
MARMARAEREĞtisi BELEDıYEsi
iMAR KOMiSYONU TOPLANTİ TUTANAĞİ

Toplantl Tarihi :o3.ı1.2021

ToplantI Yeri

lmar Komisyonu

:Marmaraereğlisi Belediye Binası

: Fehmi DUMAN

Bahattin çAVDAR

GönülYlLMAZ

ErolYl[MAz

Atakan özTüRK

GÜNDEM 7: aelediye Meclisimi2in 07.10.2o21 tarih, 23t numarall kararl ile komisyona havale
edilen; Trakya Kalkınma Ajansl ile birlikte yürütülen 2021 ylil sosyal Gelişmeyi Destekleme
Programı kapsamında TR21/1/socEP-MRG2 referans numarall "Dört Mevsim Tanmsal
Üretimde İMarmaraereğlisj" isimli projemizin başarlll olmaslndan bahisle projenin hayata

8eçirilmesi için eş finansman, temsile ve imzalamaya yetkili kişi ve proje yürütümü slraslnda
oluşacak belgeleri imzalamaya yetkili kişi atanması konusunun görüşülmesi,

[A&lLziYapllan inceleme neticesinde, Trakya Kalklnma Ajans!'na sunulan 2021 ylll sosyal

Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında TR21/1/socEP-l!1R62 referan5 numarall "Dört
Mevsim Tarımsal Üretimde Marmaraereğlisi" isimli pİojenİn Belediye Başkanllğlmız taİaflndan

uygulanmasına, taahhüt edilen 633,957,00 TL tutarlndaki toplam eş-finansmanln

sağlanmaslna, proje yürütümü 5lraslnda, proje hesabınl açma, proje hesabına para aktarma,

bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularlnda 8elediye

Başkanl Hikmet ATA'nın yetkilendirilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile

karar Verilmiştir.
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MARMARAEREĞLisi BELEDiYEsi

Toplantl Tarihi,.22.70.2o2L

Toplant Yeri

İmar Komisyonu

iMAR KoMisYoNU ToPLANTl TUTANAĞl

:Marmaraereğlisi Belediye Binasl

: FehmiDUMAN

Bahattin çAVDAR

G6nülYlLMAz

ErolYlLMAZ

Atakan özTüRK

GÜNDEM 6: Belediye Meclisimizin 07.10.2021 tarih, 236 numaralı kararı İle komisyona havale

edilen; Beledıyemiz hudutları d6hilinde Trakya Elektrik Dağltlm A.Ş, Yatlrlm programlnda yer alan

trafolardanj Dereağzl ve Kamaradere Mahallelerinde tesis edilecek olan "Duman Tatil sitesi TR,

DMo3-TR21, DMo3-TR22, DMo3-TR25, DMo3-TR26, DMo3-TR27, DMo4-TR15 Ve DM05-TR01"

nolu trafolarln isabet ettiği sahalar için imar planl tadilatlannln görüşülmesi,

{ABl!8_.] Yapllan incelemede, teklif edilen Duman Tatil sitesi TR nolu trafo Yerinin 3, Derece

arkeolojik sit alanlnda kald'ğl, "Korumo Amoçh imar Plonlorı Ve Çevre Düzenleme Prcjelerinin

Hozürlonmosü, Gösterimi, lJygulomosü, Denetimi ve Mijelliİlerine ilişkin üJ,ul Ve Esoslolo Ait

Yönetmelik" in 'Korumo amoçlı imor plonü değişikliği, revizyonu ve iloveleri' başllkll 11,

İ\4addesinde yer alan "Ancok korumo omoçlı imol plonlqründo iit olonınln bütününü

etkilemevecek deöisiklikler, emsolve kot odedi ortırımı ile qlon kullonım kqrorü düşındo kqlon

po6el ölçeğindeki değişiktikler ve noddi hotü1lonn di)zeltilmesine yönelik değişikliklerde plga

rr/i.)ellifi dısündo plonlomo ekibinin tomomınün bulunmosı ,ortü oronmoz" ibaresine uy8un

olduğu, DMo3-TR22 nolu trafo, Marmaraereğlisi Mahallesi 8899 parsel numarall taşlnmazda,

DMo3-TR27nolutrafoMarmalaereğlisiMahallesi8897parselnumaralltaşlnmazdakaldlğı,
parsellerin bulunduğu alanda yer alan Emlak Konut Villa ve sosyal Tesisleri site Yönetiminin 2021,

2o22l36 \e 2021-2022/37 saytll yazllarl ile trafo yerlerine ilişkin muvafakat ettikleri görülmüştür,

Açıklanan nedenlerle Duman Tatil sitesi TR isimlitrafo alanlna ilişkin koruma amaçll uy8ulama

imar planl değişikliğinin uygun o|duğuna, DMo3-TR21, DMo3-TR22, DMo3-TR25, DM03-TR25,

DlVlo3-TR27,DMo4-TRl5veDMos.TRolnolutrafoaIanlarlnailişkinuygulamaimarplanl
değişikliklerinin de uy8un olduğuna komirYonumuzca oy birliğiyle karar Veri!miştir,
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MARMARAEREĞLisi atLroiYısi
iMAR KOMiSYONU TOPLANTİ TUTANAĞİ

Toplantl Tarihi |22.10.2021

ToplantI Yeri

imar Komisyonu

:Marmaraereğlisi Belediy€ Bina5l

: Fehmi DtJMAN

Bahattin ÇAVDAR

GönülYlLMAZ

ErolYlLMAZ

Atakan özTÜRK

GÜNDEM 5: Belediye Meclısimizın 07.10.2o21 tarih, 234 numaralı ka.arl ile komisyona havale

edilen; Marmaraereğllsi Mahallesi 11688 parsel numaralI taş|nmaza ait uygulama imar planl

değişikıiği teklifinin görüşülmesi.

[ABAL5j Yapllan incelemede, 5öz konu5u parsele ilişkin olarak taşlnmaz 5ahibi taraflndan

21,09.2o2o tarihli ditekçe lle yapl yakIaşma mesafesi değişikliğine dair uy8ulama imar planl

değişiklik tektifİ sunulduğu, bu teklifin Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 05,11,2020 tarih

ve 137 5aylll Kararl ile kabul edildiği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin ise 09,12,2020

tarih Ve 1315 sayıll Karan İte reddedildiği görülmüştür. Yapllan uygulama imar planl değişiklİk

teklifinin tamamen yeni bir başvuru olması ile birlikte içerik olarak önceki tekllfle aynl olduğu

değerl€ndirilmektedir. Değişikliğin gerekçesi olarak eğim nedeniyle uygun statikte bina inşa

edilememesi beyanı Mekansal Planlar Yaplm Yönetmeliğinin 25. Maddesinde yer alan "lmor

plonü değiŞikliği; plon qno kororlorınü, sürekliliğini, bütünlüğünii, sosyol ve teknik oltyopü

dengesini bozmayocqk nitelikte, kom,u yororü omqçlı, teknik ve nesnel oerekcelere dovonülorok

yapılür" ibaresini sağlasa da dilekçe ekleri ya da plan açlklama raporunda herhangİ bir statik

uygunsuzluğu ispat eden bir mühendislik raporuna rastlanmamlşt|r, Bunlar haricinde yapllan

teklifin,TAKs,Ve.KAKs,değerl€rindeherhan8ibirartlşiçermediğidegörülmektedir.Açlklanan
nedenlerle teklif edilen uygulama imar pIanl değişİklik teklifinin uygun olduğuna

komisyonumuzca oy birliğl ile karar verilmi§tir
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MARMARAEREĞLisl BEtEoiYEsi
iııınn roıvıisyoıııu ıopııııııı ıurnıınĞı

loplantl Tarİhi |22.10.2021

ToplantYeri :MarmaraereğlisiBelediyeBinasl

lmalxomisyonu :FehmiDUMAN

Bahattln çAVoAR

GönülYlLMAz

ErolYltMAz

Atakan özTüRK

§jİ!9E!!4 Belediye Meclisimizin 07.10.2o21 tarih, 232 numarall kararl İle komisyona haVale

edilen; Bütangaz A.Ş. tarafından hazlrlattlrllan sultanköy Mahallesi Deniz Altı LPG ikmal Boru

Hattl Ve Şamandlra yerlerine ait imar planl değişiklİğiteklifinlh görüşülmesi.

!ABA8..g YapIlan görüşmeler 5onucu çalışmalar|n devamlna oy birliğiyle karar verildi,
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MARMARAEREĞLisi BEtEDiYEsi

irvınn xoıvıisvoııu ıopıaııırı ruınıınĞı

Toplantl Tarihi |22.ro.2o21

ToplantlYeri IMarmaraereğlisi Belediye Bina5l

imar Komisyonu I Fehmi ouMAN

Bahattin çAVDAR

GönülYlLMAZ

ErolYlLMAZ

Atakan ÖzTüRK

GÜNDEM 3: Belediye Meclisimizin 02.09.2o21 tarıh, 155 numarall kararl ile komisyona havale

edilen; 5ultanköy Mahallesi 4691 parselde Akaryaktt Ve LPG istasyonu amaçll yapllacak 1/5000

Ölçekli Nazlm imar Planl Değişikliği hakklnda Kurum 8örüşü konu5unun görüşülmesi,

(ARAR 3: Konuya ilişkİn sadece Karayollarl 8örüşünün dosyas|na eklendiği diğer kurumlarln

görüşünün eklenmediği görü lmüştür. Plan müellifince diğer kurumlara iIetilen görüşlerin,

dosya5lna eklenmesinden sonra konunun değerIendirilebileceğianlaşlIdlğ|ndan 8örüşmelerin

devamIna komisyonumuzca oy birliğiyle karar Verilmiştir.
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Toplantl Tarihi |22.10.2027

ToplantI Yeri

imar Komisyonu

MARMARAEREĞLisi BEtEDiYEsi

GÜNDEM 2: Beledlye Meclisimizin 02.o9,2o21 tarih, 154 numarall kararl ile komisyona havale

edilen; sultanköy Mahallesi 92 ada Ve 1676 parsel numarall taş|nmazlara ait 1/1ooo ÖIçekli

Uygulama imar Planl değişikliği konusunun 8örüşülmesi,

r!A&\Lzi_YapıIan inceleme neticesinde, konunun ilk olarak 02.09.2021tarih 154 say|ll karar

ite komisyonumuza havale edildiği, aynl süreçte Tekirdağ Büyükşehir Belediye5inde ask|da

bulunan, bu konuya ait naz|m imar planl değişikliğine itiraz edilmesinden dolayı nazım imar

planl değişikliğinin kesinleşmediği Ve 07,10.2o21 tarih 314 saylll Marmaraereğlisj Belediye

Meclisi kararlnda, nazlm imar planl değişikliğinin kesinleşmesinden sonra konunun

değertendirilmesi kaydlyla çattşmalarln devamına karar Verildiği görülmüştür, Tekirdağ

Büyükşehir Belediye Meclisince konuya ilişkin yap|lan itiraz reddedildİğinden, Mekansal

Planlar Yapım Yönetmelığinin 21, lMaddesinde yel alan "Nozüm imor plonü ke'inleşmeden

uygulomo imor plonI onoylonomqz" ve 33. İMaddesinde yer alan "idorenin kolor merciince

itilozlorün rcddedilmesi holinde, plonlor boşkoco bir onoy işlemine gelek kolmqksı2ın rcd kororü

torihinde kesinleşir" ibareleri uyarlnca teklif edilen uygulama imar plan! değişiklİğinin oIumlu

yönde de karara bağlanabİteceği anIaşıtmlştlr. Bu kapsamda teklif edilen uygulama imar planı

değişiklik teklifi incelenmiştir, onaylanan nazlm imar planl değişikliğine uygun olarak

hazırlandlğı görüldüğünden, teklİf €dilen uygulama imar planl değişıkIiğinin kabulüne

komisyonumuzca oy birliği ile karar Verilmiştir.

lMAR KoMisYoNu

iMAR KOMiSYONU TOPLANTİ TUTANAĞİ

:Marmaraereğlisİ Belediye Binasl

: FehmiDUMAN

Bahattin çAVDAR

GönülYlLMAz

ErolYlLMAz

Atakan özTÜRK
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MARMARAEREĞLisi BELEDiYEsi
iMAR KoMisYoNU ıopıaıııı ıuıeıııĞı

Topıantl Tarihi |22.ro,2o2L

ToplantYeri :MarmaraereğlisiBelediyeBinasl

imar (omisyonu : FehmiDUMAN

Bahattin çAVDAR

GönülYl[MAz

ErolYlLMAz

Atakan özTüRK

6üNDEM 1| BelediYe Mecl|simizin u.05.2021tarih, 96 numarall kararl ile komisyona havale

edilen; Antik Perinthos Kenti Koruma Amaçll 1/5ooo Ölçekli Revizyon Nazlm imar PIanına ve

Koruma Amaçll 1/1ooo Ölçekli Revizyon Uygulama imar Planı konusunun 8örüşülmesi.

(A&\B-!_Yapllan görüşmeler sonucunda çalışmaların devamına oy birliğiyle karar verilmiştir.
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