnmazlarln sitlşlndan elde
edilecek geIirin tamamlnın sGl( borcu ödenınc5i kaydlyla s.tlşiannln yapllabilcceğine, 5atlş

için 8elediye Encümenine yctkiVerilmesin]n uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliğiyle
karar Verilmiştir,

lMAR KotvllsYoNtJ

Bahattin ÇAVDAR ltMAz

n
7

imar Kon,Rşkn.Yard.
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Toplantl Tarihi |Ll.09,2ozl

Toplantl Yeri

imar Komisyonu

Fehmi DUMAN

imar Kom. Bşkn.

pr'?

MARMARAEREĞLisi B ELED iYEsı
inııın xoıvisyoııu ıoplaruıı ıuınıııAĞl

:Marmaracreğli5i Bc|.diye Rin.5l

: Fehmi DL]MAN

Bahattin ÇAVDAR

GijnülYlLMnZ

ErolYlLMnZ

Atakan ÖZTÜRK

GÜNDEM 4: Belediye Meclisimi2in o2.09.2O21tarih, 15o nı|m.rall kararl ile komisyona haVale
edilen; sultanköy Mahallesi 2202 par5el numarall taŞlnlna2a ait 1/1ooo Ölçekli LJygulama imar
Planl değişikliği konusunun görij5:ilmesi.

{A&\8]L Yapllan incelemedc, talep edi cİ Lly{]ulanra inlar plant dcğişikliğinin daha eVVel
yapllan nazlm imar planl değiş]kliği ile uyıllnlu oldtığu 8örüllİijŞ Vc teklif edilen uygulama imar
planl değişikliğjnin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği l]e karar Verilrn]ştir.

lMAR l{oMısYoNU

Rahaüiin ç^VDAtt

lmar Kom.Bşkn.Ya.d.

,\
i)

ErolYlLMAZ

^lw}/
lr_,\üll
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MARMARAEREĞLisi B ELED iYEsi
iıvınn xovisyoıvu TopLANTı rurııınĞı

rihi |17.09.2021

ToplantI Yeri

imar Komisyonu

iMarmaraü]rcğlisi I]elediye l]inasl

: Fehmi DUfulAN

Bahattin ÇAVDAR

GönüıYlLMAZ

ErolYlLMAz

Atakan öZTüRK

edilen;5u
8elediye Mecli5imizin 02.o9.)o21tar]h, 1jj1 ntJmarall kararı ile komisyona haVale
nköyMahallesi 2(]45par5e] n1 üı]nrılü,,aş nıİ]a/i aüi ],1oo0Ölçekli Uygulamalmar

Planl konusunun J]öl ilti' nlcsi

Yapllan 8örüşmeler sonucunda, 1/5000 ijlçı]kli n;lllm imar plan değişikliğinin
usu lün e n olarak hazırlanıp onaylandüğlVe kesinleştiğii]örüldüğünden nazım plana uygun

o arak lrlanan uygulama inlar planl dcğişiklii]]nin uygun olduğuna komisyonumuzca oy
birliğiyle

iMAR KoMisYoNu

hmi DUMAN Bahattin ÇAVDAR

İmar Kom,Bşkn.Yard.

l,

imar Kom. Bşkn.

Erol \ iLMA2

w
^,-(N



Toplant Tarihi |l7.09,2ozl

MARMARAEREĞLisi BELE DiY Esi
iıvıen ı<oıı,lisyoıııu TopLANTl TUTANAĞl

:Marmaraereğlisi BclediY. ninasrToplantı Yeri

İmar Komisyonu : tehmi {)iJMAN

Bahattjll ÇAVI)AR

GönülY L.t4^Z

ErolYlLMAZ

Atakan öztÜRK

GÜNDEıvı 6: eelediye Meclisirnizin 02.09.2()21tar]h, 152 nlımarall kararı ile komisyona haVale
edilen; sultanköy Mahallesi 88,B9 ve 90 ar]alar |le 167,76a parsel nUmarall taşlnmazlara ait

Yapllan görüŞİnele sonı]cuncla, l/5000 ijçekli nazlm imar planl değişikl]ğinin
usulüne

olarak h

birliğiyle

olarak hazırlanıp onaylandlğl Vc kesinlcştiğ] {]öriildüğündcn nazlm plana uygun
anan uygulama iüürar pIan| (],]i]]|i( i]ilıill ürygı]n olrluğuna komiıyonı.ımuzca oy

Verildi.

i,

imar Kom. Bşkn.

Bahattin ÇnVDAR

imar Kor.Bşkn,Yard.

V
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€rolYlLMAz

l
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: 
)... ıl,' ll 

lü

",W

Atakan d(tt{RK
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MARMARAERaĞLisi B ELEn iY E5 i

iıvıeR xoıvisyoı,ıu ropınruıı ıurnıııĞı

Toplantl Tarihi i77.o9.2o2l

Toplantı Yeri

imar Komisyonu

:Marmarnereğl]si Belediyc i]jnas

: Fehmi DUMAN

Bahattin çAVDAR

GönülY]LMAZ

IrolYlL[,jAl

Atakan ÖlT(]nK

Belediye Mecljsiıniıin 02,09,2O21t.rih, 154 nıımara1l kararl ile komisyona havale
edilen;5u
Uy8ulama

tanköy Mahallesi 9: ada Ve 1676 pırscl ı,ııln,ııralı ı,lş nmazlara ait 1/1000 Ölçekli
İmar Planl değişikliğ] konLısunun 8örii§iilmcsi.

Yapllan inceleme nct]cosindc, tıyijlılama lnar p an dcğişikl]ği teklif]nin günaeme

deği5]kl

an sonra nazlm iınar planına itiraz yapü]dlğl anlaşıLdığından, nazım imar planı

in kesinleşme5inden soı'ıra konuııııı dcğcrl.ndiri n]c5ine, 8örüşmelcrin dev.mına
kom zca oy birliğiylc knrar Verilm iı;.,

lMAR KoMlsYoNtJ

WNlimar Kom. B§kn,

Jr"
imar (om.Bşkn,Yard,

lı

Atakan

]:J i. i,
;_ !o

ErolYlLYAz
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ToplantlTarihi

ToplantlYeri

İmar Komisyonu

:Marrnar;r.l.:1liri RelOdi, J].:1

: Fehmi DUM^N

FehınıDuMAN

İmar Kom. Bşkn.

&*"
ima r

vıanıvınaı;.i Ğıisi oErtoivrsi
iıvılR xorııisyoııu T opıııırı ıuıaıııAĞı

.t7.09.2o2L

Bahatt]n ÇAVI)AR

Gönül YllM47]

EroıYlLMnZ

Atakan ÖZTÜRK

GÜııoıru z: aelediye Mecli5iın]2]n 02.09.2021tar]h, 15:J numnrall karaı ile komisyona havale
edilen; ARGAZ LPG DolUm TeVz]i inş. san, Vc Iic, A.Ş. taraflndan hazlrttlrllan sultanköy
lMahaliesi, Şamandlra Ve Boru l]attl Amaçll Nazüın vc Uygıılan.ıa imar Planl değişiklik teklifini
değerlendirmek üzere Bakanllğa i]eiilmiş olm.slndan hahisle konıl hakklnda Kı_rrum görüşünün
Belediye Meclisince karara baıllirnnrısı kon(l!ır 1ülür 8ijri]şij]r]lc:ji

NARAR 7: Konu komisyonunıııllı inceJ()nIr.,, ' .'lı|]li,]n inca ,nl. ncticcsinde bölgede D.5.i.
taraf|ndan planlanan Klnlklı Deresi Mahmuz Pro](]s]nin bul!ıld(lğu, Likit K]mya 

^,Ş.2ye 
ait boru

hatt| ve platform inşaatlnln tillni]mland]ğl, i;iji.]nga2 A,Ş.'yl] ılt boru hattı Ve §amandlra
tesisinin bulunduğu Ve bu tesis c i8ili plah til(j]iiltl 5ürccinilr yiirijdüğü, M-oiL'c ait boru hattl
Ve şamandtra tesısinin mevcut olduğı], stand,rrt I)etro] adIl şirkctc de şamandlra izni verildiği
Ve bu şirketin de bir platform projcsi sürecin n devan] (]ttiği tespit edilmiştir.

ARGAZ LPG Dolum Tevzii inş. san. Ve Tic. A.Ş, l;lraflnd.n teklif odi en boru hatt ve şamandıra
değişikliğinin prensip olarak mevcut Ve p]an .;lan üiiğ(]r tc5is erLe fi2iki oIarak çaklşmadüğl ancak
deniz trafiği açıs|ndan risk olıışııp oluşmaclı,: k.ji]t]süııda pl;ii] i2ah raporıJnda diğer kurulu
bulunan tesislerden Ve özellik]c pL.tformdnİ liö. cdilmediği, pLan paftası üzerinde meVcut
kurulu tesislerin işlenmediği görülın üştür. Yapı ıül .ieğOr]endirülre 5onucunda, teklif edilen plan

değişikliğinin mevcut tcsislcrlo lliülikte dcicl:.ül.]]rilm.sin]ı 5.]iiianarak deni7 trafiği dikkate
allnarak her türlü tedbirin allın]ı ] ](a,,cr,.jı l . ]]k]i|] 'r|(' f]li ] tü]l](rn ;örüş ,;.IilebiIc,,eğine

komjsyonumuzca oy birliğiylı: i. , ,ıı "ı:ri lıl;, '

ll

Bahattin a^Vl)^R

ıj, (n.Yard.*,ü"

l\
| ',ıl ın Qz,l l(

\\ı
l ']\
\ \ı'' '



edilen; s

KARAR 9:

dosyasına
deVamlna

MARlV]ARAEREĞ Lİsi a rrtniyrs i

iıvınn ı<oıvisyoııu ı oı,LANTl Tu-.,A,IAĞı

|77.o9.2o2t

IMarmnr;l1,1]ij isi I]t] .(i ,/" üiil]isI

: Fehmiı]t]MAN

gahattilı ÇA'/l)AR

GönülY tt,4/\/

ErolYll.M^Z

Atakan ÖlILjRK

Belediye Meclisin,ıizin Ç)?..09.20 ) -] 1ar]h, 155nırünirr. kararl ]le kon]isyona haVale
köy Mahallesi 4691 p. r5eldc Ak;j:,,,/ıilt Vc 1 PG isı;lsyonu amaçtl yapl acak 1/5ooo

lm imar Planı Değiş]k ]Ği hakkınr a ,]llı(lün {]dliiŞi] kol]ır1l]nLın {]örüşü ıİesi.

nuya ilişkin sadecl, l(ııayollar ila_iril5iiniln do.Va::,n. eklendiği dijlcr kurumların
eklenmediği görij ürrliıtijr. Plan i]]iie]l]fincc diijeı kılıumlara i|etiIcn göri]şlerin,

mesinden sonra tcııunı"ın dcljır cndiri ctıilcccgi anlaşıldığından j]örüşmelerin
isyonunj.,:, .

Bahatril] ÇiVI)AR

imar Kom.8şkn.

ElolYı,l^l

li,I l ,ı

ls-|l l
,,,, l ,

imar Kcr]1.I]şkn.Yad.

]l
i]1

ToplantlYeri



Toplantt

Toplanh

Tarihi l17.09.2021

Yerl :Marmar.Crr]:]lj5iBeicr]i,]ü]|]ıl.§

İmar Komisyonu

ed ile n;

8676

: Fehmi DUMAN

Bahattin Ç^\/t)AR

GöniilY]Lt,]^z

troıYlLMA;,]

Atakan ol1i]RK

Belediye M.rcl]!i ]],i , 1l2.0ı..' h ,nl ı . l lırıı ]]c ko ıı .,\,ona ,rvale
rmaraereğlisi lli] l]l , .ıı,l) ] l.| l lrlı|] lbilm.,, ]ç n 8i /5 Ve

el numarall tnşü] ; ü]],. .I l llin lekirl],l,. İlüyt]irehir
Belediyesi Ve tdirn,, l(il ii l, . ,, ], ]ırlüıi .,i]l(] luTll

8örüşü usıJnun gÖrÜşÜlmo i].

Yapllan görüŞmeler neticesindc, l] ,]. tcklifinin yap yak aşma mesafcleri, emsalve
yükseklik

olmadığl
ibaret olrIuğu, imar lı,]ilarInIn |neri pIanIi! çakıştığı başka bir değişiklik

r. L]y8( l. ,-j ]ri]r p]i] ]ü : : ! ıll<if ı lun i]örüş !,.i]l()bile.cğine
komisyo muzca oV bir]iğiYlı ,leriIlİi,.ü

DUM^N Conı

imar Kom, B!kn.

Bahijlti]] " i,]D.\It

irnar ll..l]] i]ıkn.Y.rri.

l

1,),
trolYIL.fu]^Z

,-\ i.
t'\,l4./l

^,, "" 1t

t\

l



,ı

i]

ToplantlTarihi

ToplantlYeri

MA R I\4ARAEİıiı.l_ısi BEı EDiyrsİ
iıvııR ı<oırıisyoııı ] apLANTı TuTAi{AĞı

|I7.09.2021

:),4n: nl:l i]
imar Komisyonu : Fehnl] {]i 1,1 ,i]

Bahattin Ç^l./DAR

Göni]l Y i M^]'

Ero YlLMr17:

Atakan Ölti]RK

GÜNDervı ıı: aelediye Meclisiıllilin 02.o9.202 i i.ırih, ,1l;0 
n ü mı ra iı kara ı ile komisyona havale

edilen; Belediyemiz hudutla üi .].'rlli illde bullll],]üı sı]Itan.aiy i,/];,i]ı ]esi Konut Ve Konut G.]lışme
Alanlnl Kapsayan 1. Etap UVg(|l.nla lnıır I'|,ıl,, ;!lnr l .lia.]rc;l|].!j I,2,3 ve 4. tlap sit 1-1arici

Uygulama imar Planlna eklenccck plan notu i;]!,(]5i konıl5unun görüŞülmesi.

KARAR 11: YapIlan görüşmel.:r .nticesind., t.k]if ed]len plln notu değişikliklcrinin uygun
olduğuna ayrlca konuya iii1.1li;l i ,lV. ı] i, , : TekiI rğ tji],,,ti}:|ü]hir Beled],,,(, Me.]isinin
deği§tirerek onavla(llj. ','(: ., l ]ll. ;'Liln ;]lan

Notla 2,11, numarall ; ,, ] riuiit] ü ı, ,, ,]I]],. lri., ., ,,ln "|aLLEDl'"|, HUDOlLARl
YATAY KAr lji ,,,,:iii li],1. ||,i1.1,i,: lü,i...L,.1:DL YENi) N Rl,H'AT

MÜRA lNDA, PARSEl.Df iNŞAA7,A |$s]ANl\,1AM]Ş ot_^4Asl HALiNDE DiĞER KAT

Mahal]esi Konut Ve Konut a]]'i|)](: /.];],, lilp!;].,ın 1 [ııll L]Y8ulam. iınar Planl,

Marmara
kom muzca oy birliğiylc k;,:i ı Ycri nl]ilii

ıMAR K.-llr']lsYoNIJ

imar Kom, Bşkn.

Eaol' ;, ],i ]

Ml.JVAFAKATN AM E ARAN 1,1 ! :..l; illŞA/\TA BAşt A^!M lŞ iSE MU\,,AF AKATNAME
BUH'AT TAL|:PLFtli KARŞlt , 

i 1ACAKnR" hiikmüni]n söz konusu suItanköy

1,2,3 Ve 4, Etan _iit }]arici UY|, ü nı]a lİ] ilr Plal:: plan notlarlna ila,rc edilmesine

t:,



MARMARAEREĞtisi geLeoivesi

Toplantl Yeri

lmar (omisyonu

Toplantl Taİihi,07.L0.2o21.

iMAR KoMisYoNU ıopı-nııırı rurırııeĞı

§ı lÇnis,Pı

:Marmaraereğlisi Belediye Binas,

I Fehmi DUİvlAN

Bahattln çAVDAR

GönülYl[MAz

ErolYlLMAZ

Atakan ÖzTÜRK

GüNoEM 1: Belediyemiz Kamaradere Mahallesi, 289 ada 1 parsel numarall taş|nmazda bulunan
akaryakt tesisi ile Karayollarl kamulaştlrma slnln araslnda kalan Ve evveliyatlnda bu parselden
bedelsiz yola terk edilen 2025 m2'lik tescil harici kısmln 10 yllllğ|na kiralanması konusunun
görüşülmesi.

KARAR ı: Belediyemiz hudutlan dahilinde; Kamaradere Mahallesi,289 ada 1parsel
numarall taştnmazln Karayolu ile bitişik kalan kısmının, aynı taşlnmazdan daha önceki İmar
planına göre imar uygulaması sonucu bedelsiz terk edildiği görülmüştür,5öz konusu a|anln
ol/o2/2012 rarih 225 saylll E.K.V.K.B.K. kararlyla tekrar imar adaslna ge|ecek şekilde tadilat
yaplldlğl tespit edilmiştir. Parselin Karayolu ile bitişik klsmInda kalan daha önce aynI parselden
bedelsiz terk edilen 2025 m''lik kısmının yine 289 ada 1parsele 10 yl süreyle kiraya
Verilmesine, kiralama işlemi için Belediye Encümenine yetki Verilmesine, 5393 sayll! Belediye
Kanunun 18. Maddesinin (e )bendine istinaden komisyonumuzca oy birliğiyle karar
verjlmiştir.

GÜNDEM 2: Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahallelerine Ait 1/1ooo Ölçekli Uygulama imar Planl Revizyonun
onaylanmaslna müteakip 13 Ağustos-13 Eyıül tarihlerinde ilan edi|miştir. Mekensal Planlar Yaplm
Yönetmeliğinin 33, Maddesine İstinaden söz konusu imar planlna yapllan itirazlar Ve itirazıara iıişkin
al|nan kararlar 8öz önünde bulundurularak imar planünln uy8ulanmasl konusunun görüşülmesi,

KARAR 2: Belediyemiz hudutlannda bulunan Yeniçiftlik ve ÇeşmeIi Mahallelerine Ait
1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar Planl Marmaraereğli5i Belediye Meclisi'nin 17.o5.2021
tarih 117 §ayllt Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.07.2021 tarih ve 1313
saylll Kararl İle değiştirilerek kabul edİlmiştir, söz konusu imar plant 13 Ağustos - 13 EylüI 2021

tarihleri aras|nda asklya çlkarllmlştlr. Askl süresi içerisinde 69 adet itiraz dilekçesi İle imar
planlna itiraz edilmiştir,

Mekansal Planlar YapIm Yönetmeliği'nin 33. Maddesinde yer alan " Planlaru üiraz, oıl,ız

günlük ilan süresi iÇinde idareye yapılır ye iıirazl1r idarece değerlendirilir. idarenin karar
mefciince itirazların redd,edilmesi halinde, planlar başkaca bir o ay işlemine gerek
kıılmak§ızın red kararı ıaihınde kesinleşir" ibaresi yer almakta olduğu görülmüştür, söz

konusu hüküm uyarlnca bahse kopu imar.planlna yapllan itirazlardan Belediye Meclisimiz

,,



taraflndan kabul edilenlere iljşkin gerekli değişiklik dosyalarının hazlrlanarak Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesine gönderiImesine, imar planlnln itiraz olmayan klslmlarl Ve itirazln
reddedildıği kısımlarına ilişkin olarak yukarıda yer alan hüküm uyar|nca imaf planInın
uygulanmaya başlanmasının uygun olduğuna kararverilmiştir.

iMAR KoMisYoNu

FehmiDUMAN

imar Kom, Bşkn.

BuıuNMADl

Bahattin çAVDAR

imar Kom,Bşkn.Yard.

E.olYlLMAZ

üye

BuLuNMADl

"'w
Atakan özTüRK
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\r9Z
ıvınnıvıınneneĞıisi stıtoiyrsi

lrvııR xovılsyoıııu ropı.aııırı rurıı,ııĞı

Toplantl Taİihi |07,Lo,2o2l

ToplantlYeİi :MarmaraereğlisiBelediyeBinasl

lmarKomasyonu IFehmiDuMAN

Bahattin ÇAVDAR

GönülYlLMAZ

ErolYltMAz

Atakan ÖzTÜRK

GÜİ{DEM 3: Trakya Kalklnma Ajansl ile birlikte yürütülen 2021 ylll sosyal Gelişmeyj Destekleme
Programl kapsamlnda TR2l/l/socEP-MRG2 referan5 numarakl "Dört Mevsim Tanmsal Üretimde
Marmaraereğlisi" İsim11 projemizin başanll olmaslndan bahisle projenin hayata 8eçİrilmesi için eş
finansman, temsile ve ilzama yetkİli kişi Ve proje yürütümü sıraslnda oIuşacak belteleri imzalamaya
yetkili kişi atanmasl konu5unun görüşülme5i,

IAEALı Yapllan incelemeler neticesinde görüşmelerin devamlna komisyonumuzca
oy birliği ile karar Verilmiştir.

iMAR KoMisYoNu

FehmiDUMAN

imar Kom. Bşkn.

BuLuNMADl

Bahattin ÇAVOAR

lmar Ko}2şkn.Yard.

/t
ErolYıLMAZ

üyu

BuIuNMADl


