
MARMARAEREĞLisI BtLEoiYE5i
iMAR (oMisYoNU ToPLANTı TUTANAĞ l

GONoEM I Belediye Meclkim zin o1,o9,2o22 tal]h 13a nUmaral karan ile komisyonu.
havale €d]len;Yeniçiftlik Maha1.1i 234 ada 1Ve 2 paBel.nn otei alanündan konut ala

çeVrihesiiçinpIandeği§ikliğilonu§Unun görü§ü|mes

ıGRAR : Yaplbn inc.lem.l€r 5o.uc!nda, lal.p edilen değ4]ktk na.n ima. pLan, değ$
3er.kirdiğinden talcbln, 8erekl y€teİ]liğ. ha, pan muell']ne ha.rlanlarak T.h
Büyiikş€hirBeledlyesi'nesunUlma!selekıiğinekom sYonumUzca oy b rliiivlc kaĞrVğ ],n
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MARMARAEREĞti5i 8ELEoiYEsi
iMAR KoMisYoNU To PLANTl TUTA NAĞ l

Marma6 tlel i.i 6eledive 3ina,

GÜNDtM I selediye Meclisimiı]n 01.092022 talih 139 numala kalal e komi5yonun]u].
havale edienj Yenlçiftl]k Mahalles]2517 palse]n otelalanlndan konut alan 

^a 
çeVrlme5 çi

plan değişLkl ğl konusunun södşülmesi.

(ARAR IYap]lan in.eIemeeİ lonucunda, pa6elin hisseli olduğu, kulumumuza veı|ei
dlekç€de pa6el hlrsedarlannln tamamünln imra 5.küsü veya pan miie]lifinin vekreıi
bu]Unnad,İl bu nedenIe mü.acaatn deEuata uy3!n şekiIde yapülmadlİl, tUm pa6c]
mallklerinin vekal€tln]n a!.dlkran sonİ. müra.aat edllnen halinde taeb n

değenendnLlebllec€ğine komi§yonunuz.a oy bnliği ile ka16l Verilmiştir.
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MARMARAEREĞLi5i BELEDiYEsi
iMAR KoMlsYoNU ToP LANTl TUTANAĞl

Malm aErcğG 3eed ye3na!

GO DEM I B.ledlye Mecisimizin 03.11.2022 tadh 199 numaİai karan i. komsyonumJ,J
havae ed.n; sultankdy Mahalles 4690 paEe]de kaynlü taşlnmazda tesis kulu]mal
p anlandlğlndan l]kit Kimya A,Ş, taraindan bolu hatt na yöne ik ]mar pianl değ şiklik tea,f

ı(ARAi:Yap lan lncelem€lel sonucunda] çahrmalal n devam na tom syonumuzca oy b niğ ü.
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MARMARAEREĞtisi 8EtEDlYEsl
iMAR ı(oMisYoNU To PLANTl TUTANAĞ l

60NDaM l B€lediye M..ln]mDjn 0311.2022 ta.ih 2oo numarah karal le komnvo^Um
havale ed]len; Likit ximya A5'y. ait mevcut boru halnn] [apsayan imar pa.l değş

(ARARlYapllan incelem€l..sonu.undai çalşmalaındevamlna kom]syonumuzca oyb ni
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MARMARAEREĞrisi 8ELEDiYEsl
iMAR (oMisYoNU To PLANTl TUTANAĞ l

GÜNDEM : 8elediye Meclsim zin 01,12.2022 tarih i topannlnda komisyonumua haV
.dl]eni sullanköy Mahal es] 2512 ve 2513 pa6elle.de kaytll taşlnmaran^ uyEun pa6e le,
takan laleb nin 3öİijşülm.li.

xAnAR. Yapl15n ]ncel.melel sonucunda, takas taep edilen parselle. d»nda bölgede ] a

p.6eln daha kamu aşttrmaya konu olduğu, topam 5 paBelin kamula§t rm.rn n nadd j

8eti.eceği 3nla§l dlö,ndan, 5 palse]i ç.re..k 5e[ilde serektğinde n3, m ima. p anl dağ4l
de yapllmak sulet]yle bö]ged. tadilal yaplarak mağduriye!e.n sider]lebile.eğ görijh]ij5ü
(u.Umumuı talaflndan tadilat dosya, ha.lanaralt 8üyükş.h. se€diy.line sJnuma!
komisyonum!zca oy bi.liğl ]le taral ve.ilmi5tir.
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MARMARAEREĞLisi BELEDiYE5i
iMAR KoMi5YoNU To PLANTl TUTANAĞ l

M,m aEreğ6 Beed y. Bna!

cÜNDEM | 3elediye M.c]lslmirn 05o1.2o23 taİ hli topla.t5lnda ıomisyonumuza l]aVa o

ed Ienj sO|ta.köy Mahallesi çlnaİustü MeVkiinde bulunan D]§ll sokağ,n i5min]n Ata solak vey.
Taİa 50kako alaı deği§tirilmesl konugunun 3ö.üşülme5i,

I4ğ8j Yapllan lncelemeler sonuc!nda talebin uysun olmaddlna komi§yonUmU,ca oy 6tr ]ğ
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MARMARAEREĞLi5i BELEDiYEsi
iMAR KoMisYoNu To PLANTl TUTA NAĞ l

GÜNoEM l Beedlye Me.lishizin o5.o1.2o23 tarihl] toplanl,snda komnvonumura hJva]o
edl en] Yeniç 

'tIik 
Mahalles 5o3o ve 3s73 pa6eler ala!ndakit.5c siz alana ili5kin uygu !mJ

ha.pan,değişiıliğikonusunun gölüşünesi.

XARARIYapüla. hcelemele.sonu.unda, çalşmala. n devam na l@m syonumuaaoy b lığ iüo
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MARMARAEREĞLi5i BELEDiYEsi
iMAR (oMisYoNU To PLANTl TUTANAĞ ı

iMAR ü(oMisYoNt]

GÜNDEM : Belediye M.dklmDn 05012023 lal hli toplant nnda liom5yonumuza l]av. c
edilenj 5uhanköy Maha]lesi(o.ut ve Konut G.li5m. Alan n, xapsayan 1Etap RcVzyoii ].(,
Uy8uam3imarPlanl'ndayelalan1.8,9 noupannotuna l4kin uy8u ama aşamannda bo§ !k
oluşmamas adlna plan notun!n 8özde. geç rilme5 taleb]nin 8ö.üşüImes

!A8AE_.! Yapllan h.elemelel sonuclnda, Pianl Alanlar imaİ Yönetoeliği'nn 19 Maddos '|
nkian 1 sendiuysulamasn]n, sultanköy Mahallesi (onut Ve (onut G. ]5me Alan,nl (aps.y.n
1.Etap Revizyon+llave Uy8ulama imarPlan]'ndayel3 antüm kon!l alanlannda, zemi. kaı alda
100 ml'ye kadal ko.ut d§l kullan mlal yel aIabie.eğine ancak 1oo mr'ien bayuk § y.l
yapllma, laleplelinde en az 10 melle yola .€phe arannas]nln uygun oduğ .
komGyonum!rca oy bi.liİi ]e kararverihi5ln.
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MARMARAEREĞlisi 8ELEoiYEsi

iMAR KoMi5YoNU ToP LANTl TUTANAĞ l

c(liııoEM : Belediye Mecllsimzin 05,o1.2023 ta.ih ] lopant,sl.da komisvonumuD havJ/c
.dlieniMarma.aereğlisiMahale§i1271pa e]eil§kn ncel€me.apoİunun 3öli]§ij mes],

XARARIYapllan inceleoeler sonucunda, çalşmalal ndevam na lom syonuhuaaoyb l i] ilı,
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G{jNoEM : Belei ye Me.li5im zin 05,o1.2023 ıa.ih ] lopanİ§nda komkyonunıUza hJ!Jl.
.d]en; Marma.ael€ğlk] Mahalesi eski 1731 pa6el. (yen 519 ada 1 pa6el) 5ki. kol!ı]a
amaç, na.m ve uygulama ]mar planIn n ıorü§ü|mes

xARARlYapllan ]ncelemel.rsonucunda,lek ifedilen loruma nazlm V€ uysulama imarp an n.
uy8un 3Örüşle İ.k]rdağ BÜyÜk§ehn BeI.diyeli'ne sunulmarnln uygun oduİUna
komisYonumu:ca oy b].liği e ver]lmlştir.
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iMAR xoMisYoNU ToPLANTl TuTANAĞ l
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MARMARAEREĞLisi BtLEDiYEsi
lMAR KoMisYoNU ToPLANT| TUTANAĞl

M man tleğlisi 8e]ğd Ve 3 nas

60NDaM : Beled ye Mec siolzin o5.o1.2o23 ta.ih 23 nolu (alan e
eiil.nj Beediy€ Mecki(3rar esanıiçin 3eled ye En.ümenineYetk
sat5yetkisinniptaledimesikonusunun göra§ulmesi

{AiAn I Yap an nc.lemeler sonucunda, DoĞAN oZMAN Encümene Vel e^ yetliin ipt.
yönünde, MUHARREM şEN, ioR sALTUN ve cÜVEN çiMEN i5e Encl]meneVerilen yetkin n pta
edi demesi y6nünde oy ku ]ano ş, Beled y. Mec s karal ie Beediye Enci]menind Veılmiş
tiimsahşyetk elininipta edimeme§inekomisyonumuzcaoVçokluğu lekararVe lm§tr
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