
PLAKA:34 AUD 29(17 ACK 369 YENİ PLAKA)
MODEL: 1992

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISININ
17.05.2021 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

MADDE- 1

KARAR:

Gökçeada Belediye Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısının 17.05.2021
tarihli birleşiminde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2021 tarih ve 312 sayılı teklifleri
doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi gereğince Mahalli İdareler Bütçe
Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40 inci ve 41 inci maddelerince hazırlanmış olan ve 07.04.2021 tarih
ve 2021-39 sayılı Encümen Kararı ile görüşülerek kabul edilen 2020 yılı Kesin Hesapları oy birliği ile
kabul edildi.

MADDE - 2

KARAR:

Gökçeada Belediye Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısının 17.05.2021 tarihli
birleşiminde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2021 tarih ve 321 sayılı Belediyemiz birimlerinde
kullanılan ekonomik ömrünü tamamlamış aşağıda isimleri maddeler halinde çıkartılan araçların
trafikten düşürülüp 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi gereğince satılması, satış iş ve
işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

•PLAKA: 34 AD 49
MODEL: 1999
AÇIKLAMA: DESOTO KAMYONET

•PLAKAT7RC650
MODEL: 1996
AÇIKLAMA: FÎAT TEMPRA MARKA BİNEK ARAÇ

•PLAKAT7EU440
MODEL.-2002

AÇIKLAMA: RENAULT 12TSW

•PLAKA: 17 DZ 399
MODEU2007
AÇIKLAMA: BMC ÇÖP KAMYONU

•PLAKAT7FS986
MODEU2010/
AÇIKLAMA: HYUNDAİ ÇÖP KAMYONU/

•PLAKA:34 FSS 28
MODEU2003
AÇIKLAMA: BUCHER GUYER YOL SÜPÜRME ARACI

•PLAKA:34AIZ 09(17 ACK 366 YENİ PLAKA)
MODEL: 1995
AÇIKLAMA: FORD MİNİBÜS



AÇIKLAMA: LEVENT MARKA KAMYONET)

•PLAKA: 06 UT 783
MODEL: 1981
AÇIKLAMA: STEYR MARKA TRAKTÖR

•PLAKA:17AN301
MODEL: 1997
AÇIKLAMA: OTOYOL OTOBÜS

•PLAKA:34 LR 8009
MODEL: 1995
AÇIKLAMA: DODGE MARKA ÇÖP KAMYONU

MADDE - 3

KARAR:

Gökçeada Belediye Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısının 17.05.2021 tarihli
birleşiminde Fen İşleri Müdürlüğünün 28.04.2021 tarih ve 320 sayılı yazıları doğrultusunda İmar
Komisyonuna havale edilen Gökçeada Merkez Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlar ile ilgili
06.05.2021 tarihli İmar Komisyon Raporu aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

1-04.02.2021 tarih ve 68439960-754-550 sayılı Nesibe Keten ve Ümmügülsüm Keten'e ait
itiraz dilekçesi ve 04.02.2021 tarih ve 68439960-754-549 sayılı Şengül Karataş 'a ait itiraz dilekçesi
ile Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Yeni Mahalle, 361 ada, 1 ve 2 sayılı Taşınmazların; 2007 yılında

onaylanan planda Bitişik Nizam, 2 kat Ticaret Alanında kaldığından bahisle, yine Bitişik Nizam 2 Kat
Ticaret Alanı olarak planlanması talep edildiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu parseller, Gökçeada Belediye Meclisi'nin 04.01.2021 tarih ve 12 sayılı kararı ile
onaylanan, Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, 1/5000 Ölçekli Merkez Nazım İmar PlanTnda Konut
AlanTnda kalmakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı kararları dikkate alınarak hazırlanan ve
2018 onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar PlanTnm Revizyonu olan 04.01.2021 tasdik tarihli 1/1000
Ölçekli Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu 'nda, 2018 tasdik tarihli plan koşullarının devamı

niteliğinde; söz konusu parseller Ayrık Nizam, 2 kat, E:0.50 yapılaşma koşullarında, Konut Alanı
olarak planlandığı anlaşılmış olup; Mer'i İmar Planlarının İmar Kanunu ile İlgili Yönetmelikleri

kapsamında, Planlama Koşulları ile Şehircilik ilkelerine uygun; ilgilisinin teklifinin ise yapı
yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından yapılan itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

1inci madde oy birliği ile kabul edildi.

2-02.02.2021 tarih ve 68439960-754-492 sayılı Sultan Akpolat'a ait itiraz dilekçesi ile
Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Yeni Mahalle, 360 ada, 20 sayılı taşınmazın; 2.00 Emsalde, Ticaret

Alanı talep edildiği anlaşılmaktadır.

İtiraz dilekçesinde bahsi geçen ve örnek gösterilen E:2.00, Ticaret+Konut (TİCK) olarak

planlanan parselin, farklı yapı adasında yer aldığı, bunun yanı sıra örnek gösterilen alana ilişkin mülga
plan değişikliği bulunduğu ve bu mülga plan değişikliği doğrultusunda yapılaşmanın tamamlandığı ve
bu sebeplerle müktesep hak olarak plana işlendiği anlaşıldığından; Mer'i İmar Planlarının İmar
Kanunu ile İlgili Yönetmelikleri kapsamında, Planlama Koşulları ile Şehircilik ilkelerine uygun; İtiraz
dilekçesi ile yapılan talebin ise yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından Komisyonumuzca uygun
görülmemiştir.

2inci madde oy birliği ile kabul edildi.
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3-02.02.2021 tarih ve 68439960-754-498 sayılı Hasan Akpolat'a ait itiraz dilekçesi ile
Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Yeni Mahalle, 360 ada, 17 sayılı taşınmazın; söz konusu parselle, 15

parsel arasından yol geçirilmek suretiyle 17 parselin Ticaret Alanıyla birleştirilmesi talep edilmektedir.

İtiraz dilekçesi ile itiraza konu 360 ada, 17 parsel ile 15 parsel arasından yol geçirilmek

suretiyle; 17 parselin E: 2.00 yapılanma koşullarında, Ticaret+ Konut Alanı ile birleştirilmesi talebi

değerlendirildiğinde; 17 parsel bitişiğindeki E:2.00, Ticaret+Konut (TİCK) olarak planlanan parselde
mülga plan değişikliği bulunduğu ve bu mülga plan değişikliği doğrultusunda yapılaşmanın
tamamlandığı ve bu sebeplerle müktesep hak olarak plana işlendiği anlaşıldığından; Ayrıca itiraza
konu 360 ada, 17 parselin, 15.00 m. en kesitli Karayoluna mahreci bulunmadığından;

Mer'i İmar Planlarının; İmar Kanunu ile İlgili Yönetmelikleri kapsamında, Planlama Kuralları

ile Şehircilik ilkelerine uygun; İtiraz dilekçesi ile yapılan talebin ise yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik
taşıdığından ve diğer parsellere örnek teşkil edeceğinden, İtiraz Komisyonumuzca uygun
görülmemiştir.

3üncü madde oy birliği ile kabul edildi.

4-04.02.2021 tarih ve 68439960-754-540 sayılı Selime Kaya'ya ait itiraz dilekçesi
02.02.2021 tarih ve 68439960-754-501 sayılı Ahmet Pınar 'a ait itiraz dilekçesi
03.02.2021 tarih ve 68439960-754-523 sayılı Hayriye Sönmez'e ait itiraz dilekçesi
03.02.2021 tarih ve 68439960-754-531 sayılı Ali Altan Cağlar 'a ait itiraz dilekçesi
03.02.2021 tarih ve 68439960-754-532 sayılı Fatma Saygılı 'ya ait itiraz dilekçesi
04.02.2021 tarih ve 68439960-754-570 sayılı Ayşe Gül Yılmaz'a ait itiraz dilekçesi
04.02.2021 tarih ve 68439960-754-559 sayılı Zeynep Tekgül'e ait itiraz dilekçesi
04.02.2021 tarih ve 68439960-754-558 sayılı Şaban Bilgin'e ait itiraz dilekçesi
05.02.2021 tarih ve 68439960-754-575 sayılı Nurhayat Pulat'a ait itiraz dilekçesi
05.02.2021 tarih ve 68439960-754-572 sayılı Tülay Öztunç'a ait itiraz dilekçesi ile

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Yeni Mahalle, 376 ada, 2 parsel, 359 ada, 1-2-4-5 parsel, 379

ada, 4 parsel, 376 ada, 2 parsel, 384 ada, 7 parsel, 374 ada, 1 parsel, 382 ada, 1-2 parsel sayılı
taşınmazların K2 lejandlı Konut Alanında kaldığı, daha önceki planlarda olduğu gibi Serbest Nizam
Yapılaşma verilmesi talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan inceleme de, K2 Konut Alanlarında bulunan mevcut yapıların
Belediyesinden İmar Durumu alındıktan sonra yıkıldığı tespit edilmiş olduğundan; İtiraza konu, Yeni

Mahalle, K2 lejantlı konut ve ticaret Alanlarına ilişkin,
K2 Konut ve Ticaret Alanları Başlığının altına;
K2 Konut ve Ticaret Alanlarında, önceki plan ve plan hükümlerine göre İmar Durumu

almış taşınmazlara, önceki plan ve plan hükümlerine göre ( Belediyesince düzenlenen İmar
Durumuna göre) Yapı Ruhsatı düzenlenebilir.

Parselin bulunduğu sokak cephesinde, Ruhsatlı mevcut yapının ön bahçe mesafesi 5.00
m.nin altında ise; talep edilmesi durumunda parselin ön bahçe mesafesini 3.00 m. ye kadar
düşürmeye Belediyesi yetkilidir. Şeklinde Plan Notu ilave edilmesi Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.

4üncü madde oy birliği ile kabul edildi.

5-04.02.2021 tarih ve 68439960-754-569 sayılı Mahmut Arslan 'a ait itiraz dilekçesi
Gökçeada ilçesi, Çınarlı Mahallesi, 226 ada, 9 parselin terk oranının fazla olduğu belirtilerek,

parsel ortasından geçen yolun yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

İtiraza konu, Çınarlı Mahallesi, 226 ada, 9 parsel sayılı yerle ilgili Komisyonumuzca yapılan
tespitler doğrultusunda, Söz konusu parsel ve çevresinde yer alan "yol ve Konut Alam" nın Bilgi
Paftasında olduğu şekliyle yeniden düzenlenmesi; Komisyonumuzca Uygun Görülmüştür.



5inci madde oy birliği ile kabul edildi.

6-18.01.2021 tarih ve 68439960-754-216 sayılı Hasan Arık 'a ait itiraz dilekçesi
05.02.2021 tarih ve 68439960-754-574 sayılı Andria Zengin 'e ait itiraz dilekçesi ile

Gökçeada ilçesi, Yeni Mahalle, 344 ada, 582 parsel ile 344 ada, 586 parsel deki terk oranlarının
fazla olduğu gerekçesiyle itiraz edildiği anlaşılmaktadır.

Komisyonumuzca yapılan inceleme de, itiraza konu parsellerde terkin oranının fazla olduğu
anlaşıldığından; Bilgi Paftasında görüldüğü şekliyle yeniden düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.

6inci madde oy birliği ile kabul edildi.

7-08.02.2021 tarih ve 68439960-754-597 sayılı Cumali Gülsün 'e ait itiraz dilekçesi ile
Gökçeada ilçesi, Yeni Mahalle, 384 ada, 9 parselin E: 0.50 den E:0.80 e çıkarılması talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan inceleme de, İtiraz dilekçesi ile yapı ve nüfus yoğunluğunu
arttırmaya yönelik değişiklik teklifi yapıldığı anlaşılmış olup,
Teklif İtirazın yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, Planlama Kriterlerine ve Şehircilik İlkelerine aykırı

olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

7inci madde oy birliği ile kabul edildi.

8-08.02.2021 tarih ve 68439960-754-615 sayılı Hanife Kocabıyık'a ait itiraz dilekçesi ile
Gökçeada ilçesi, Yeni Mahalle, 344 ada, 521 parselin büyük bölümünün yol ve Cami Alanında kaldığı
belirtilerek plana itiraz edilmiştir,

İtiraza konu, Yeni Mahalle, 344 ada, 521 parsel sayılı yerle ilgili Komisyonumuzca yapılan

tespitler doğrultusunda, Söz konusu parsel ve çevresinde yer alan "yol, Cami ve Konut Alanı" nın
Bilgi Paftasında olduğu şekliyle yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

8inci madde oy birliği ile kabul edildi.

9-26.01.2021 tarih ve 379 sayılı Mustafa Erdem' e ait itiraz dilekçesi ile Çınarlı Mahallesi'nde
bulunan "Küçük Sanayi Sitesi" ne ilave alan talep edilmektedir.

Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ne İlave edilmesi talep edilen alan, plan
tasdik sınırı dışında kaldığından; Komisyonumuzca İtiraz uygun görülmemiştir

9uncu madde oy birliği ile kabul edildi.

10-28.01.2021 tarih ve 410 sayılı Erkal Akar' a ait itiraz dilekçesi ile

Fatih Mahallesi 283 ada, 10 parselde, söz konusu parselin bitişiğindeki 283 ada, 11 parselde
olduğu gibi Ticaret+ Konut fonksiyonu verilmesi talep edilmektedir.

Fatih Mahallesi, 283 ada, 10 parsele ait itiraz dilekçesinde bahsedildiği şekilde mağduriyetin
söz konusu olmadığı, mülga ve mer'i planlar incelendiğinde; Mer'i İmar Planlarının; Planlama
Kurallarına, Şehircilik İlkelerine ve Planlamada Eşitlik İlkesine uygun olduğu anlaşıldığından;
Komisyonumuzca İtiraz uygun görülmemiştir.

10uncu madde oy birliği ile kabul edildi.

11-19.01.2021 tarih ve 68439960-754-244 sayılı Musa Abat-Nihat Abat 'a ait itiraz dilekçesi
ile Gökçeada ilçesi, Çınarlı Mahallesi, 228 ada, 3 parselden imar yolu geçirildiğinden bahisle planın
düzeltilmesi talep edilmektedir.



16-01.02.2021 tarih ve 467 sayılı Zühtü Alaylı 'ya ait itiraz dilekçesi 383/42
01.02.2021 tarih ve 455 sayılı Hatice Erden' e ait itiraz dilekçesi 383/32
01.02.2021 tarih ve 456 sayılı Hatice Erden' e ait itiraz dilekçesi 383/34
01.02.2021 tarih ve 457 sayılı Hatice Erden' e ait itiraz dilekçesi 383/33
01.02.2021 tarih ve 458 sayılı Hatice Erden' e ait itiraz dilekçesi 383/36
01.02.2021 tarih ve 459 sayılı Hatice Erden' e ait itiraz dilekçesi 383/35

Çınarlı Mahallesi, 228 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz da yola terk oranının yaklaşık %45
oranında olması nedeniyle; Bilgi paftasında görüldüğü şekliyle itiraz konusu parselin ve etrafının
yeniden düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

11inci madde oy birliği ile kabul edildi.

12-03.02.2021 tarih ve 524 sayılı Murat Suluoğlu (Gökçeada Kızılay Koordinatörü)'ne ait
itiraz dilekçesi ile Yeni Mahalle 106 ada, 181 ( 1790 m2 ) parselin, Resmi Kurum alanından
çıkarılarak Ticaret+ Konut fonksiyonu verilmesi talep edilmektedir.

Yeni Mahalle, 106 ada, 181 parsel mülkiyetinin "Kızılay" a ait olduğu, söz konusu parsel
içinde ' Kızılay 'a ait Hizmet Binası bulunduğu, gayrimenkulun başka fonksiyonda değerlendirilmesi
talebinin Kurumdan gelmediği gerekçeleri ile Komisyonumuzca İtiraz uygun görülmemiştir.

12inci madde oy birliği ile kabul edildi.

13-05.02.2021 tarih ve 575 sayılı Nurhayat Pulat'a ait itiraz dilekçesi ile Yeni Mahalle, Mavi
Marmara Evleri Sitesinin değerinin düşeceği belirtilerek plana itiraz edilmektedir.

Ancak, Sitenin bulunduğu alana ait mer'i plana neden itiraz edildiği, itiraz ilgilisine ait
gayrimenkulun değerinin düşeceğine ilişkin yargının ne olduğu, mevcut sitede inşai faaliyetin nerede
yapılacağı anlaşılamamıştır. Söz konusu itiraz komisyonumuzca uygun değerlendirilmemiştir.

13üncü madde oy birliği ile kabul edildi.

14-08.02.2021 tarih ve 68439960-754-595 sayılı İsmail Öztürk'e ait itiraz dilekçesi ile
Gökçeada ilçesi, Çınarlı Mahallesi, 256 ada, 7 parselden 10.00 m. çekme mesafesi belirlendiği
belirtilerek, bitişiğindeki parselle tevhit edilmeden imar uygulamasına olanak sağlayacak şekilde
planın düzeltilmesi talep edilmektedir.

İtiraz konusu parsel ile bitişiğindeki 24 parselin imar uygulaması sırasında birlikte hareket

etmeleri gerektiği, ön bahçe mesafesinin 10 m den 5 m ye düşürülmesi komisyonumuzca uygun
görülmüştür.

14üncü madde oy birliği ile kabul edildi.

15-18.01.2021 tarih ve 68439960-754-231 sayılı Osman Suluoğlu'na ait itiraz dilekçesi

08.02.2021 tarih ve 68439960-754-614 sayılı Osman Suluoğlu'na ait itiraz dilekçesi ile
dilekçeler ile Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Fatih Mahallesi, 300 ada, 6 parsel sayılı taşınmaza E:

1.80 Emsal verilmesi talep edilmektedir.

Fatih Mahallesi, 300 ada, 1 parselin içinde yer aldığı yapı adasının tamamı E: 0.80, Ayrık
Nizam, 3 kat TİCK Alanı olarak planlandığı anlaşıldığından, Mer'i İmar Planlarının; Planlama
Kurallarına, Şehircilik İlkelerine ve Eşitlik İlkesine uygun olduğundan; Komisyonumuzca İtiraz uygun

görülmemiştir.

15inci madde oy birliği ile kabul edildi.



Yeni Mahalle, 383 ada, 42-32-34-33-36-35-12-202-40-37-41-15-11-43-14 parseller ile 344
ada, 507 parselin "Rekreasyon Alanı" olarak Planlanması, Üst ölçekli Planlara uygun olmakla
birlikte; İtiraz dilekçeleri ile parsel ilgililerinin Belediye Meclisinde yaptıkları itirazlarda; parsel
ilgililerinin taşınmazlarını satın alır iken, İmar Planlarında Rekreasyon Alanı olarak
planlanmadığından bahisle, mağduriyet yaşadıklarını belirtmeleri nedeniyle ve söz konusu alanların
daha önceki onaylı planlarda ; "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan " olarak planlandığından; bilgi
paftasında görüldüğü gibi bu alanın 2018 tasdik tarihli plan şartlarının aynen korunarak "Tarımsal
Niteliği Korunacak Alan " olarak planlanması ve plan notuna bilgi paftasında görülen ilavelerin
yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

16inci madde oy birliği ile kabul edildi.

17-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 08.02.2021 tarih ve 607 sayılı yazısında Fatih

Mahallesi 313 ada,28 parsel bitişiğinde "park " alanı düzenlenmesi talep edilmektedir.

Bilgi Paftasında görüldüğü gibi Fatih Mahallesi, 313 ada, 28 parsel bitişiğindeki alandaki konut
alanının iptal edilerek, park alam olarak planlanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

17inci madde oy birliği ile kabul edildi.

18-29.01.2021 tarih ve 21 sayılı Nurheser Çakmak 'a ait itiraz dilekçesi ile Çınarlı Mahallesi
258 ada 15 parsel sayılı taşınmazda; imar planına göre yapılan terk oranının çok fazla olduğu ve tekrar
değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Çınarlı Mahallesi, 258 ada, 15 parsel e ait park ve yol terki oranlarının bilgi paftasında
görüldüğü şekliyle planlanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

18inci madde oy birliği ile kabul edildi.

19-08.02.2021 tarih ve 620 sayılı Ekin Kıraç'a ait itiraz dilekçesi ile Yeni Mahalle 360 ada, 7
parselde, K2 Lejantının verilmesi talep edilmektedir.

Yeni Mahalle, 360 ada, 7 parselin ve etrafındaki parsellerin, Bilgi Paftasında görüldüğü
şekliyle K2 Rumuzlu Konut Alanı olarak planlanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

19uncu madde oy birliği ile kabul edildi.

20-08.02.2021 tarih ve 596 sayılı Memiş Mazman'a ait itiraz dilekçesi ile Yeni Mahalle 344
ada 740,741,742,743,744,745 sayılı taşınmazların turizm imarlı olarak planlanması talep edilmiştir.

01.02.2021 tarih ve 460 sayılı Hatice Erden' e ait itiraz dilekçesi 383/12
29.01.2021 tarih ve 438 -01.02.2021 tarih ve 469 sayılı Hasan Yazar' a ait itiraz dilekçesi

383/202
29.01.2021 tarih ve 437 - 01.02.2021 tarih ve 468 sayılı Özkan Yazar' a ait itiraz dilekçesi

383/40
01.02.2021 tarih ve 450 sayılı Hediye Aydın 'a ait itiraz dilekçesi 344/507
29.01.2021 tarih ve 446 sayılı Mariya Kamburel'e ait itiraz dilekçesi 383/37
29.01.2021 tarih ve 439 sayılı Hasan Yazar'a ait itiraz dilekçesi 383/41
22.01.2021 tarih ve 468 sayılı Tahir İnan'a ait itiraz dilekçesi 383/15
02.02.2021 tarih ve 500 sayılı Zafıra Graşi'ye ait itiraz dilekçesi 383/11
04.02.2021 tarih ve 554 sayılı Nevzat Alaylı 'a ait itiraz dilekçesi 383/43
04.02.2021 tarih ve 551 sayılı Ferhat Ataman 'e ait itiraz dilekçesi 383/14 ile
Yeni Mahalle 383 ada, 42-32-34-33-36-35-12-202-40-37-41-15-11-43-14 parseller ile 344 ada,

507 parselde yapılan plan çalışmasının yeniden değerlendirilerek, Plandaki Rekreasyon Alanının iptal
edilerek, konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.
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21 inci madde oy birliği ile kabul edildi.

Yeni Mahalle 344 ada 740,741,742,743,744,745 sayılı taşınmazların konut imarlı olduğu ve
konut+turizm olarak iki fonksiyonla kullanılamayacağı düşüncesi ile söz konusu itiraz
komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

20 inci madde oy birliği ile kabul edildi.

21-27.01.2021 tarih ve 383 sayılı Ahmet Taşkm'a ait itiraz dilekçesi ile Çınarlı Mahallesi 110
ada 34 sayılı taşınmaz da ruhsatlı Beton Santrali bulunduğu ve plana işlenmediği konusundan bahisle
itiraz edilmiştir.

Çınarlı Mahallesi 110 ada 34 parsel, plan değişikliği yoluyla 'Küçük Sanayi Sitesi' alanına
ilave edilmiş olup sehven plana işlenmemiştir. Söz konusu alanda, yapı ve işletme ruhsatı alındığı
şekliyle plana işlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.


