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MARlV]ARAEREĞ Li5i BELEDiY Esi

iıvnn xoıvisyoııu ıopıeııırı ıuını,ıeĞı

Bahattin çAVDAlt

91jı!!!I4j Yeniçiftlik MahalLesi ibadethane alanlarlna iıişkin imar planl değişikliği konu§unürn

görüşülmesi

&\&\B_iYapılan görüşmcler sonucunda, Yenlçiftlik Mahallesl9419 parsel numaralltaşlnmazln
güneyinde bulunan 2758,oo mı büyüklüğe sahlp cami alanının pa.ka dönüştürülerek,

Yeniçiftlik Mahallesl 6856 parselin 8üneyinde yer alan parkln 2758,00 m''lik kısmlnln caınü

alarllna dönüştürülme5ine 1/5ooo ölçckLi nazlm imar planl değişikliği Ve 1/1000 ölçekli

uYEuLJiİa inrar planı değişikliğinin uy8un olduğuna komisYonumuzca oy birliği ile karar

Verilm]şt]r,

Ayrl.a plan değişikliğinin uYBun törüldüğü şekliyle ke5inıeşmesine müteakip Kurumı,]muz

adlna parktan ihdas edilecek palsel ile Diyanet işleri Başkanlığ1 adlna kayıtlı Yeniçiftlik

Mithallesi 9419 t'ar5elde y€r alan imal planında otopark olarak ayrllan taşlnmaıln takasınln

yaprlmasl için l]elediye Başkan na yetki verilınesine komisyonumuzca oy birliğ] ile kalar

Ver]lmiştil.
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iıvınR roıvıisvorıu ıopıaı,ırı TuraııınĞı

GÜNDEM I Belediye Meclisimizin o7,o2,2o22 tarih, 21 numarall kararl iIe komisyona havale

edalen; Vapl nizamlnln değişikliği ile ilgili bil plan notu 8eliştirilmesi konu5unun görüşülmesi,

{A8A8__lYapülan incelemeler sonucunda, talep konu5u taşlnmazln bulunduğu bölgede

yapılaşmanın çoğunlukla tamamlandlğl, ta lep edilen ikizleme yapı nizamının Planll Alanlar imar

Yönetmeliği'nde tarif edilen yapl nizamlarü ara5ında yer almadlğl 8örüldüğünden Ve çeVredeki

taşınmazlann olum5uz etkiIenmemesi adlna talebin ı]ygun olmadlğına komisyonumuzca oy

birliği ile karar verilmiştir.
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GüNDEM :8elediYe Meclisimizin 02,09.2021 tarih, 155 numaralı kararı lle komisyona havale

edilen; sı.]ltanköy Mahallesi 4691 parselde Akaryaklt ve LPG i5tasyonu amaçll yapllacak 1/5000

Ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği hakklnda Kurum görüşü talebinin görüşülmesl

(A&LYapllan görüşmeler sonucunda, konuya ilişkin Kurum görüşlerinin tamamlandlğü

anlaşlldığından plan değişikliği tekljfıne uygun görüş verilerek, Tekirdağ Büyükşehir

BelediYesine gönderilmesine, Eroı YlLMAz Ve Atakan ÖzTÜRK'ün red oyı]na karş1llk,

kom]syonumuzca oy çokluğuyla karar Verilmiştir.
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