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6üNDEM : Belediye Meclisimizin o3.o3,2022 tarih, 34 numaral! kararl ile komisvona havale

Jİlln; lltunltly Mahallesi 92 ada ve 1676 parsele ilişkin uy8ulama imar planü değlşikliğine

askı süresi içerisinde yapılan itirazln görüşülmesi,

(AU\8]Yapülan incelemeler sonucunda, 5öz konusu itirazln 1/5ooo ölçekli naz]m imar planlna

#rp,la,aİeOrul.uştür. itirazın Büyükşehir Belediye iüeclisince ıeddedjldiği, bölgede 3194

,*,ı,"ir., iunrnr,nrn 18, Maddesi iapsa.,nda uygulama yapllacağı, parsel açısından

ierhangi ulr mağauriyetin oluşmayacağı görüldüğünden 1/1o0o ölçekliimar planl değişikliğine

yupılan itiruın -ddlne komisyonumuzca oY birliğiyle karar verilmiştir,
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GüNoEM : Belediye Mecli5imizin 03,03,2022 tarih, 35 numarall kararl ile komisvona havale

JF, lruğ'u, Deresl'nin batısı ile D-110 Karayolürnun güneyinde kalan bölBede küyı kenar

çizci5l 
'oeğişikıiği 

ooıavı5ıYla ilave imar planı konusunun görüşülmesi,

(ARAR : vapllan inCelemeler sonucı,ında, bdlgede 1o,02,2o16 ıarihlnde.çeVre Ve Şenircillk

ffi;^.Jr;';;;;,l'r*İ,, o* ,'*', "'" "nJvlandığı 
eörüımiıştür, Teklife, konu alanın 2013

;;;;; ;;;;;';"; ;";n,J,, ,şu,u,,na, aeleOİye yeiti alanının dışında oldt]gu görülmüştür,

(,Vl kenar çlz8isi değişikliğlnden ,"^" on,,*,rn ,ıan,n pıun,,, kaldlcl bu nedenle;lave plan

hazlrlama gereğinin doğoı,ığr, anlaşılmışrr, Yapllan plan teklifinin BağlarDeüesi, yenl klyl kenar

çizgisl ve D,11o Kaıayolu kamı,laştırmu,',n,'u,u,nau kalan 39o1,9 mı'ıik aıan, kap5adlğı Ve

ceVresiVle aynü Yoğunl,ıtu kon,t,lun, oı,'"k önerildiği 8örülmüştür, Bu kapsamda teklif edilen

}':;;];,; l;j;;;;,n,n ,vc,n ei"i,şı"İ"kirdağ aüyıikşehir aeIediye5ine gönderilmek üzere

.eclise sunuımalnu komisyonumuzca oy birliği ile karar Verilmiştir,
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GüNoEM : BelediYe Meclisimiu in 03,o3,2022 tarih, 36 numarall kararl iIe komisyona havale

udiiun; vur.a,u"r"ğlisi sit Alanlarl Harici 4,Etap Uygulama imar Planı içerisinde kalan 4529

parsele ilişkin imar planl değişikliği konı-]sunü]n görüşülmesi,

]!\&!Bj Yapllan incelemeler sonucunda, söz konu5u ala n ln 1/5ooo ölçekli nau lm imar planlnda

an* ıun, o'ou6, ancak 1/1O00 ölçekli uygulama imar planında belediye_ hizmet alanl olarak

i"''n""o'g, u" j.nıu, arasında kademell birlikteliğin olmadığl görülmüştür, Nüfus he5abı

naz,m im]r planında yapılmış olduğundan önerilen değişikliğin böl8eye nazım imar planlna

.un,l., 
"ioro'"rtus 

uukü getirmeyeceği buna rağmen önerilen uy8ulama imaI.planlnda oluşan

ıonut uıu n,nu yönuiik yeterli miktarda park alaniayıldığı anlaşılmaktadır, Açıklanan sebeplerle

İelll eOilun uİgulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği iIe

karar Ver]lmiştir,
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GüNDEM : Belediye MecLi5imizin 03,03.2022 tarih, 37 numarall kararı ile komisyona haVale

edilen; Yeniçiftlik Mahallesi 7094, 7095,7096,'709'7,709a Ve 7099 parseller ile ciVarlnl

kapsayan enerji nakil hattl kaynakll imar planl değişikliğikonusunun 8örüşülmesi.

(A&\8j_Yapllan incelemeler sonucunda, plan revizyon sü.ecinde söz konusu parsellerin

üzerinden enerji nakil hattl geçtlği bu nedenle parseIlerin yeşil alan olarak planlandığl,

blti§iğindeki park alanlnln da yapl adasl olarak düzenlendiği, 18. Madde uy8ulamasl yapılmak

5uretiVle parsellerin yerlerinin değiştirilmesinin amaçlandlğl görülmüştür, Ancak pIanlama

süreci tamamlandlktan 50nra teklife konu alanda bulunan enerji nakil hattlnln kullanlmdan

kaldlrüldtğl, bu nedenle hat altlnda bulunan taşınmazlarda yapllaşmanln önünde herhangi bir

engelolmadığlTREDAŞ Marmaraereğllsi işletme Şefliği'nin 13.12,2021tarih ve 1077173 saylll

yazlsl ile anlaşılmlştır. Bu çerçevede hazırlanan 1/5o0o ölçekli nazlm imar planl değiŞikliğinin

uyg!n görüşle Tekirdağ Büyükşehir 8elediYesine gönderilmek üzere meclise sunulmasına

komisYonumuzca oy birliği ile karar Verilmiştir,
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GÜNoEM I Belediye Meclisimizin 03.o3,2o22 tarlh, 42 nOmarall kararl ile komisyona haVale

edilen; Marmaraereğlisi Mahallesi o ada 11789 parsel numarall taşınmazln imam lojmanl

yapllmak suretiyle Türkiye Diyanet Vakfl, Marmaraereğli5i Şı-ıbesi adına tapu deVrinin

yapılma5l talebinin görüşülme5i.

&\&!8_j_Yapılan incelemeler sonucunda, söz konu5u taşlnma2ln Tü,kiye DiVanet Vakfl

,İl'J.ruğliri Şubesi adına devredilmesi talep ediIdiği görülmüştür, Yapılan görüşmeler

neticesinde, iedelsiz devrin 5393 saYllı Belediye Kanununun 75, maddesinin d bendl gereğl

sadece kamu kı]rum Ve kuruluşlarlna yapllabileceği BörüImüştür, Bı,] nedenle söz konusu

taşlnmazın 5393 sayıll Belediye Kanununun 15, Maddesinin h bendikap5amlnda Plan Ve Bütçe

xomlsyonunun belirleYeceği bedelle TürkiYe DiYanet Vakfı lV]armaraereğli5j Şubesi'ne Rahman

Ç*Şi İ..'İn'n lol.un,olurak krllan,lmuk şaıtıyla (tapuya bıJ hu5usta şerh konulma5ı kaydıyla)

,uİ]İ,n,n ,up,l.rınu, 5atış için Belediye Başkanına yetki verilmesine, Erol YlLMAZ ve Atakan

ÖzTÜn«'ı-in red oyuna karşıllk, komisyonı-]mu2ca oy çokluğuyla karar Verilmiştir,
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GÜNDEM : Belediye Meclisimizin 03,o3.2o22 tarih, 43 numaralü kararl ile komisyona havale

edilen; mülkiyeti İMarmaraereğlisi Belediyesi adlna kay(llYeniçiftlik Mahallesi851ada 1parsel

numaralı taşlnmazln imar planlnda dini tesi5 alan1 olarak ayrılması ve halihazlrda taşlnmaz

üzerinde cami bulunması sebebiVle tapu deVrinin yapllmasl konu5unun 8örüşülmesi,

(A&l8iYapllan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komis\/onumuzca oy birliği ile

karar Verilmiştir.
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TOPLANTİYERi Marmara Ereğli5i Belediye 8inasl
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GüNDEM : Belediye Meclisimizin 03.03,2022 tarih, 44 numarall kararl ile komisyona havale

edilenj Yeniçiftlik Mahallesi 361 ada 9 parsel numarall taşlnmazln imar planlnda dini tesis

olarak aynlmasü Ve halihazlrda taşınmaz ü2erinde cami bı]lunması sebebiyle TOrkiye Diyanet

Vakf ü, Marmaraereğlisi Şube5i adlna tapu devrinin yapılmas1 talebinin görüşülmesi,

{A!!AL Yapllan incelemeler sonucunda, sö2 konusu taşınmazln Türkiye oiyanet Vakfl

ıııo -urae,"glirl Şubesi adına devredilme5i talep edildiği görülmüştür, Yapülan 8örüşmeler

net]cesinde, iedelsiz devrin 5393 sayılı Belediye l(anununı]n 75. maddesinin d bendi gereği

sadece kamu kurum Ve kurulı]şlanna yapllabileceği 8örülmüştür, 8u nedenle imar planünda

cami alanl olarak aYrllmlş Yeniçiftlik Mahallesi 361 ada 9 parselde kayttll taşınma2ın üzelinde

haliha2lrda cami yapısının bulunduğu, taşlnmazün 5393 5aylll gelediYe KanunıJnun 15,

Maddesinin h bendi kapsamında Plan Ve Bütçe Komisyonunun belirleyeceği bedelle TürkiYe

0iyanet Vakfl M arma raereğlisi Şubesi adına satışln!n yapllmastna, satış için 8elediVe Başkanlna

yetki verilmesine komisYonumuzca oy birliği ile karar Verilmiştir,
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