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İLAN 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

                   

    Belediye Meclisinin 06.01.2023 Tarihinde Cuma günü Saat:20:00'de 1.Birleşimini ve 

20.01.2023 Tarihinde Saat:20:00’de ise 2.Birleşimini Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu 

Ocak ayı olağan Meclis Toplantısında alınan Karar Özetleri aşağıya çıkarılmış olup,5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 23.Maddesi gereğince Sayın halkımıza duyurulur. 

                                                                                  25.01.2023 

 

 Mustafa GÜLER 

                                                                                                                         Belediye Başkanı 

 

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :  

  

1- Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 721 sayılı yazısının tetkiki sonucu; Belediye 

Meclisinin 2023 Yılı içerisinde yapacağı toplantı günlerinin ve tatil ayının belirlenmesiyle ilgili 

üyeler arasında yapılan görüşmeler neticesinde Belediye Kanununun 20.Maddesi gereğince 2023 

Yılında Belediye Meclisinin her Ayın ilk haftasına rastlayan Cuma gününde toplanılması ve 

Temmuz Ayının da meclisin Tatil Ayı olarak belirlenmesi hususu Başkan tarafından oya sunuldu 

aynen kabulüne mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

2- Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 722 sayılı yazısının tetkiki sonucu; 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 32.Maddesi Hükmüne göre 2023 Mali Yılında yapılacak Meclis toplantılarıyla 

İhtisas Komisyonları toplantılarına iştirak edecek üyelere ödenmesi gereken Huzur Hakkı Ücretinin 

belirlenmesi için yapılan görüşmelerde, Meclis ve Komisyon üyelerinin, Meclis ve İhtisas 

Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için yasada belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla 

Belediye Başkanına 2023 yılında ödenecek olan Aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 (üçte 

biri) ne tekabül eden brüt miktarın Üyelere Huzur Hakkı olarak ödenmesi hususu Başkan tarafından 

oya sunuldu aynen kabulüne mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

3- Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 723 sayılı yazısının tetkiki sonucu; 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 25.Maddesi hükmüne göre Meclis Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi için 

hazırlanmış bulunan resmi mühürlü boş oy pusulaları üyelere dağıtıldı. oyların gizli olarak 

kullanılmasını müteakip yapılan aleni tasnif sonucu; Meclis Denetim Komisyonu Üyeliklerine; 

Mehmet Akif ARSLAN, Abdullah ARISOY, Elmas GÖKTAŞ, İbrahim Ceyhun CEYLAN ve 

Mehmet ALKAN’ın seçilmelerine karar verildi.  

4- Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 725 sayılı yazısının tetkiki sonucu; 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 25.maddesi gereği Meclis İhtisas ve Denetim Komisyonu çalışmaları sırasında 

gerektiğinde bilgisine başvurulacak Belediye ve bağlı Kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarından görevlendirilecekler için 1.000 gösterge, Kamu Personeli dışındaki diğer uzman 

kişilere ise 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı 

sonucu bulunacak miktarın günlük olarak ödenmesi hususu ve diğer kurumlardan uzman iki (2) 

kişinin 15 iş günü süreyle Denetim Komisyonunun emrinde görevlendirilmesi hususu Başkan 

tarafından oya sunuldu aynen kabulüne mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

5- Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 725 sayılı yazısının tetkiki sonucu; Belediyemizin de 

üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 16.12.2022 

tarih ve 2022/255 sayılı yazısına ekli Bosna-Hersek Uluslararası Dayanışma ve Yardımlaşma 

Derneği (EMMAUS) tarafından Srebrenitsa'da bulunan öğrenci yurdunun yıllık giderlerine katkı 

sağlanmasının, Boşnak öğrencilerin eğitim süreçleri için önemli olduğunun belirtildiği ve Türk 

Dünyası Belediyeler Birliğinden destek talep edildiği, talebin Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 

09.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülerek Boşnak öğrencilerin eğitimlerine 

katkıda bulunmak amacıyla söz konusu yurdun 2023 yılı giderlerine TDBB ve Tavşanlı Belediyesi 

işbirliğinde destek verilmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda söz 

konusu projeye destek verilmesine yönelik talebin uygun görülerek Bosna-Hersek Doğu Doboy’un 

Belediyemizin Kardeş şehri olması da göz önüne alınarak,Uluslararası Dayanışma ve Yardımlaşma 

Derneği (EMMAUS)’nin Srebrenitsa'da bulunan öğrenci yurdunun yıllık giderlerine katkı 
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sağlanması bakımından Belediyemizce 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (p) fıkrası 

gereğince Aylık:10.000,00 ¨ olarak toplamda 2023 yılı için: 120.000,00 ¨ maddi destek 

sağlanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2022 tarih ve 1078 sayılı yazısının tetkiki sonucu; 

Belediye hizmetlerimizin ve kaynaklarımızın daha düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, mevcut 

kadroları daha kullanılabilir hale getirmek amacıyla 17.04.2022 gün ve 31812 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ve 

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi de göz önüne alınarak kazanılmış hak aylıklarının 

kadro derecelerinden yüksek olması nedeniyle III Sayılı Cetvelde gösterilen Dolu Kadro Derece 

Değişikliklerinin yapılmasına mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
III SAYILI CETVEL :DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ 

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN 

UNVAN 
KODU  

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ 
UNVAN 
KODU 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ 

8750 THS Tekniker 2 1 8750 THS Tekniker 1 1 

8750 THS Tekniker 4 1 8750 THS Tekniker 3 1 

9447 GİHS İtfaiye Eri 7 1 9447 GİHS İtfaiye Eri 5 1 

9447 GİHS İtfaiye Eri 5 1 9447 GİHS İtfaiye Eri 4 1 

 

7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2022 tarih ve 1062/4855 sayılı yazısının tetkiki 

sonucu; Stratejik plan ve performans hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde duyulan ihtiyaç 

nedeniyle, Belediye hizmetlerimizin daha kaliteli, etkin ve verimli olabilmesi için Belediyemizin 

norm kadrosunda münhal bulunan 8.dereceli 8 Mühendis, 8.dereceli 1 Mimar, 9.dereceli 4 

Tekniker, 8.dereceli 1 Tekniker, 7.dereceli 1 Tekniker, 9.dereceli 1 Teknisyen, 11.dereceli 2 

Teknisyen, 9.dereceli 1 Ekonomist, 11.dereceli 1 Sağlık Memuru, 5. dereceli 1 Kameraman, 

5.dereceli 1 Veteriner Hekim, 8.dereceli 1 Avukat, 8.dereceli 1 Arkeolog kadrolarına karşılık; 8 

Mühendis, 1 Mimar, 6 Tekniker, 3 Teknisyen, 1 Ekonomist, 1 Sağlık Memuru, 1 Kameraman, 

1 Veteriner Hekim, 1 Avukat ve 1 Arkeolog’un 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi 3. 

Fıkrası hükümlerine göre 2023 yılında da tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaya 

devam edilmesine. 2023 Mali yılı içerisinde çalıştırılacak Sözleşmeli Personele ödenecek aylık net 

ücretin ise Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanacak ücret 

tavanlarını aşmamak kaydıyla tespiti ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğünce yayınlanan 5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli 

personelin ek ödeme oran ve tutarları cetvelinde belirtilen oranlarda ek ödeme yapılması talebinin 

uygun görülerek 2023 yılında (01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında) Belediyemiz ile aşağıda 

kadro unvan karşılıkları yazılı 24 adet tam zamanlı sözleşmeli personel ile Tavşanlı Belediyesi 

arasında imzalanacak sözleşme hükümleri doğrultusunda hizalarında gösterilen net ücretlerin 

belirlenerek ve ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2023 yılı için 

belirlenen 5393 Sayılı Kanunu Çerçevesinde çalıştırılacak personele ödenecek ek ödeme oran ve 

tutarları nispetinde ek ödemelerin de tam zamanlı sözleşmeli personelin maaşlarına yansıtılmasına 

mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 

 

SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRLACAK PERSONELİN 

 

UNVANI 

 

SINIFI 

ÇALIŞTIRILACAK 

BOŞ KADRO 

DERECESİ 

SÖZLEŞME 

STATÜSÜ 

AYLIK NET 

ÜCRET 

AHS Avukat 8.derece Tam Zamanlı 9.710,00 ¨  

THS Ekonomist 9.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨  

GİH Kameraman 5.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨  

THS Mimar 8.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨  

THS Mühendis 8. derece Tam Zamanlı 12.060,00 ¨  
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THS Mühendis 8. derece Tam Zamanlı 12.060,00 ¨  

THS Mühendis 8. derece Tam Zamanlı 10.000,00 ¨ 

THS Mühendis 8. derece Tam Zamanlı 10.760,00 ¨  

THS Mühendis 8. derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Mühendis 8. derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Mühendis 8. derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Mühendis 8. derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

SHS Sağlık Memuru 11.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Tekniker 9.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Tekniker 9.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Tekniker 9.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Tekniker 9.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Tekniker 8.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Tekniker 7.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Teknisyen 9.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Teknisyen 11.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Teknisyen 11.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

SHS Veteriner 5.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

THS Arkeolog 8.derece Tam Zamanlı 8.600,00 ¨ 

8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2022 tarih ve 1065/4863 Sayılı yazısının tetkiki 

sonucu; Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda 

(iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve 

saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti 

yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak 

maktuen ödenir hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri; 

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi 

süresince, 

b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, 

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı 

hastalanma hallerinde tedavi süresince, 

d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, 

ödenmeye devam olunur.” hükmü yer akmaktadır. 

Bu kapsamda 2023 yılı için belediye nüfusları dikkate alınarak belirlenen aylık maktu fazla çalışma 

ücretinin tavan miktar olarak belirlenmesi ve K cetvelinde belirtilen esaslar dahilinde yürütülmesi 

yönündeki talebinin uygun görülerek Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Teşkilatında görev yapan tüm 

Amir ve Memurlara ayrım yapılmaksızın 01.01.2023 Tarihinden geçerli olmak kaydıyla 2023 Mali 

Yılı Bütçe Kanununda öngörülecek durumlarına uygun Azami (En Üst) Miktar üzerinden fazla 

mesai ücreti takdir edilmesine ve bu görevin yapılması anında veya görevinden dolayı hastalanma, 

yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavinin devamı süresince takdir edilen fazla mesai 

ücretlerinin aynı şekilde ödenmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2022 tarih ve 1050/4801 Sayılı yazısının tetkiki 

sonucu; Belediyemizde 2022 Yılında çalıştırılması düşünülen Geçici İşçi Vizelerinin yapılabilmesi 

için Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 24.maddesine göre Belediyemizin Memur 

Norm Kadro Standardı toplamının % 20 sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve 

tam yıl esasına göre hesaplanması gerektiğinden 2023 Yılı içerisinde çalıştırılması düşünülen 20 

geçici işçiyle ilgili 5620 Sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde Adam/Ay sayısına göre tanzim 

edilen vize cetvelinin (20x (5 Ay 29 gün) 179 = 3580 Adam/gün) olarak aşağıdaki teklif cetvelinin 

aynen tasdikine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (l) fıkrası gereğince mevcut üyelerin 

oy birliğiyle karar verildi. 
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10. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2022 tarih ve 292 sayılı yazısının tetkiki sonucu; Mülkiyeti 

Belediyemize ait Belediye Pasajında bulunan Otel ve Dükkanlar ile Levent Düğün Salonunun 2023 

Yılına ait yakıt bedellerinin tespit edilmesine yönelik talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

18.Maddesi (f) fıkrası gereğince incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 

mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

11. Zabıta Müdürlüğünün 28.12.2022 tarih ve 901 sayılı yazısına ekli Tavşanlı Filiz Şehiriçi/Dışı 

Minibüs ve Servis Araçları Mot. Taş. Kooperatifi’nin dilekçesiyle; artan maliyetlerin göz önüne 

alınarak dolmuş ücretlerinin yeniden belirlenmesini, ayrıca akıllı kart sistemi olması halinde kartsız 

binişler için 2,00 TL fark ücreti alınması, kredi kartı kullanılması halinde %3,5 oranında komisyon 

ödenmesi, bu ödemelerin yolcuya ait olması ve aktarma ücretinin ikinci binişte 3,00 TL olması 

yönündeki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle 

karar verildi. 

12. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.20222 tarih ve 2 sayılı yazısının tetkiki sonucu; Belediyemize 

alımı gerçekleştirilecek olan 7 adet hidrolik çöp kamyonu, 1 adet konteyner yıkama aracı, 1 adet 

minibüs (9+1), 1 adet çift kabin pikap ve 1 adet yol süpürme aracının, toplam 11 adet araç için 

16.000.000,00 ¨ nakdi paraya ihtiyaç olduğundan ve söz konusu miktarın belediyemiz imkanlarıyla 

karşılanması mümkün olmadığından nakit desteğin İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılarak 

yapılabilmesi hususunda yetki kararının alınmasının talep edildiği göz önüne alınarak, Belediyemize 

alımı gerçekleştirilecek olan 7 adet hidrolik çöp kamyonu, 1 adet konteyner yıkama aracı, 1 adet 

minibüs (9+1), 1 adet çift kabin pikap ve 1 adet yol süpürme aracının, toplam 11 adet araç için 

16.000.000,00 ¨’nin İller Bankasın A.Ş.’den kredi kullanılarak tamamlanmasının uygun olacağı 

görüş ve düşüncesiyle tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Başkanına tam yetki 

verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası gereğince mevcut üyelerin 

oybirliğiyle karar verildi. 

13. Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2023 tarih ve 3 sayılı yazınının tetkiki sonucu; Belediyemiz meclis 

üyelerinden Levent SERT'in meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyeliği de boşalmış bulunmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ile Belediye 

Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince "Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu 

takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir." denildiğinden ve Plan ve Bütçe Komisyonunda 

kalan süreyi tamamlamak üzere Saadet Partisine mensup meclis üyeleri arasından bir komisyon 

üyesinin seçilmesi yönündeki talebinin görüşülmesiyle, Siyasi partilerin meclisteki üye sayısının 

oranlaması da göz önüne alınarak yapılan seçim sonucu; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

24.maddesi gereğince Mehmet ALKAN’ın kalan süreyi tamamlamak üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. 

14. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.01.2023 tarih ve 13 sayılı yazısının tetkiki sonucu; Mülkiyeti 

Belediyemize ait işyerlerinin 2023 yılı kira artış oranı TUİK tarafından %72,31 olarak açıklanmıştır. 

Bu oranın altında yapılacak olan artışlar Belediye Meclisi yetkisinde olup 2023 yılı için 

uygulanacak kira artış oranının Belediye Meclisince belirlenmesine yönelik talebin 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası gereğince incelenmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

15. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.01.2023 tarih ve 15 sayılı yazısının tetkiki sonucu; Belediyemiz 

sorumluluğunda bulunan Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dedeler sokak mevkiinde bulunan 2 numaralı 

su deposundaki 2 adet 30 kw ve 2 adet 37 kw santrifüj su terfi pompası ile 3 numaralı su 

deposundaki 1 adet 45 kw derin kuyu dalgıç pompası elektrik enerjisi ihtiyaçlarının güneş enerji 

sistemleri ile karşılanması için yaklaşık 261100 kw gücünde güneş enerji sisteminin kurulabilmesi 

maksadıyla 3.800.000,00 ¨ nakit paraya ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu miktarın Belediyemiz 

imkanlarıyla karşılanması mümkün olmadığı için gerekli olan nakit desteğinin İller Bankasından 

kredi kullanılarak alınabilmesi talebinin incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilerek 2.Birleşimde görüşülmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.01.2023 tarih ve 13 sayılı yazısına ekli Zekiye TUNÇ’un 

30.12.2022 tarih ve 9025 nolu dilekçesi ile önerilen; Çukurköy Belediyesi Tüzel Kişiliği sona 

ermezden evvel alınan 06/10/1992 tarih ve 4/23-6 sayılı Belediye Meclis kararı doğrultusunda 

mülkiyeti Belediyemize ait Çukurköy Mahallesi 1523 ada 3 parsel (eski 4900 parsel) numaralı 85,36 
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m2 alanlı imar planında Bitişik Nizam bodrum+3 kata müsaadeli konut alanında kalmakta olan 

taşınmaz ile mülkiyetleri Zekiye TUNÇ adına kayıtlı Çukurköy Mahallesi 1505 ada 4 parsel (eski 

4901 parsel) numaralı 198,28 m2 alanlı imar planında park alanında kalan taşınmaz ile 1505 ada 3 

parsel (eski 4902 parsel) numaralı 619,91 m2 alanlı imar planında E:1.00 Yençok:2 kat olan Ticaret 

alanında kalan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) fıkrası hükümlerine göre 

takas işlemi yapılması talebinin daha detaylı görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine 

mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2022 tarih ve 766 sayılı yazısının tetkiki sonucu; İller 

Bankası A.Ş., Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı'nın 22.09.2022 tarih ve 37908 sayılı 

yazılarında bahsedilen yüklenici Plato Planlama Teknik Danışmanlık Tasarım İnş. San. ve Tic. Ltd. 

Şti. tarafından hazırlanan Belediyemiz İlave ve Revizyon İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu ve 

Yönetmelikleri ile şehircilik planlama ilke ve esasları doğrultusunda incelenip uygun bulunmuş ve 

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 07.10.2022 tarih ve 114 

sayılı kararı ile UİP-43864940 ve NİP-43884022 Plan işlem numaralı İlave ve Revizyon İmar 

Planları Belediye Meclisince onaylanarak 14.10.2022 tarihinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır. Askı süreci tamamlanan İlave ve Revizyon İmar 

Planlarına yapılan itirazların İmar Komisyonunca değerlendirme çalışmalarının da 14.12.2022 

tarihinde itirazların değerlendirme süreci tamamlandığından İlave ve Revizyon İmar Planı için 

yapılan itirazlar için hazırlanan imar komisyonu raporunun okunmasına devam edildi. Meclis 

üyelerinin imar komisyonunda belirtilen her bir madde için ayrı ayrı oylama yapılarak ekli meclis 

karar eki raporu doğrultusunda ilave ve revizyon imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğünce yapılmasına/yaptırılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi 

(c) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

18. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2022 tarih ve 292 

sayılı yazısının komisyonca hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; 

Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Pasajında bulunan Otel ve Dükkanlar ile Levent Düğün 

Salonunun 2023 Yılına ait yakıt bedellerinin tespit edilmesine yönelik talebinin görüşülmesiyle; 

Belediyemize ait Belediye Pasajında bulunan Otel ve Dükkanlar ile Levent Düğün Salonunun 2023 

Yılına ait yakıt bedellerinin Kömür fiyat artışları da dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 18.maddesi (f) fıkrası gereğince aşağıda gösterildiği gibi tespit edilmesine mevcut 

üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

İŞYERİ  ADI AYLI K YAKIT 

BEDELİ 

 1-Huzur Otel 3.690,00 ¨  

 2-Belediye Pasajı Z-22 Nolu Dükkan 1.650,00 ¨  

 3-Pasaj Dükkanları 360,00 ¨  

 4-Kalorifer Peteği olmayan sadece kalorifer borusu olan pasaj dükkanları 200,00 ¨  

 5-Belediye Hizmet Binası 202 Nolu Dükkan 900,00 ¨    

 6-Levent Düğün Salonu 5.100,00 ¨  

19. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 28.12.2022 tarih ve 901 sayılı 

yazısının komisyonca hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; Tavşanlı Filiz 

Şehiriçi/Dışı Minibüs ve Servis Araçları Mot. Taş. Kooperatifi’nin dilekçesiyle; artan maliyetlerin 

göz önüne alınarak dolmuş ücretlerinin yeniden belirlenmesini, ayrıca akıllı kart sistemi olması 

halinde kartsız binişler için 2,00 TL fark ücreti alınması, kredi kartı kullanılması halinde %3,5 

oranında komisyon ödenmesi, bu ödemelerin yolcuya ait olması ve aktarma ücretinin ikinci binişte 

3,00 TL olması yönündeki talebinin yapılan görüşme neticesinde; Dolmuşlardaki girdi fiyatları olan 

Motorin, Lastik, Sigorta, Kasko v.b. ürünlerdeki fiyat artışlarının da dikkate alınarak Halen 

uygulanmakta olan ücretlerden Halk Eğitim Merkezinde Mesleki Eğitim görmekte olan kursiyerler 

hariç Öğrenci ücretlerinin 6,50 ¨ olarak Büyükler (Tam) ücretinin ise 9,50 ¨ olarak 

belirlenmesine, Göbel Termal Tesisleri Dolmuş ücretlerin ise Öğrenci ücretlerinin 6,50 ¨ olarak 

Büyükler (Tam) ücretinin ise 9,50 ¨ olarak belirlenmesine, Yönetmeliğin 45.Maddesi hükümleri 

gereğince de Belediyemizde görevli personelden görevleriyle ilgili seyahat anlarında ücret 
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alınmamasına ve gerekli kolaylığın sağlanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (f) 

fıkrası gereğince, mevcut üyelerin oy çokluğuyla karar verildi. 

20. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.01.2023 tarih ve 13 

sayılı yazısının komisyonca hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; 

Mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinin 2023 yılı kira artış oranı TUİK tarafından %72,31 olarak 

açıklanmıştır. Bu oranın altında yapılacak olan artışlar Belediye Meclisi yetkisinde olup 2023 yılı 

için uygulanacak kira artış oranının Belediye Meclisince belirlenmesine yönelik talebin, 2023 yılı 

kira artış oranının tahsilat oranlarında sıkıntı yaşanmaması açısından Belediyemizce Çukurköy 

Sanayi Sitesi, Eski Balık Pazarı ve Esifler Çıkmazında bulunan işyerleri için %35 olarak, Belediye 

Pasajı, Balık pazarı, Haşim Benli Bulvarı, Çevre Yolu Kenarı, Ulucami Çevresi ve Kemal 

Zeytinoğlu Caddesi ile diğer bölgelerde bulunan işyerlerinde ise %40 olarak uygulanmasına 5393 

sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (f) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliğiyle karar 

verildi. 

21. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.01.2023 tarih ve 15 

sayılı yazısının komisyonca hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; 

Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dedeler sokak mevkiinde 

bulunan 2 numaralı su deposundaki 2 adet 30 kw ve 2 adet 37 kw santrifüj su terfi pompası ile 3 

numaralı su deposundaki 1 adet 45 kw derin kuyu dalgıç pompası elektrik enerjisi ihtiyaçlarının 

güneş enerji sistemleri ile karşılanması için yaklaşık 261100 kw gücünde güneş enerji sisteminin 

kurulabilmesi maksadıyla 3.800.000,00 ¨ nakit paraya ihtiyaç duyulduğundan ve söz konusu 

miktarın Belediyemiz imkanlarıyla karşılanması mümkün olmadığı için gerekli olan nakit desteğinin 

İller Bankasından kredi kullanılarak alınabilmesi talebinin, söz konusu Su pompalarının elektrik 

ihtiyacının güneş enerjisiyle karşılanmasının Belediyenin Elektrik gideri maliyetlerine olumlu bir 

etkisi olacağından talebin uygun görülerek 3.800.000,00 ¨ nakit paraya ihtiyacının İller Bankası 

A.Ş.’den kredi kullanılarak tamamlanmasının uygun olacağı görüş ve düşüncesiyle tüm iş ve 

işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Başkanına tam yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye 

Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 

22. İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.01.2023 tarih ve 13 sayılı 

yazısının komisyonca hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; Zekiye 

TUNÇ’un 30.12.2022 tarih ve 9025 nolu dilekçesi ile talep edilen Çukurköy Belediyesi Tüzel 

Kişiliği sona ermezden evvel alınan 06/10/1992 tarih ve 4/23-6 sayılı Belediye Meclis kararı 

doğrultusunda mülkiyeti Belediyemize ait Çukurköy Mahallesi 1523 ada 3 parsel (eski 4900 parsel) 

numaralı 85,36 m2 alanlı imar planında Bitişik Nizam bodrum+3 kata müsaadeli konut alanında 

kalmakta olan taşınmaz ile mülkiyetleri Zekiye TUNÇ adına kayıtlı Çukurköy Mahallesi 1505 ada 4 

parsel (eski 4901 parsel) numaralı 198,28 m2 alanlı imar planında park alanında kalan taşınmaz ile 

1505 ada 3 parsel (eski 4902 parsel) numaralı 619,91 m2 alanlı imar planında E:1.00 Yençok:2 kat 

olan Ticaret alanında kalan taşınmazın takas işlemi yapılması talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince takas işleminin yapılmasına mevcut üyelerin 

oy birliğiyle karar verildi. 
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Tavşanlı Geneli İlave ve Revizyon İmar Planı 
Meclis Karar Eki 

(06.01.2023 Tarih ve 17 Sayılı Meclis Kararı) 
 

İller Bankası A.Ş. tarafından ihalesi yapılan işin yüklenicisi Plato Planlama Teknik 
Danışmanlık Tasarım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu Tavşanlı Geneli İlave ve 
Revizyon İmar Planı 07.10.2022 tarih ve 114 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanarak 
14.10.2022 tarihinde askıya çıkarılan planlar 1 aylık askı sürecinden sonra 14.11.2022 tarihinde 
askıdan indirilmiştir. Askı süresinde kamu kurumları ve vatandaş talepleri ile 03.03.2022 tarihli 
imar komisyon raporunda belirtilen hususlar dikkate alınarak İmar Komisyonunun İlave ve 
Revizyon İmar Planı için hazırlanan raporun değerlendirme kararında aşağıda maddeler halinde 
oylama yapılmış olup taleplerin değerlendirilmesi sonucu plan üzerinde düzeltilmesi, değiştirilmesi, 
iptal edilmesi ve ilave edilmesi gereken hususlar ile uygun görülen veya görülmeyen talepler 
aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir.  

 
 İmar Komisyonunda görüşülen ilk 28 madde, 30, 34 ila 111, 121 ila 189, 191 ila 239, 241 ila 
262, 264 ila 274 maddelerin komisyonun ve Belediye Meclisindeki Aralık ayı toplantısının 2. 
Birleşim toplantısında meclis üyelerinin uygunluk görüşü ile komisyon kararının aynen kabulüne, 

İmar Komisyonunun 03.03.2022 tarihli raporu; 
 
İmar Komisyonunun İlave ve Revizyon İmar Planı Taslağı üzerinde yapmış olduğu 

03.03.2022 tarihli çalışması öncelikle incelenmiş olup raporda istenilen taleplerin imar planında 
yapılmayan kısımları aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 
 
1. Komisyon Raporunun, Genel Hükümler başlığı altındaki “onaylı imar planı sınırları içerisinde 

kalan, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi (imar uygulaması) ve 15. ve 16. Maddesi (yoldan 
ihdas ve yola terk) sonucu oluşan parsellerin plan taslağında ada kenar çizgilerinin parsel 
sınırına uygun şekilde düzenlenerek imar planında gösterilmesi..” maddesinde belirtilen 
hususlara planın tamamında uyulmadığı görülmektedir. Belirtilen bu madde çerçevesinde imar 
planında gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

2. Komisyon Raporunun, Genel Hükümler başlığı altındaki “Uygulama ve Nazım İmar Planında 
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında (K.D.K.Ç.A.) kalan imar adalarının uygulama imar 
planındaki çevre yoluna cepheli adaların tamamı için Toptan Ticaret Alanı taraması yapılması 
Emsal:0.80, Hmax:9,50m. ve toptan ticaret alanı gerisinde kalan (çevre yoluna cepheli 
olmayan) imar adalarının tamamı için İmalathane Tesis Alanı taraması yapılması Emsal:0.60, 
Hmax:9,50m. ifadesinin imar planında gösterilmesi..” maddesindeki hususların Çukurköy 
Mahallesi 1761 ve 1780 nolu imar adalarında eksik kaldığı tespit edilmiş gerekli düzeltmelerin 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

3. Komisyon Raporunun, Genel Hükümler başlığı altındaki “İmar Planında Sanayi Alanı olarak 
ayrılan adalarda Emsal:0.60, Hmax:12,50m. olarak düzenlenerek imar planında gösterilmesi..” 
maddesinde belirtilen hususların Kayıköy 152 ada ile Çukurköy Mahallesi 1781 nolu imar 
adalarında eksik kaldığı tespit edilmiş gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

4. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Çukurköy Mahallesi; Madde 
26’de belirtilen 1499 Ada 14 Parselin zeminde kullanılan yolun 7 metrelik imar yolu olarak 
imar planında gösterilmesine oy birliği ile karar verildi. 

5. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Hanımçeşme Mahallesi; 
Madde 33’de belirtilen 1688 Ada 1 ve 2 Parseller, 146 Ada 535 ve 536 Parseller, 1686 Ada 
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527, 528 ve 529 Parsellerin önceki plandaki Ayrık (Blok) Nizam 5 kat, TAKS:0.24, KAKS:1.20 
yapılaşma hakkının korunarak gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

6. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Hanımçeşme Mahallesi; 
Madde 37’de belirtilen 1287 ve 1288 Adaların önceki plandaki Ayrık (Blok) Nizam 5 kat, 
Emsal: 1.40 yapılaşma hakkının korunarak gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

7. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Hanımçeşme Mahallesi; 
Madde 38’de belirtilen 800 Adanın önceki plandaki Bitişik Nizam 4 kat yapılaşma hakkının 
korunarak gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

8. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Hanımçeşme Mahallesi; 
Madde 46’da belirtilen 1251 Adanın Cennet Sokağa bakan cephesinin önceki imar planındaki 
durumunun korunarak gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

9. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Hanımçeşme Mahallesi; 
Madde 48’de belirtilen 1819 Ada 251 Parselin tamamının Yeşil Alan (Park) olarak gerekli 
düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

10. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Hanımçeşme Mahallesi; 
Madde 50’de belirtilen Adnan Menderes Bulvarına cepheli 742 Ada 1820 Parsel ile 758 Ada 
921 Parsellerin Bitişik Nizam 3 kat olarak ada ayırma çizgisinin önceki plandaki haliyle gerekli 
düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

11. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Hanımçeşme Mahallesi; 
Madde 52’de belirtilen 750 Ada 1703 Parselin önceki plandaki Emsal:2.00, Yençok: 7 Kat, 
TİCK Alanı olarak yapılaşma hakkının korunarak gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği 
ile karar verildi. 

12. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Ada Mahallesi; Madde 
73’de belirtilen 184, 2297, 2298 ve 2299 Adalarda onaylı imar planı esas alınarak yapılan 197 
nolu İmar Uygulaması ve önceki imar planına göre imar adasının sınırlarının korunarak gerekli 
düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

13. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Ada Mahallesi; Madde 
76’da belirtilen 168 Ada 92 Parsel için yapılan tarımsal depolama amacına yönelik Tarımsal 
Depo Alanı, Emsal:0.40, Hmax:12,50 ilave imar planının korunarak gerekli düzeltmelerin 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

14. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki İstasyon Mahallesi; Madde 
78’de belirtilen 182 Ada 162 ve 163 Parsellerin önceki plandaki ASM ve BHA Alanı 
sınırlarının parsel sınırlarından geçirilerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

15. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 95’de 
belirtilen Ertuğrul Gazi Caddesi -Derman Sokak (doğu-batı) ve Adnan Menderes Bulvarı-Zeki 
Sokak (kuzey-güney) sınırları arasında kalan bölgede önceki imar planında 7 ve 8 metre olan 
imar yollarının 9 metre olarak imar planında gösterilmesi yönünde gerekli düzeltmelerin 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

16. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
101’de belirtilen 763 Ada 1422 Parselin önceki plandaki Ayrık (Blok) Nizam 5 kat, TAKS:0.40, 
KAKS:2.00 yapılaşma hakkının korunarak gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

17. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
102’de belirtilen 1828 Ada 216 Parselin önceki plandaki Ayrık (Blok) Nizam 4 kat, Emsal:1,60 
yapılaşma hakkının korunarak gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

18. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
103’de belirtilen 753 Ada 1321 ve 1325 Parsellerin Bitişik Nizam 3 kat olarak ve ada ayırma 
çizgisinin önceki plandaki haliyle gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

19. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
104’de belirtilen 775 Ada 1836, 1842, 1844, 1845 ve 1846 Parsellerin önceki plandaki haliyle 
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ve sahada yapılan inceleme sonucu ada ayırma çizgisinin ve yapılaşma şartının Bitişik Nizam 4 
kat olarak plan üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

20. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
105’de belirtilen 774 Ada önceki plandaki haliyle ve sahada yapılan inceleme sonucu yapılaşma 
şartının Bitişik Nizam 5 kat olarak plan üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile 
karar verildi. 

21. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
106’de belirtilen 770 Ada 1473 Parselin Bitişik Nizam 5 kat, TİCK Alanı olarak aynı ada Sadık 
Penbe Caddesine cepheli parsellerin Bitişik Nizam 5 kat olarak ve 772 Adanın Sadık Penbe 
Caddesine cepheli parsellerin Bitişik Nizam 5 kat olarak önceki plandaki haliyle ve sahada 
yapılan inceleme sonucu ada ayırma çizgisinin ve yapılaşma şartının plan üzerinde gerekli 
düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

22. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
108’de belirtilen 225, 240, 728, 731, 733, 737 ve 1200 Adaların kat adetleri, yapılaşma şartları 
ve ada ayırma çizgilerinin önceki plandaki haliyle gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği 
ile karar verildi. 

23. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
112’de belirtilen 141 ve 208 Adaların Sadık Penbe Caddesine Cepheli parsellerinin Bitişik 
Nizam 5 Kat, 141 Ada 1 ve 2 Parsellerin Ayrık Nizam 5 Kat, TAKS:0.40, KAKS:2.00 olarak 
yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin plan üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy 
birliği ile karar verildi. 

24. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
113’de belirtilen 140 Ada için Haşim Benli Bulvarına cepheli parsellerin Bitişik Nizam 5 Kat ve 
TİCK Alanı olarak önceki plandaki haliyle gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

25. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
114’de belirtilen 206 Ada için Haşim Benli Bulvarına cepheli parsellerin Bitişik Nizam 5 Kat ve 
TİCK Alanı olarak önceki plandaki haliyle gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

26. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
115’de belirtilen 223, 224, 226, 227 ve 228 Adaların Kuruçay Caddesine Cepheli parsellerin 
Ayrık Nizam 5 kat, TİCK Alanı, TAKS:0.40, KAKS:2.00 olarak 223 Ada 12 Parselin Ayrık 
Nizam 4 Kat, TAKS:0.40, KAKS:1.60 olarak 223 Ada 22 ve 23 Parsellerin Ayrık Nizam 5 kat, 
TAKS:0.40, KAKS:2.00 olarak 929 Ada 65 ve 741 Parsellerin Bitişik Nizam 5 Kat, TİCK Alanı 
olarak Sadık Penbe Caddesine Cepheli 929 Ada bulunan parsellerin Bitişik Nizam 5 Kat ve 228 
Adadaki parsellerin ise Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.40, KAKS:2.00 olarak yapılaşma şartının 
ve ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile 
karar verildi. 

27. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
118’de belirtilen 192 Ada 41 Parselin önceki plandaki Emsal:4.00, Hmax:28.00m., TİCK Alanı 
olarak ve 192 ve 193 Adaların Zümrüt Sokağa Cepheli Parsellerinin Bitişik Nizam 4 Kat, TİCK 
olarak 193 Adanın diğer parsellerinin ise Bitişik Nizam 5 Kat, TİCK Alanı olarak, 192 Adanın 
Kuruçay caddesine cepheli parselleri Bitişik Nizam 5 Kat, TİCK Alanı olarak, 192 Adanın 
Serdar Sokağa cepheli parselleri Bitişik Nizam 4 Kat, TİCK Alanı olarak yapılaşma şartının ve 
ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

28. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
119’de belirtilen 961 Ada 8 Parselin Kibar ve Vural Sokaklarının yol genişlikleri 8 metre 
olarak, Haşim Benli Bulvarı kısmına yola sıfır diğer cephelerde 5 metre çekme mesafesi olarak 
gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

29. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
121’de belirtilen 195, 196 ve 197 Adaların bulunduğu bölgede Gençlik Sokağın korunması, 
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195, 196 ve 197 Adaların cephe aldığı Gençlik Sokak tarafında yapı yaklaşma mesafesinin 
karşılıklı olarak 5’er metre işaretlenmesi imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması, 
195 adanın Özel Proje Alanı olarak belirlenmesine ve Özel Proje Alanının imar planının plan 
notları kısmına eklenmesine oy birliği ile karar verildi. (Özel Proje Alanı; Bu alanda 3194 sayılı 
İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılacaktır. Alanda yönetmelikte belirtilen parsel 
cephe ve derinlikte olmak üzere en çok 4 parsel oluşturulan, gerektiğinde tek bir parselde 
yapılaşmanın yapıldığı, yer altı otoparkı uygulamasının olduğu; parsellerin cephe aldığı konuma 
göre mevzuat hükümlerine göre kıymet takdirlerinin yapıldığı imar adasıdır.) 

 
 

30. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
122’de belirtilen 270 ve 271 Adaların Çevreyoluna ve İstasyon Caddesine cepheli parsellerinin 
Bitişik Nizam 6 Kat ve TİCK Alanı olarak ve ada ayırma çizgilerinin önceki plandaki haliyle 
gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

31. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
123’de belirtilen 219 Ada için Ticaret Alanı, Bitişik Nizam 3 kat olarak ve ada ayırma 
çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması, çekme mesafeleri 
kaldırılmasının oy birliği ile, 199 Ada 3 ve 4 Parsellerinin Meclis üyesi Mustafa TARI’nın park 
alanının meydan alanına eklenmesinin uygun olduğu ancak Melisa kafenin olduğu alanın önceki 
plandaki park alanı olarak kalması, meclis üyesi Emir Murat CEZAYERLİ’nin şehir 
merkezindeki yeşil alan ve park ihtiyacı göz önünde bulundurularak alanın önceki plandaki 
halinde kalması görüşüne karşılık alanın Ticaret Alanı, Emsal:1.00, Yençok: 2 kat olarak ve 
Kültürel Tesis Alanı olarak ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin 
yapılması, çekme mesafeleri kaldırılarak Melisa kafenin bulunduğu alandaki yapının imar 
barışından yararlanması da dikkate alınarak Ticaret alanına eklenmesi, Park alanının yeşil alan 
kullanımında kalması koşuluyla meydan alanına dâhil edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.  
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32. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yeni Mahalle; Madde 
124’de belirtilen 260 Ada için planlanan Tekke Cami Projesi ile ada ayırma çizgisinin krokideki 
haliyle gerekli düzeltmelerin yapılmasının uygun olduğu, Meclis üyesi Emir Murat 
CEZAYERLİ’nin askıya çıkan imar planının aynen uygulanması yönünde görüşüne karşın 260 
Ada 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30 Parseller hakkında alınan meclis kararlarının dikkate alınarak cami 
alanının imar planında işlenmesinin oy çokluğu ile karar verildi. 

33. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
125’de belirtilen 1995 ada için Meclis üyesi Mustafa TARI, Mehmet ALKAN, Musa Samet 
EFE, Emir Murat CEZAYERLİ’nin 3 ve 5 nolu parsel üzerinden geçen yol olarak gösterilen 
alanın yer altında kalan kısmında mevcut yapıların bodrum katının bulunması sebebiyle 
mülkiyet konusunda terkin işlemleri sırasında hukuki problem olacağından dolayı yolun iptal 
edilmesi ve askı plandaki 1995 Ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 Parsellerin Ticaret Alanı, Bitişik Nizam 4 
kat halinin korunması gerektiği yönünde görüşüne karşılık 1995 Ada 11, 12 ve 13 Parsellerin 
Ticaret Alanı, Bitişik Nizam 5 kat olarak, aynı ada 7, 8, 9 ve 10 Parsellerin Ticaret Alanı, Bitişik 
Nizam 4 kat olarak, aynı ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 Parsellerin Ticaret Alanı, Bitişik Nizam 3 kat 
olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin 
yapılması, 3 ve 5 nolu parseller üzerinden geçen yolun imar planında korunmasının uygun 
olduğuna oy çokluğu ile karar verildi. 

34. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
126’da belirtilen 259 ada 1, 24, 25, 26 ve 33 Parsellerin Ticaret Alanı, Bitişik Nizam 5 kat 
olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

35. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
127’de belirtilen 262 Adanın Bitişik Nizam 5 kat, TİCK Alanı olarak çekme mesafelerinin 
kaldırılarak yapılaşma şartının önceki plandaki haliyle gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy 
birliği ile karar verildi. 

36. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
128’de belirtilen 263 Ada 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 28 ve 29 Parsellerin Bitişik Nizam 5 kat, TİCK 
Alanı olarak aynı ada 1, 5, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27 ve 30 Parsellerin Bitişik 
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Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde 
gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

37. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
129’da belirtilen 269 Ada 11, 12, 13, 18, 19, 36, 37, 38 ve 43 Parsellerin Bitişik Nizam 6 kat, 
TİCK Alanı olarak aynı ada 22, 23, 24, 33, 34, 42 ve 44 Parsellerin Bitişik Nizam 4 kat, TİCK 
Alanı olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli 
düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

38. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
130’da belirtilen 269 Ada 1, 2, 3, 10, 31, 35, 39 ve 49 Parsellerin Bitişik Nizam 4 kat, TİCK 
Alanı olarak aynı ada 6, 7, 8, 10, 30, 32, 40, 48 ve 50 Parsellerin Bitişik Nizam 6 kat, TİCK 
Alanı olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli 
düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

39. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
131’de belirtilen 268 Adanın Numune Sokağa bakan parselleri Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı 
olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

40. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
132’de belirtilen 267 Adanın Karaca Sokağa bakan parselleri Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı 
olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

41. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
133’de belirtilen 273 Ada 1, 3, 4, 5, 6, 7 ve 16 Parseller Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak 
aynı ada 10 ve 17 Parseller Bitişik Nizam 5 kat, TİCK Alanı olarak aynı ada 11, 12, 13 ve 14 
Parseller Bitişik Nizam 4 kat olarak ve 275 Adanın Çiğdem Sokağa bakan parselleri Bitişik 
Nizam 5 kat olarak diğer parsellerin Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma 
çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

42. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
134’de belirtilen 306 Adanın Bitişik Nizam 5 kat, TİCK Alanı olarak yapılaşma şartının önceki 
plandaki haliyle gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

43. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
135’de belirtilen 303 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26 ve 27 Parsellerin Bitişik Nizam 4 kat olarak aynı 
ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 29, 31 ve 32 Parsellerin Bitişik Nizam 5 kat, TİCK Alanı 
olarak ve aynı ada 19, 20, 21, 22, 24, 34 ve 35 Parsellerin Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı 
olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

44. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
136’da belirtilen 301 Ada 3, 4, 16 ve 62 Parsellerin hâlihazırda yapılaşmalarını tamamlamış 
olması sebebiyle imar adasına eklenmesi ve 301 Adanın Domaniç Caddesine cepheli parseller 
için Bitişik Nizam 5 kat, TİCK Alanı olarak ve Etiler Caddesine cepheli parseller için Bitişik 
Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde 
gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

45. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
139’da belirtilen 534 Ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 11 Parseller Bitişik Nizam 5 kat olarak aynı ada 16, 18 
ve 19 Parseller Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.32, KAKS:1.60 olarak yapılaşma şartının önceki 
plandaki haliyle gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

46. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
140’da belirtilen 310, 311, 535 ve 536 Adalar için Bitişik Nizam 5 kat yapılaşma şartının önceki 
plandaki haliyle gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

47. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
141’da belirtilen 312, 313 ve 894 Adaların Ufuk Caddesine bakan parselleri için Bitişik Nizam 
5 kat olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
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48. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
142’de belirtilen 1988 Ada 1, 2 ve 28 Parseller için Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.40 KAKS:2.00 
olarak aynı ada 14, 15, 16, 17 ve 18 Parseller için Bitişik Nizam 4 kat olarak, diğer parseller için 
Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0.40 KAKS:1.60 yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar 
planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

49. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Durak Mahallesi; Madde 
143’de belirtilen 1987 Ada 1 ila 14 Parseller için Bitişik Nizam 5 kat, TİCK Alanı olarak aynı 
ada 33 Parsel için Bitişik Nizam 5 kat olarak ve aynı ada 15 ila 32 Parseller için Ayrık Nizam 4 
kat, TAKS:0.40, KAKS:1,60 olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı 
üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

50. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Ulucami Mahallesi; Madde 
154’de belirtilen 98 Ada 1, 5, 6 ve 7 Parseller için Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak aynı 
ada 3 ve 4 parsellerde Bitişik Nizam 4 kat olarak 107 Ada 3 ila 13 Parseller için Bitişik Nizam 3 
kat, 1, 2 ve 14 ila 22 Parseller için Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma 
çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

51. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Ulucami Mahallesi; Madde 
155’de belirtilen 89 Ada için ada ayırma çizgisinin yeniden belirlenerek imar planı üzerinde 
gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

52. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Ulucami Mahallesi; Madde 
156’da belirtilen 83 ve 85 Adalar için Yalvaç Sokak ile Yaylacık Caddesine Cepheli Parsellerin 
Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak diğer parsellerin Bitişik Nizam 4 kat olarak 84 ve 86 
Adalar için Yaylacık Caddesine Cepheli Parsellerin Bitişik Nizam 3 kat, TİCK Alanı olarak 
diğer parsellerin Bitişik Nizam 3 kat olarak 1926 Ada 10 ve 11 Parseller için Bitişik Nizam 3 
kat, TİCK Alanı olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli 
düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

53. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Ulucami Mahallesi; Madde 
158’de belirtilen 65 Ada 55 Parselin Bitişik Nizam 5 kat, TİCK Alanı olarak yapılaşma şartı ile 
ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

54. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Ulucami Mahallesi; Madde 
159’da belirtilen 109 Ada 19 ve 23 Parsellerin cephe aldığı yolun 15 metreye çıkarılması ve 
önceki planda Ayrık Nizam 6 kat, TAKS:0.40, KAKS:2.40 olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma 
çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

55. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Kavaklı Mahallesi; Madde 
167’de belirtilen 43 Ada 1 Parselin Yıldıztepe Sokağa bakan cephesindeki yolun hâlihazır 
kullanımı dikkate alınarak imar ada kenarının imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

56. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Kavaklı Mahallesi; Madde 
168’de belirtilen 5 Ada 1, 20, 21, 22, 23, 24 ve 28 Parsellerin Bitişik Nizam 4 kat olarak 
yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına 
oy birliği ile karar verildi. 

57. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Kavaklı Mahallesi; Madde 
170’de belirtilen 41 Ada 1 ila 13 ve 32 Parseller için Bitişik Nizam 4 kat olarak ve aynı ada 14 
ila 31 ve 33 Parseller için Bitişik Nizam 3 kat olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin 
imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

58. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Kavaklı Mahallesi; Madde 
171’de belirtilen 36, 37, 38, 39 ve 40 Adalar için ada ayırma çizgisi belirlenerek imar planı 
üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

59. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Kavaklı Mahallesi; Madde 
173’de belirtilen 27 Ada 7 ve 8 Parseller için Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak aynı ada 
1, 5, 6 ve 9 Parseller için Bitişik Nizam 3 kat olarak ve 60 Ada için Bitişik Nizam 4 kat, TİCK 
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Alanı olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli 
düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

60. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Kavaklı Mahallesi; Madde 
174’de belirtilen 50 Adanın Şekerlik Caddesine cepheli parselleri için Bitişik Nizam 4 kat, 
TİCK Alanı olarak aynı adanın diğer parselleri için Bitişik Nizam 3 kat olarak yapılaşma şartı 
ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile 
karar verildi. 

61. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Kavaklı Mahallesi; Madde 
175’de belirtilen 48 Ada için Sağlık Caddesine cepheli parsellerin Bitişik Nizam 4 kat, TİCK 
Alanı olarak diğer parseller için Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma 
çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

62. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Kavaklı Mahallesi; Madde 
176’da belirtilen 53 Ada 12, 13, 14, 18, 19, 20 ve 29 Parseller için Bitişik Nizam 4 kat, TİCK 
Alanı olarak diğer parseller için Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma 
çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

63. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Kavaklı Mahallesi; Madde 
178’de belirtilen 1257 Ada 1 Parselin Spor Tesis Alanı olarak imar planı üzerinde gerekli 
düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

64. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Kavaklı Mahallesi; Madde 
179’da belirtilen 58 Ada 1 ila 13 Parsellerin batı kısmında kalan imar adası ile aynı ada 17 
parselin önceki imar planında Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.40, KAKS:2.00 olarak imar planı 
üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

65. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Subaşı Mahallesi; Madde 
192’de belirtilen 1242 Ada 15 ve 54 Parsellerin önceki planda imar planı içerisinde kalan 
kısmının imar planına eklenerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

66. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 
Madde 203’de belirtilen 1182 ve 1191 Adalar arasında yer alan imar yolu ile yol 
düzenlemesinin imar planına eklenerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

67. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 
Madde 205’de belirtilen 123, 1244, 1245, 1246, 1247 ve 1911 Adaların bulunduğu alanda teklif 
edilen Kentsel Dönüşüm Alanının iptal edilerek önceki imar planına dönmesinin uygun olduğu 
ancak yönetmelik hükümleri gereği kat adedine göre yol genişliklerinin yeniden belirlenerek 
imar planında gösteriminin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

68. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 
Madde 206’da belirtilen 679, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278 ve 1294 Adaların bulunduğu 
alanda teklif edilen Kentsel Dönüşüm Alanının iptal edilerek önceki imar planına dönmesinin 
uygun olduğu ancak yönetmelik hükümleri gereği kat adedine göre yol genişliklerinin yeniden 
belirlenerek imar planında gösteriminin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

69. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Moymul Mahallesi; Madde 
213’de belirtilen 893 Adanın Bitişik Nizam 5 kat olarak yapılaşma şartının imar planı üzerinde 
gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

70. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Moymul Mahallesi; Madde 
214’de belirtilen 446 Adanın Tunçbilek Caddesine cepheli 202 ila 209 Parsellerin Bitişik Nizam 
5 kat, TİCK Alanı olarak aynı ada 201, 210 ila 219 Parsellerin Bitişik Nizam 5 kat olarak, 1003 
Ada 1 Parselin Tunçbilek Caddesi tarafı Ayrık Nizam 6 kat, ön bahçe 5 metre, yan bahçe 4 
metre, Emsal:1.60, TİCK Alanı olarak, Huzur Caddesi tarafı Ayrık Nizam 6 kat, ön bahçe 5 
metre, yan bahçe 4 metre, Emsal:1.60 olarak, 2471 Ada 1 ve 2 Parsellerin Ayrık Nizam 6 kat, 
ön bahçe 5 metre, yan bahçe 4 metre, Emsal:1.60 olarak, 2470 Ada 4, 5, 6 ve 7 Parsellerin Ayrık 
Nizam 5 kat, ön bahçe 5 metre, TAKS:0,32, KAKS:1,60 olarak, aynı ada 1, 2, 3, 8 ve 9 
Parsellerin Ayrık Nizam 6 kat, ön bahçe 5 metre, yan bahçe 4 metre, Emsal:1.60 olarak, 2469 
Ada 13 Parsel Ayrık Nizam 5 kat, ön bahçe 5 metre, TAKS:0,32, KAKS:1,60 olarak, aynı ada 1 
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ila 12, 14 ila 19 Parsellerin Bitişik Nizam 5 kat, ön bahçe 5 metre olarak yapılaşma şartı ile ada 
ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

71. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Moymul Mahallesi; Madde 
215’de belirtilen 353 Adanın Tunçbilek Caddesine cepheli parselleri Bitişik Nizam 5 kat, TİCK 
Alanı olarak, diğer parselleri Bitişik Nizam 4 kat olarak, 355 Adanın Tunçbilek Caddesine 
cepheli parselleri Bitişik Nizam 5 kat, TİCK Alanı olarak, diğer parselleri Bitişik Nizam 3 kat 
olarak, 1679 Adanın Bitişik Nizam 4 kat olarak, 1680 Adanın 23, 60, 61, 62 ve 67 Parsellerinin 
Bitişik Nizam 4 kat olarak aynı ada 19, 20, 21 ve 66 Parsellerinin Bitişik Nizam 3 kat olarak, 
2490 Adanın Tunçbilek Caddesine cepheli parselleri Bitişik Nizam 5 kat, TİCK Alanı olarak, 
diğer parselleri Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı 
üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

72. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Moymul Mahallesi; Madde 
216’da belirtilen 346 ve 352 Adaların Bitişik Nizam 3 kat olarak, 530 Adanın Pirler Sokağı 
tarafında yer alan imar adasının Bitişik Nizam 3 kat olarak, 369 Adanın 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 ve 28 Parsellerin Bitişik Nizam 3 kat, TİCK Alanı olarak diğer parsellerin Bitişik 
Nizam 3 kat olarak, 355 Adanın 11, 12, 13, 14, 15, 16, 46 ve 60 Parsellerin Bitişik Nizam 3 kat, 
TİCK Alanı olarak diğer parsellerin Bitişik Nizam 3 kat olarak, yapılaşma şartı ile ada ayırma 
çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

73. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Moymul Mahallesi; Madde 
218’de belirtilen 429, 430, 531, 995 ve 2496 Adaların Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma 
şartının imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

74. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Dağçeşme Mahallesi; 
Madde 226’da belirtilen 2563 Ada 1 ve 8 Parsellerin Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0.40, 
KAKS:1.60 olarak, 2564 Adanın Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.60 olarak yapılaşma 
şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği 
ile karar verildi. 

75. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Dağçeşme Mahallesi; 
Madde 229’da belirtilen 2547 Adanın Ayrık Nizam 4 kat, ön bahçe 5 metre, yan bahçe 3 metre, 
TAKS:0.30, KAKS:1.20 yapılaşma şartının imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

76. Komisyon Raporunun, Mahallelere Ait Hükümler başlığı altındaki Çardaklı Mahallesi; Madde 
254’de belirtilen 1900 Ada 1 Parsel, 2259, 2263, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 
2275 ve 2276 Adaların Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.60 olarak, 2284 ve 2287 
Adaların Çardaklı Yolu Caddesine cepheli parselleri Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0.40, 
KAKS:1.60 olarak, diğer parselleri Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20 olarak 
yapılaşma şartı ile ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına 
oy birliği ile karar verildi. 

77. Komisyon Raporunun, Plan Notlarına Ait Hükümler başlığı altındaki; Madde 1’de belirtilen 
“..kadastro ile imar planı hattı arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan 2 metreye kadar olan 
uyumsuzlukları, yolun genişliğini daraltmamak ve güzergahını değiştirmemek kaydıyla 
düzeltmeye belediyesi yetkilidir..” ifadesinin plan notlarından çıkarılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

78. Plan Notları Madde 28 “..plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşma mesafelerine uyulur. plan 
bütününde ön bahçe mesafesi belirtilmeyen alanlarda, ön bahçe mesafesi 5 metre olarak 
uygulanacaktır. ancak, imar adasının %50’sinin dolu olması durumunda, ön bahçe mesafesi 
mevcut yapılaşmanın istikameti dikkate alınarak belirlenebilir..” ifadesinin “…ancak imar 
adasının %50’sinin yapı ruhsat tarihi 2000 yılından sonra ruhsatlı yapıların olması durumunda 
ön bahçe mesafesi mevcut yapılaşmanın istikameti dikkate alınarak belirlenebilir...” olarak plan 
notlarında düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi. 

79. Plan Notları Madde 35 “..konut alanlarında 18. madde uygulanmayan, ilk defa parselasyon 
yapılan veya dönüşüme uğrayan alanlarda ayrık nizam yapılaşacak imar parsellerinde; en az 
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parsel derinliği 30 metre, en az parsel genişliği 20 metre, bitişik nizam yapılaşacak imar 
parsellerinde; en az parsel derinliği 25 metre, en az parsel genişliği 18 metre olarak 
uygulanacaktır…” ifadesinin “…bitişik nizam yapılaşacak imar parsellerinde parsel genişliği; 3 
kata kadar 12 metre, köşe başı parsellerde ön bahçe mesafesi +9 metre, 4 kat ve üzeri 
parsellerde 15 metre, köşe başı parsellerde ön bahçe mesafesi +12 metre, ayrık nizam 
yapılaşacak imar parsellerinde; en az parsel genişliği 15 metre olarak uygulanacaktır…” olarak 
plan notlarında düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi. 

80. Plan Notları Madde 42 “..Tavşanlı kent merkezi dışında kalan ticaret alanlarında; parlayıcı, 
patlayıcı, gürültü, hava vb. çevre kirliliği yaratmayan ticari kullanımlar yer alabilir..” 
ifadesinde yer alan “… dışında…” kelimesi plan notlarından çıkarılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 

81. Plan Notları Madde 43 “..imar planında-karayolları dışında kalan 15 metre ve daha geniş 
yolların belediyece uygun görülen kesimlerinde ve yoldan cephe alan konut parsellerinde, planlı 
alanlar imar yönetmeliğinin 19. maddesi (f) bendinde tanımlanan hükümlere uygun ticaret 
kullanımları yer alabilir. bu parsellerde zemin ve bodrum katları yapının izdüşümünü geçemez, 
zemin katta asma kat yapılamaz..” ifadesinde yer alan “…15 metre …” ifadesinin “…ön 
bahçesi olan 12 metre…” ifadesinin plan notlarına eklenmesine oy birliği ile karar verildi. 

82. Plan Notları Madde 47 “..ticaret-konut alanlarındaki parsellerde konut inşaat alanı toplam 
inşaat alanının %75’ini geçemez. bu alanlarda zemin katların tamamı ticaret kullanımına 
ayrılacak olup, üst katlar da ticaret kullanımına ayrılabilir..” ifadesinde yer alan “…toplam 
inşaat alanının %75’ini geçemez. bu alanlarda zemin katların tamamı ticaret kullanımına 
ayrılacak olup,…” ifadesinin “…zemin katların tamamı zorunlu ticaret kullanımına ayrılacak ve 
ortak kullanım alanı dışındaki bodrum katlar zemin katla bağlantılı ticaret alanı olarak 
kullanılabilecek...” ifadesinin plan notlarına eklenmesine oy birliği ile karar verildi. 

83. Komisyon Raporunun, Plan Notlarına Ait Hükümler başlığı altındaki; Madde 6’da belirtilen 
“..bu alanlarda üst katlar ticaret veya konut olarak kullanılabilir. ancak her iki durumda da 
yalnızca zemin katlar parsel derinliğince yapılaşacak olup, üst katlarda yönetmelik hükmü 
gereği belirtilen kadar arka bahçe çekme mesafesi bırakılacaktır..” ifadesinin plan notlarından 
çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 
İlave ve Revizyon İmar Planına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait İtirazların 

Değerlendirilmesi: 
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait İlave ve Revizyon İmar Planı için itiraz ve taleplerin 

incelenmesine yönelik değerlendirmeler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

84. Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğünün, Çukurköy Mahallesinde bulunan Sulu derenin 
güzergâhına yönelik gönderilen hattın imar planında gösteriminin uygun olduğuna oy birliği ile 
karar verildi. 

85. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin(OEDAŞ) Durak Mahallesi 259 Ada 34 Parselin Trafo 
Alanı olarak belirlenmesinin OEDAŞ şirketince uygun olduğu görüşünde belirtilen trafo 
binasının yer altı veya trafonun gömülmesi ile ilgili herhangi bir plan notu alınmaması 
yönündeki talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

86. Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ömerbey (Moymul) Mahallesi 2374 Ada 1 ve 2 
Parsel numaralı imar planında İlkokul ve Ana Okulu alanı olarak ayrılan taşınmazlara karşılık 
olarak 2369 Ada 3 Parsel numaralı imar planında Orta Okul alanında kalan taşınmazların 
niteliklerinin değiştirilmesi yönündeki talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
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87. Tavşanlı İlçe Sağlık Müdürlüğünce Hanımçeşme Mahallesi Menderes Caddesi ile Şht. İsmail 
DÜZGÜN Caddelerinin kesiştiği kavşakta Aile Sağlığı Merkezi olarak talep edilen alanın diğer 
kısmında kalan, imar planında Park alanı olarak gösterilen 990 ada 198 parselin bulunduğu 
alanın ASM alanı olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

 

88. Tavşanlı İlçe Sağlık Müdürlüğünce Ömerbey Mahallesinde bulunan Derecik Yolu Caddesine 
cepheli imar planında Sağlık Tesis Alanı olarak planlanan yaklaşık 8.660,00m2 yüzölçümlü 
alana karşılık olarak talep edilen imar planında Cami alanı olarak gösterilen Ömerbey (Moymul) 
Mahallesi 2368 Ada 2 Parselin ASM alanı olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile 
karar verildi. 
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89. Tavşanlı İlçe Sağlık Müdürlüğünce talep edilen Karakova Mahallesinde bulunan 1088 Ada 1 
Parsel imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan taşınmazın ASM alanı olarak 
değiştirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.” 

90. Tavşanlı İlçe Sağlık Müdürlüğünce talep edilen Durak Mahallesinde bulunan 282 Ada 1 Parsel 
imar planında Park Alanı olarak planlanan taşınmazın ASM alanı olarak değiştirilmesinin uygun 
olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

91. Tavşanlı İlçe Sağlık Müdürlüğünce talep edilen Moymul Mahallesinde bulunan 2461 Ada 26 
Parsel imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan taşınmazın özel mülkiyete ait 
olmasından dolayı ASM alanı olarak değiştirilmesinin uygun olmadığına oy birliği ile karar 
verildi. 

92. Tavşanlı İlçe Sağlık Müdürlüğünce talep edilen Dedeler Mahallesinde bulunan 2380 (eski 101) 
Ada 83 Parsel imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan taşınmazın ASM alanı olarak 
değiştirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

93. Tavşanlı İlçe Sağlık Müdürlüğünce talep edilen Yeni Mahallede bulunan 730 Ada 50 Parsel 
imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan taşınmazın bulunduğu bölgeye yakın 
konumda 776 Ada 1569 Parselin imar planında ASM alanı olarak ayrılmasından dolayı talebin 
uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

94. Tavşanlı İlçe Sağlık Müdürlüğünce talep edilen Subaşı Mahallesi 1212 Ada 1 Parsel, Çukurköy 
Mahallesi 2137 ve 2138 Ada 1 Parseller, İstasyon Mahallesi 182 Ada 1 Parsel, Çardaklı 
Mahallesi 2253 Ada 1 Parsel, Dağçeşme Mahallesi 2499 Ada 73 Parsel ile Beyköy Mahallesi 
1397 Ada 4 Parsel numaralı taşınmazların imar planındaki ASM alanı olarak nitelikleri 
korunduğundan oy birliği ile karar verildi. 

95. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Ada (eski Yeni) Mahallesinde bulunan 
185 Ada 22 Parselin imar planında Spor Tesis Alanı olarak kullanım fonksiyonunda herhangi 
bir değişiklik yapılmamış yalnızca imar planındaki gösteriminin mevzuata uygun hale 
getirildiğinden oy birliği ile karar verildi.    

96. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Beyköy Mahallesinde bulunan 1397 Ada 
35 Parsel imar planına İlave Plan olarak katıldığından mahallenin hâlihazırdaki Belediye 
hizmetlerinin ulaştırılması ve vatandaşların yeşil alan ve yol ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik imar planında kullanım fonksiyonu oluşturulduğundan oy birliği ile karar verildi. 
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97. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Çardaklı Mahallesinde bulunan 2259 
Ada 3 Parsel, 2263 Ada 4 ve 5 Parseller, 2271 Ada 1 Parsel, 2275 Ada 9 Parsel ve 2287 Ada 4 
Parsellerin önceki plandaki Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.60 olarak yapılaşma 
şartının imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerinin yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile 
karar verildi. 

98. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Çukurköy Mahallesinde bulunan 1781 
Ada 2 Parselin önceki planda Sanayi Alanı olarak tanımlanan plan fonksiyonunun korunarak 
imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerinin yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar 
verildi. 

99. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Çukurköy Mahallesinde bulunan 1629 
Ada 52 Parselin imar planındaki Belediye Hizmet Alanı olarak kullanım fonksiyonunda 
herhangi bir değişiklik yapılmamış olduğundan oy birliği ile karar verildi. 

100. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Durak Mahallesinde bulunan 266 Ada 
17 Parselin imar planındaki Sosyal Tesis Alanı olarak ayrılan taşınmazın Belediyemiz adına 
Kadın Sığınma Evi olarak 15.02.2010 tarih ve 6357 sayılı Genel Müdürlük Makam Oluru ile 
tahsis işlemi yapıldığından imar planındaki gösteriminin mevzuata uygun hale getirildiğinden 
oy birliği ile karar verildi.   

101. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Durak Mahallesinde bulunan 316 Ada 
358 Parselin imar planındaki Belediye Hizmet Alanı olarak gösteriminin İlçe Sağlık 
Müdürlüğünce İstasyon Mahallesinde mülkiyeti Belediyemiz adına ait İlçemiz İstasyon 
Mahallesinde bulunan 182 Ada 162 Parselin ASM alanı olarak talebine karşılık söz konusu 
taşınmazların plan fonksiyonundaki gösteriminde değişiklik yapılmadığından oy birliği ile karar 
verildi.  

102. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Ömerbey (Moymul) Mahallesinde 
bulunan 598 Ada 1 Parselin imar planında Ömerbey Mahallesinin Ortaokul alanı ihtiyacına 
karşılık olarak plan fonksiyonundaki gösteriminde değişiklik yapıldığından oy birliği ile karar 
verildi.   

103. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Ömerbey (Moymul) Mahallesinde 
bulunan 402 Ada 248 Parselin imar planındaki Belediye Hizmet Alanı olarak kullanım 
fonksiyonunda herhangi bir değişiklik yapılmadığından oy birliği ile karar verildi. 

104. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Subaşı Mahallesinde bulunan 120 Ada 
47 ve 48 Parsellerin imar planındaki Belediye Hizmet Alanı, Mezarlık Alanı, yol ve otopark 
alanı olarak yeni yapılan Yaylacık Mezarlık alanının kamu ihtiyacına yönelik talebini 
karşılamak üzere imar planı fonksiyonundaki gösteriminde değişiklik yapıldığından oy birliği 
ile karar verildi.    

105. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Subaşı Mahallesinde bulunan 1211 Ada 
2 Parselin imar planında bulunduğu bölgenin konut olarak yapılaşılan alanda kalması ve 
taşınmazın cephe aldığı yollar arasındaki kot farkının çok olması sebebiyle kullanım 
fonksiyonunun Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20 olarak imar planındaki 
gösteriminde değişiklik yapıldığından oy birliği ile karar verildi. 

106. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Subaşı Mahallesinde bulunan 1243 Ada 
50 Parselin üzerinden geçen Enerji Nakil Hattı olması ve taşınmazın hattın salınım payının 
içerisinde bulunmasından dolayı imar planında taşınmaz Ağaçlandırılacak alan, yol ve ENH 
olarak gösteriminde değişiklik yapıldığından oy birliği ile karar verildi. 
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107. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Yeni Mahallede bulunan 730 Ada 50 
Parselin büyüklüğünün Resmi Kurum Alanı olacak büyüklükte olmadığından bahisle üzerinde 
yer alan yapının atıl durumda olması ve mahalle halkına hizmet sunumu açısından belediyenin 
bu alana olan ihtiyacı gözetildiğinden kullanım fonksiyonu Belediye Hizmet Alanı olarak 
değiştirildiğinden oy birliği ile karar verildi. 

108. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Yeni Mahallede bulunan 1945 Ada 1 
Parselin (eski 929 Ada 19 Parsel) Belediyemiz adına 27.12.2016 tarih 36479 tahsis numarası ile 
sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere tahsis yapıldığından imar planındaki fonksiyonu Sosyal 
Tesis Alanı olarak değiştirildiğinden oy birliği ile karar verildi. 

109. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 
574 Ada 1 ve 2 Parsellerin Tavşanlı geneli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla su deposu 
yapılmak üzere imar planındaki fonksiyonu Teknik Altyapı Alanı olarak değiştirildiğinden oy 
birliği ile karar verildi. 

110. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 
574 Ada 3 ve 4 Parsellerin Belediyemiz altyapı (içme suyu) hizmetlerinden su deposunun çıkış 
kotundan yüksekte kalması sebebiyle plansız hale getirildiği oy birliği ile karar verildi. 

111. Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinin yazılarında bahsedilen Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 
679 Ada 5 Parsel, 1245 Ada 1 ve 4 Parseller, 1246 Ada 7 Parsel, 1273 Ada 4 Parsel ve 1274 
Ada 3 Parsellerin imar planında Kentsel Dönüşüm Alanının iptal edilerek önceki imar planına 
döneceğinden talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

112. Garp Linyitleri İşletmeleri Müdürlüğünün yazılarında bahsedilen Durak Mahallesi 278 Ada 1 
Parsel ve 280 Ada 49, 50, 51, 55 ve 56 Parsellerin imar planında bir kısmının kamu hizmetine 
(anaokulu ve ortaokul) ve bir kısmının Mülayim Dede Mesire alanının kullanım alanına 
eklenmesine yönelik yapılan itirazda taşınmazlarının lojman alanına döndürülmesi talebinin 
değerlendirilmesi sonucu; Meclis Üyesi Mehmet ALKAN, Musa Samet EFE, Mustafa TARI ve 
Emir Murat CEZAYERLİ’nin kurum başvurusundaki gerekçeler ile itiraz talebinin uygun 
olduğu yönünde görüşüne karşılık diğer meclis üyelerince İlave ve Revizyon İmar Planındaki 
halinin korunmasının gerekliliğinden dolayı itiraz talebinin uygun olmadığından talebin reddine 
oy çokluğu ile karar verildi. 

113. İstasyon Mahallesi muhtarı Taner GÖK’ün İstasyon Mahallesi adına konut alanlarının kat 
adedinin artırılması yönündeki talebi mahallenin nüfus yoğunluğunu artıracağından teknik alt 
yapı, kamusal alanlar ve yeşil alan miktarının yetersiz kalacağından dolayı talebin uygun 
olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

 

İlave ve Revizyon İmar Planına Vatandaşlara Ait İtirazların Değerlendirilmesi: 
 
Vatandaşlara ait İlave ve Revizyon İmar Planı için itiraz ve taleplerin incelenmesine yönelik 

değerlendirmeler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

Ada Mahallesi 

114. Ada Mahallesi 166 Ada 19, 20 ve 70 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazın değerlendirilmesi sonucu; taşınmazlar Tavşanlı Höyük I. ve III. Derece Arkeolojik Sit 
Alanında kaldığından dolayı itirazların Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna yapılması 
gerektiğine oy birliği ile karar verildi. 



Sayfa 15 / 44 
 

115. Ada Mahallesi 171 Ada 11 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazın 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın mevcut ve önceki planda mesire alanında kalması, 
niteliğinde değişiklik olmamasından dolayı talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar 
verildi. 

116. Ada Mahallesi 174 Ada 2 ve 3 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazın 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın mevcut ve önceki planda Tarımsal Niteliği Korunacak 
Alanda kalması, niteliğinde değişiklik olmamasından dolayı talebin uygun olmadığına oy 
birliği ile karar verildi. 

117. Ada Mahallesi 183 Ada 2 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazın 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın önceki planda konut alanında kaldığından park alanın 
Bitişik Nizam 3 kat mesken olarak yapılaşma şartının imar planı üzerinde gerekli 
düzeltmelerinin yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
 

 
 

118. Ada Mahallesi 184 Ada 18 ve 19 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların mevcut ve önceki planda niteliğinde 
değişiklik yapılmaması ve taşınmazların imar planına uygun olarak imar uygulaması sonucu 
oluşmasından dolayı talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

119. Ada Mahallesi 837 Ada 35 ve 36 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazın 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların batı kısmında yer alan 7 metrelik imar yolu olan Bade 
Sokağın uzatılarak iki ayrı imar adasının oluşturulması oluşan imar adalarından kurutma kanalı 
tarafında kalan adanın Akaryakıt + LPG Servis İstasyonu Alanı, kanal kısmından 15 metre diğer 
cephelerden 5 metre çekme mesafesi, Emsal:0.50, Yençok: 2 kat olarak, Kuruçay Yolu Caddesi 
tarafında kalan adanın Toptan Ticaret Alanı, 5 metre çekme mesafesi, Emsal:0.80, Yençok: 2 
kat olarak imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerinin yapılmasının uygun olduğuna oy birliği 
ile karar verildi.  



Sayfa 16 / 44 
 

 

120. Ada Mahallesi 2298 Ada 1 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazın 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmaz hakkında Meclis üyesi Mehmet ALKAN, Musa Samet EFE, 
Ali ÖZDEN, Emir Murat CEZAYERLİ’nin Ticaret+Konut (TİCK) Alanı, Emsal:1.00, Yençok: 
3 kat olarak yapılaşma şartının imar planında gösterilmesi yönünde görüşüne karşılık çekme 
mesafelerinin 5 metre, Ticaret Alanı, Emsal:1.00, Yençok: 3 kat olarak imar planı üzerinde 
gerekli düzeltmelerinin yapılmasının uygun olduğuna oy çokluğu ile karar verildi. 

Beyköy Mahallesi 

121. Beyköy Mahallesi 1295, 1296, 1298 ve 1299 Adaların imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların hâlihazırda kadastral parsel oluşu 
Beyköy Mahallesinin imar planına İlave Plan olarak katıldığından imar planının işlevsellik 
kazanımı için 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulamasına tabi 
tutulacağından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

122. Beyköy Mahallesi 1304 Ada 15 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın cephe aldığı 10 metrelik imar yolunun daraltılması imar 
planı bütünlüğünü bozduğundan talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

123. Beyköy Mahallesi 1322 Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 Parsellerin imar planındaki durumuna 
yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu bölgede kot 
farkının çok olması sebebiyle imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerinin yapılmasının uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
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124. Beyköy Mahallesi 1325 Ada 9 Parsel ile 1327 Ada 9 Parsellerin imar planındaki durumuna 
yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların cephe aldığı imar yollarının 
daraltılması imar planı bütünlüğünü bozduğundan talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar 
verildi. 

125. Beyköy Mahallesi 1331 Ada 3 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın güneyinden geçen dere güzergâhı DSİ kurum görüşü ile 
servis yolunun imar planında gösterilmesi gerektiğinden talebin uygun olmadığına oy birliği ile 
karar verildi. 

126. Beyköy Mahallesi 1336 Ada 23 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların hâlihazırda kadastral parsel oluşu Beyköy Mahallesinin 
imar planına İlave Plan olarak katıldığından imar planının işlevsellik kazanımı için 3194 Sayılı 
İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulamasına tabi tutulacağından talebin uygun 
olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

127. Beyköy Mahallesi 1344, 1346 ve 1348 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların halihazırda kadastral parsel oluşu Beyköy 
Mahallesinin imar planına İlave Plan olarak katıldığından imar planının işlevsellik kazanımı için 
3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulamasına tabi tutulacağından talebin 
uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

128. Beyköy Mahallesi 1372 Ada 7 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın plan onama sınırı dışında kaldığından ve Tarım görüşünde 
planlama sınırı dışında bırakıldığından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

129. Beyköy Mahallesi 1390 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların Tavşanlı-Tunçbilek Karayolu ile Kocaçay arasında 
kalması ve Kocaçay taşkın sınırı içinde bulunmasından dolayı planlamada ihtiyaç duyulan 
teknik alt yapı alanlarının gereksiniminden talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 
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130. Beyköy Mahallesi 1395 Ada 28 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alanda imar adalarının bağlantı yolu ihtiyacı 
gözetilerek oluşturulan imar yollarının kaldırılması plan bütünlüğünü bozduğundan talebin 
uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

131. Beyköy Mahallesi 1397 Ada 13, 14, 16, 18 ve 19 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu alanda imar adasının doğu 
kısmında kalan Park ve yol alanının imar adasının batı kısmında taşınması yönündeki talebin 
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

 
132. Beyköy Mahallesi 1397 Ada 7 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 

değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın halihazırda kadastral parsel oluşu Beyköy Mahallesinin 
imar planına İlave Plan olarak katıldığından imar planının işlevsellik kazanımı için 3194 Sayılı 
İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulamasına tabi tutulacağından talebin uygun 
olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

133. Beyköy Mahallesi 1304 Ada 2 Parsel, 1399 Ada 1, 2, 3, 4 ve 13 Parseller ile 1400 Adanın imar 
planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların 
bulunduğu alandan geçen dere hattının DSİ’nin kurum görüşü dikkate alınarak dere hattının 
güneyinde tek taraflı 7 metrelik imar yolunun korunmasına ikinci imar yolu ile yeşil bandın 
kaldırılması yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
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134. Beyköy Mahallesi 1406 Ada 7 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın plan onama sınırı dışında kaldığından ve Tarım görüşünde 
planlama sınırı dışında bırakıldığından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

135. Beyköy Mahallesi 1407 Ada 6 Parsel ile 1408 Ada 1 Parsellerin imar planındaki durumuna 
yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların üzerinde kalan yapının bir 
kısmının imar planında yolda kalması sebebiyle imar yolunun binaları etkilemeyecek şekilde 
güney istikametinde kaydırılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
 

 
 

136. Beyköy Mahallesi 1417 Ada 2 ve 5 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın plan onama sınırı dışında kaldığından ve Tarım 
görüşünde planlama sınırı dışında bırakıldığından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar 
verildi. 
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Çardaklı Mahallesi 

137. Çardaklı Mahallesi 2266 Ada 2 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın önceki plandaki Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0.40, 
KAKS:1.60 olarak yapılaşma şartının korunması talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar 
verildi. 

138. Çardaklı Mahallesi 2316 Ada 1 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın komşu imar adalarına emsal olarak Ayrık Nizam 2 kat, 
TAKS:0.40, KAKS:0.80 yapılaşma şartının oluşturularak imar planında gösterilmesi yönündeki 
talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
 

 
 

139. Çardaklı Mahallesi 2348 Ada 29 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın halihazırda kadastral parsel oluşu imar planının işlevsellik 
kazanımı için 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulamasına tabi 
tutulacağından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

140. Çardaklı Mahallesi 2357 Ada 29 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alanda yer alan imar yolunun önceki planda 10 
metre olarak korunması yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

Çırçırçeşme Mahallesi 

141. Çırçırçeşme Mahallesi 809 Ada 417 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın imar planında Özel Sağlık Tesis Alanı 
Emsal:2.00, Yençok 4 kat olarak yapılaşma şartının imar planında gösterilmesi yönündeki 
talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

142. Çırçırçeşme Mahallesi Ceyhan Sokak için imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; Ceyhan Sokağa cepheli imar adalarından 3 kat olan adaların önceki 
ve mevcut planda kat adedinin korunduğundan kat artırımına yönelik talebin nüfus yoğunluğunu 
artıracağından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 
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143. Çırçırçeşme Mahallesi 1122 Ada 4 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu imar adasının önceki planda DDY 
tarafından plan tadilatı yapılmak suretiyle Resmi Kurum Alanı (DDY Teknik Altyapı Alanı) 
olarak revizyon imar planında niteliğinin korunduğundan talebin uygun olmadığına oy birliği 
ile karar verildi. 

Çukurköy Mahallesi 

144. Çukurköy Mahallesi 121 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; imar adasında kalan parsellerin halihazırda kadastral parsel oluşu 
imar adasının Toptan Ticaret Alanı olarak planlandığı bu sebeple imar planının işlevsellik 
kazanımı için 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulamasına tabi 
tutulacağından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

145. Çukurköy Mahallesi 1471, 1484, 1490, 1493 ve 2198 Adaların imar planındaki durumuna 
yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; adaların önceki plandaki Bitişik Nizam 4 
kat olarak yapılaşma şartının korunması talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

146. Çukurköy Mahallesi 1574 Ada 15 ve 16 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazlardan 15 Parselin Toptan Ticaret Alanı, 
Emsal:0.80, Yençok:9.50m. olarak, 16 Parselin LPG Servis İstasyonu Alanı, Emsal:0.50, 
Yençok: 2 kat olarak önceki plandaki yapılaşma şartının korunması talebinin uygun olduğuna 
oy birliği ile karar verildi. 

147. Çukurköy Mahallesi 1575 Ada 1 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu Sulu Dere güzergâhı için DSİ’den alınan 
kurum görüşüne göre imar planının önceki imar planındaki haliyle gerekli düzeltmelerinin 
yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

148. Çukurköy Mahallesi 1610 Ada 1 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın imar uygulaması sonucu imar planına göre dağıtımının 
yapılmasından dolayı talebin İlave ve Revizyon İmar Planı ile ilişkisi bulunmamakta 
olduğundan talep değerlendirilemediğine oy birliği ile karar verildi. 

149. Çukurköy Mahallesi 1627 Ada 2 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alanda imar adalarının Bitişik Nizam 3 katlı 
yapılaşma durumunda olduğundan dolayı imar planında gerekli düzeltmenin yapılması 
yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

150. Çukurköy Mahallesi 1627 Ada 1 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alanda imar adasında kalan parsellerin 
halihazırda kadastral parsel oluşu imar planının işlevsellik kazanımı için 3194 Sayılı İmar 
Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulamasına tabi tutulacağından talebin uygun olduğuna 
oy birliği ile karar verildi. 

151. Çukurköy Mahallesi 1697 Ada 13 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. 
Maddesi gereği imar uygulaması işlemi devam ettiğinden imar adasında düzeltme yapılması 
yönündeki talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

152. Çukurköy Mahallesi 2124 ve 2135 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alanda imar adalarının Bitişik Nizam 
3 katlı yapılaşma durumunda olduğundan dolayı kat artırımına yönelik talebin nüfus 
yoğunluğunu artıracağından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 
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153. Çukurköy Mahallesi 2194 Ada 1 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın önceki plandaki Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak 
yapılaşma şartının korunması talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

154. Çukurköy Mahallesi 2209 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alanda imar adalarının Bitişik Nizam 3 katlı 
yapılaşma durumunda olduğundan dolayı kat artırımına yönelik talebin nüfus yoğunluğunu 
artıracağından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

155. Çukurköy Mahallesi 2590, 2596 ve 2598 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; adaların önceki plandaki yapılaşma şartının korunmasından 
dolayı ada üstündeki taşınmazların herhangi bir alan ve değer kaybı olmadığından talebinin 
uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

Kayı Köy 

156. Kayıköy tapulama alanında kalan 151 ve 152 Adaların imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; adaların önceki plandaki Sanayi Alanı, Emsal:0.60, 
Hmax:12.50m. yapılaşma şartının korunarak imar planında gerekli düzeltmenin yapılması 
yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

Dağçeşme Mahallesi 

157. Dağçeşme Mahallesi 1181 Ada 18, 26 ve 27 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu alan için DSİ’nin kurum 
görüşünde belirtilen Kocaçay kenarında servis ve bakım yolunun imar planında gösterilmesi 
yönündeki talebine istinaden imar planında 10 metrelik imar yolu oluşturulduğundan imar 
yolunun kaldırılması yönündeki talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

158. Dağçeşme Mahallesi 1882 Ada 3 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alan içerisinden geçen imar yolunun 7 metre 
olarak düzenlenmesi talepte belirtilen kanal kenarındaki yolun DSİ görüşüne göre oluştuğundan 
bahisle talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 
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159. Dağçeşme Mahallesi 1883 Ada 5 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 

değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın halihazırda kadastral parsel oluşu imar planının işlevsellik 
kazanımı için 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulamasına tabi 
tutulacağından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

160. Dağçeşme Mahallesi 1885 Ada 7 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın kuzeyinden geçen dere güzergâhı DSİ kurum görüşü ile 
servis yolunun imar planında gösterilmesi gerektiğinden talebin uygun olmadığına oy birliği ile 
karar verildi. 

161. Dağçeşme Mahallesi 2376 Ada 1 ve 3 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların önceki planda Konut Dışı Kentsel Çalışma 
Alanı olan niteliği Revizyon imar planı ile çevre yoluna cepheli parsellerde uygulanması 
gereken Toptan Ticaret Alanı niteliğinde gösterildiğinden talebin uygun olmadığına oy birliği 
ile karar verildi. 

162. Dağçeşme Mahallesi 2499 Ada 9 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın halihazırda kadastral parsel oluşu imar planının işlevsellik 
kazanımı için 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulamasına tabi 
tutulacağından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

163. Dağçeşme Mahallesi 2516 Ada 197 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alanda krokideki haliyle imar 
planında gerekli düzeltmenin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
 

 
 

164. Dağçeşme Mahallesi 2517 Ada 3 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın halihazırda kadastral parsel oluşu imar planının işlevsellik 
kazanımı için 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulamasına tabi 
tutulacağından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 



Sayfa 24 / 44 
 

165. Dağçeşme Mahallesi 2564 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın önceki plandaki Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma 
şartının korunması talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

166. Dağçeşme Mahallesi 2567 Ada 9 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu ada kenarının düzeltilmesi yönündeki talebinin 
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

Dedeler Mahallesi 

167. Dedeler Mahallesi 2380, 2382, 2392, 2401 ve 2412 Adalar ile 2419 Ada 24 Parselin imar 
planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının 
bulunduğu bölgede yerinde yapılan incelemeler sonucu imar ada sınırlarının yeniden 
belirlenmesi gerekmekte olup talepler yeniden hazırlanacak planda dikkate alınabileceğine oy 
birliği ile karar verildi. 

168. Dedeler Mahallesi 2390 Ada 6 ve 14 Parseller ile 2412 Ada 22 Parselin imar planındaki 
durumuna yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu alanda 
gösterilen 7 metrelik imar yolunun daraltılması yönündeki talebin plan bütünlüğünü 
bozduğundan talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

169. Dedeler Mahallesi 2408 Ada 3, 4 ve 5 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların mezarlık alanına eklenmesi yönündeki 
talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

170. Dedeler Mahallesi 2419 Ada 31 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın kuzeyinden geçen dere güzergâhı DSİ kurum görüşü ile 
servis yolunun imar planında gösterilmesi gerektiğinden talebin uygun olmadığına oy birliği ile 
karar verildi. 

171. Dedeler Mahallesi 2419 Ada 7, 23, 26 ve 35 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların halihazırda kadastral parsel oluşu 
Dedeler Mahallesinin imar planına İlave Plan olarak katıldığından imar planının işlevsellik 
kazanımı için 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulamasına tabi 
tutulacağından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

Durak Mahallesi 

172. Durak Mahallesi 283 Ada 8 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu imar adasının Mizah Sokağa cepheli 8, 9 ve 10 
nolu parsellerin yol eğiminin fazla olması sebebiyle TİCK Alanı uygulamasının iptal edilerek 
Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma şartının belirlenmesi yönündeki talebin uygun olduğuna 
oy birliği ile karar verildi. 

173. Durak Mahallesi 177, 280, 290, 291, 292 ve 293 Adaların imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının bulunduğu bölge için önerilen 
Kentsel Tasarım Proje Alanı uygulamasının devam etmesine, meydan olarak ifade edilen 
kısımların Ticaret alanına eklenmesine, emsalin kaldırılmasına, Yençok: 2 Kat olarak yapılaşma 
şartının imar planında gerekli düzeltmelerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
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174. Durak Mahallesi 272, 286, 287, 288 ve 289 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının bulunduğu bölge için önerilen Kentsel 
Tasarım Proje Alanı uygulamasının devam etmesine 184 Ada 1 Parselde yer alan Resmi Kurum 
alanı sınırının parsel sınırından geçirilmesine ve tasarım alanı ile arasında kalan alanın meydan 
olarak imar planında gerekli düzeltmelerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
 

 
 

175. Durak Mahallesi 255 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının bulunduğu bölge Tavşanlı Kentsel Tarihsel Sit 
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Alanında kaldığından dolayı itirazların Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna yapılması 
gerektiğine oy birliği ile karar verildi. 

176. Durak Mahallesi 259 Ada 1, 24 ve 26 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; 259 Adanın Emirler Caddesine cepheli parsellerinin önceki 
plandaki Bitişik Nizam 5 kat, Ticaret Alanı olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki 
talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

177. Durak Mahallesi 259 Ada 34 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmaz malikinin Trafo Alanına yönelik itirazını dilekçe ile talebini 
geri çektiğinden taşınmazın Trafo Alanı olarak imar planındaki niteliğinin korunmasına oy 
birliği ile karar verildi. 

178. Durak Mahallesi 260 Ada 34 ve 35 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların önceki plandaki yapılaşma şartı 
korunduğundan kat artırım talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

179. Durak Mahallesi 261 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; imar adasındaki taşınmazların önceki plandaki yapılaşma şartı 
korunduğundan kat artırım talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

180. Durak Mahallesi 262, 263, 264, 265 ve 266 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; 262 Adanın önceki plandaki Bitişik Nizam 5 kat, Ticaret 
Alanı olarak, 263 Adanın Emirler Caddesine cepheli parselleri önceki plandaki Bitişik Nizam 5 
kat, TİCK Alanı olarak, Tayyare ve Numune Sokaklara cepheli parselleri önceki plandaki 
Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak, 264 ve 265 Adaların önceki plandaki Bitişik Nizam 4 
kat, TİCK Alanı olarak, 266 Adanın Mülayim Tepe Caddesi, Karaca ve Destanlar Sokaklarına 
cepheli parselleri Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak, diğer parsellerin Bitişik Nizam 4 kat 
olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar 
verildi. 

181. Durak Mahallesi 266 Ada 16 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın cephe aldığı Etiler Caddesine cephe alan parsellerin büyük 
çoğunluğunun konut amaçlı kullanılmasından dolayı TİCK Alanı talebinin uygun olmadığına 
oy birliği ile karar verildi. 

182. Durak Mahallesi 267 ve 268 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 267 Adanın Karaca Sokağa cepheli parsellerin Bitişik Nizam 4 kat, 
TİCK Alanı olarak Çakar Sokağa cepheli 9, 11 ve 19 parsellerin Bitişik Nizam 4 kat olarak 268 
Adanın Çakar Sokağa cepheli parsellerinin Bitişik Nizam 4 kat olarak diğer parsellerinin Bitişik 
Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

183. Durak Mahallesi 269 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 269 Adanın İstasyon Caddesi ve Çevre yoluna cepheli parsellerin 
Bitişik Nizam 6 kat, TİCK Alanı olarak Numune Sokağa cepheli parsellerin Bitişik Nizam 4 kat 
TİCK Alanı olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği 
ile karar verildi. 

184. Durak Mahallesi 302 Ada 2 ve 3 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu imar adasının sınırının 
düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

185. Durak Mahallesi 303 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 303 Adanın Emirler Caddesi cepheli parsellerin Bitişik Nizam 5 kat, 
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TİCK Alanı olarak Keşkekçi Sokağa cepheli parsellerin Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak 
Çobanlar Sokağa cepheli parsellerin Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi 
yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

186. Durak Mahallesi 310, 311, 312, 534, 535 ve 536 Adaların imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; 310, 311, 312, 535 ve 536 Adaların önceki 
plandaki Bitişik Nizam 5 kat olarak 534 Ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 11 Parseller Bitişik Nizam 5 kat 
olarak aynı ada 16, 18 ve 19 Parseller Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.32, KAKS:1.60 olarak 
yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

187. Durak Mahallesi 332 Ada 103 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu imar adasının ticari güzergâhda yer 
almadığından dolayı TİCK Alanı talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

188. Durak Mahallesi 1988 Ada 14, 15, 16, 17 ve 18 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu imar adasının önceki 
planda Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

189. Durak Mahallesi 1995 Ada 11, 12 ve 13 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; 1995 Adanın Emirler Caddesine cepheli 11, 12 ve 13 
parsellerin önceki plandaki Bitişik Nizam 5 kat, Ticaret Alanı olarak yapılaşma şartının 
düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

190. Durak Mahallesi 1995 Ada 3 ve 5 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazın 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazlar hakkında Meclis üyesi Mustafa TARI, Mehmet ALKAN, 
Musa Samet EFE, Emir Murat CEZAYERLİ’nin 3 ve 5 nolu parsel üzerinden geçen yol olarak 
gösterilen alanın yer altında kalan kısmında mevcut yapıların bodrum katının bulunması 
sebebiyle mülkiyet konusunda terkin işlemleri sırasında hukuki problem olacağından dolayı 
yolun iptal edilmesi yönünde görüşüne karşılık imar planında yolun korunmasının uygun 
olduğuna oy çokluğu ile karar verildi. 

191. Durak Mahallesi 155 Ada 1 ve 2 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu alanda imar planında gösterilen 
Trafo Alanının kaldırılması yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

Hanımçeşme Mahallesi 

192. Hanımçeşme Mahallesi 795 Ada 234 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; 795 Adanın Şht. Hüseyin TAŞKIN sokağa cepheli 
parsellerinin önceki imar planındaki Bitişik Nizam 3 kat olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi 
yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

193. Hanımçeşme Mahallesi 1251 ve 1252 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; 1251 ve 1252 Adaların önceki plandaki yapılaşma şartı 
korunduğundan kat artırım talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

194. Hanımçeşme Mahallesi 1686 Ada 528 ve 529 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların önceki imar planındaki Ayrık (Blok) 
Nizam 5 kat, TAKS:0.24, KAKS:1.20 olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin 
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
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İstasyon Mahallesi 

195. İstasyon Mahallesi 319 Ada 19 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların önceki imar planındaki Ticaret Alanı, Yençok 3 kat, 
Emsal:1.50 olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği 
ile karar verildi. 

196. İstasyon Mahallesi 319 Ada 126 Parsel ve 1683 Ada 1 ve 2 Parsellerin imar planındaki 
durumuna yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların önceki plandaki 
yapılaşma şartı korunduğundan kat artırım talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar 
verildi. 

Karakova Mahallesi 

197. Karakova Mahallesi 152 Ada 29, 31 ve 32 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu alan için planlanan Millet 
Bahçesi kullanım fonksiyonuna yapılan değişiklik talebinin uygun olmadığına oy birliği ile 
karar verildi. 

198. Karakova Mahallesi 1108 ve 1109 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların önceki plandaki yapılaşma şartı 
korunduğundan kat artırım talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

Kavaklı Mahallesi 

199. Kavaklı Mahallesi 5 Ada 23 Parsel, 27 Ada 8 Parsel, 37, 38, 41 ve 48 Adaların imar planındaki 
durumuna yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; 5 Ada 1, 20, 21, 22, 23, 24 ve 28 
Parseller önceki imar planındaki Bitişik Nizam 4 kat olarak, aynı ada 11, 12, 13, 14, 15, 26 ve 
35 Parselleri önceki imar planındaki Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak,  27 Ada 7 ve 8 
Parseller önceki imar planındaki Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak, aynı ada 1, 5, 6 ve 9 
Parseller önceki imar planındaki Bitişik Nizam 3 kat olarak, 37 ve 38 Adaların Mutlular 
Caddesine cepheli parsellerinin önceki imar planındaki Bitişik Nizam 4 kat olarak, 41 Adanın 
Sağlık Caddesine cepheli parsellerinin önceki imar planındaki Bitişik Nizam 4 kat olarak, 48 
Ada için Sağlık Caddesine cepheli parsellerin Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak diğer 
parseller için Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin 
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

200. Kavaklı Mahallesi 6 ve 51 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının bulunduğu bölge Tavşanlı Kentsel Tarihsel Sit 
Alanında kaldığından dolayı itirazların Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna yapılması 
gerektiğine oy birliği ile karar verildi. 

201. Kavaklı Mahallesi 42 Ada 8 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; Sağlık Caddesini Yıldırım Beyazıt Mahallesine bağlayan trafik yolu 
olarak imar planında gösterildiğinden talebin plan bütünlüğünü bozduğundan uygun 
olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

202. Kavaklı Mahallesi 57 Ada 14 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu imar adasının cephe aldığı Tunçbilek 
Caddesine cepheli parsellerin önceki planda Ayrık Nizam 5 kat, TİCK Alanı, TAKS:0.40, 
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KAKS:2.00 olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği 
ile karar verildi.  

203. Kavaklı Mahallesi 58 Ada 3 ve 13 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu alanın batı kısmında yer alan imar 
adasının önceki planda Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.40, KAKS:2.00 olarak yapılaşma şartının 
düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.  

204. Kavaklı Mahallesi 1257 Ada 1 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alanın doğu kısmında yer alan imar yolunun 
kot farkı sebebiyle açılamayacak olması ve önceki plandaki Spor Tesis Alanı olarak yapılaşma 
şartının düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

Moymul Mahallesi 

205. Moymul Mahallesi 347 Ada 4 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu adanın önceki plandaki Ayrık (Blok) Nizam 5 
kat, TAKS:0.32, KAKS:1.60 olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi.  

206. Moymul Mahallesi 353 Ada 91 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu adanın Uğur Sokağa cepheli parsellerinin 
önceki plandaki Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin 
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.  

207. Moymul Mahallesi 355 Ada 13 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 355 Adanın 11, 12, 13, 14, 15, 16, 46 ve 60 Parsellerin Bitişik Nizam 
3 kat, TİCK Alanı olarak diğer parsellerin Bitişik Nizam 3 kat olarak yapılaşma şartının 
düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.  

208. Moymul Mahallesi 370 Ada 1 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın plandaki durumunda öncesiyle bir değişiklik 
bulunmadığından talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

209. Moymul Mahallesi 375 Ada 13 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın önceki plandaki yapılaşma şartı korunduğundan kat 
artırım talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

210. Moymul Mahallesi 389 Ada 15 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu sokakta imar ada kenar çizgisinin 388 Ada 2 
Parsel tarafına doğru krokideki haliyle kaydırılarak geçirilmesi yönündeki talebin uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
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211. Moymul Mahallesi 446 Ada 218 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu imar adasının ticari güzergâhında yer 
almadığından dolayı TİCK Alanı talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

212. Moymul Mahallesi 446 Ada 200 ve 201 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu imar adasının ada ayırma 
çizgisinin önceki plandaki haliyle düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğu, önceki planda 
Tunçbilek Caddesine cepheli parsellerin Ayrık Nizam 5 kat, TİCK Alanı, TAKS:0.32, 
KAKS:1.60 olarak yapılaşma şartının korunması, yan bahçe mesafesinin 4 metreden 3,5 metreye 
düşürülmesi yönündeki talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

 

213. Moymul Mahallesi 446 Ada 202 ve 203 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu imar adasının önceki planda 
Bitişik Nizam 5 kat, TİCK Alanı olarak yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
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214. Moymul Mahallesi 530 Ada 27 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu imar adasının yol hattının karşılıklı adalardan 
dengeli bir şekilde krokideki haliyle düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile 
karar verildi.  

 

215. Moymul Mahallesi 898 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 898 Adanın yan bahçe mesafesinin 4 metreden 3,5 metreye 
düşürülmesi yönündeki talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

216. Moymul Mahallesi 994 Ada 57 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu imar adasının yol hattının düzeltilmesi 
yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

217. Moymul Mahallesi 995 ve 2490 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 995 ve 2490 Adaların önceki plandaki Bitişik Nizam 4 kat olarak 
yapılaşma şartının düzeltilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

Ömerbey Mahallesi 

218. Ömerbey Mahallesi 402 Ada 250 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alanda oluşacak imar adalarının kullanım 
fonksiyonunun değiştirilmesi yönündeki talebin değerlendirilmesi sonucu; Ömerbey TOKİ alanı 
ile demiryolu hattına kadar olan alanın imar planındaki durumunun İlçe Sağlık Müdürlüğünün 
taleplerinde sağlık tesis alanının iptal edilmesi yönündeki kurum görüşü bölgedeki ibadet 
alanının çok sayıda oluşması ve kullanım alanı değişikliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı 
bölgenin imar planının yeniden düzenlenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

219. Ömerbey Mahallesi 646 Ada 2 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alanda imar yolunda yapılan değişiklik sebebi 
ile yol hattının değiştirilmesi yönündeki talebin uygun olmadığı parselin durumunun yapılacak 
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3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması ile çözülebileceğine oy birliği 
ile karar verildi. 

220. Ömerbey Mahallesi 648 Ada 2 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alanda kat artışına yönelik işlem yapıldığından 
ilave kat artırımı yönündeki talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

221. Ömerbey Mahallesi 2427 Ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların bulunduğu alan önceki imar planında 
da Rekreasyon Alanı olarak planlandığından plan değişikliği yönündeki talebin uygun 
olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

222. Ömerbey Mahallesi 2431 Ada 1, 3 ve 4 Parseller ve 2432 Ada 8 Parselin imar planındaki 
durumuna yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların hâlihazırda 
kadastral parsel oluşu imar planının işlevsellik kazanımı için 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. 
Maddesi gereği imar uygulamasına tabi tutulacağından talebin uygun olmadığına oy birliği ile 
karar verildi. 

223. Ömerbey Mahallesi 2580 Ada 4 Parsel ve 2581 Ada 3 Parsellerin imar planındaki durumuna 
yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların önceki ve mevcut imar 
planında Park Alanı olarak ayrılmakta olup taşınmazların kullanım kısıtlaması yaşamaması ve 
halihazırda tarım arazisi olarak kullanılması sebebiyle Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 
(TNKA) olarak imar planında gerekli düzeltmelerin yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile 
karar verildi. 

Subaşı Mahallesi 

224. Subaşı Mahallesi 659, 660, 661, 663 ve 664 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının önceki plandaki yapılaşma şartı 
korunduğundan kat artırım talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

225. Subaşı Mahallesi 1242 Ada 15 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın önceki plandaki yapılaşma şartı göz önüne alınarak 
yeniden imar planı yapılması yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

Ulucami Mahallesi 

226. Ulucami Mahallesi 64 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; imar adasının önceki plandaki imar ada kenarındaki haliyle gerekli 
düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

227. Ulucami Mahallesi 82 ve 90 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının bulunduğu bölge Tavşanlı Kentsel Tarihsel Sit 
Alanında kaldığından dolayı itirazların Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna yapılması 
gerektiğine oy birliği ile karar verildi. 

228. Ulucami Mahallesi 83 ve 85 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının Yalvaç Sokak ile Yaylacık Caddesine cepheli 
parsellerin Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak diğer parselleri Bitişik Nizam 4 kat olarak 
önceki plandaki yapılaşma şartının korunarak gerekli düzeltmenin yapılması yönündeki talebin 
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

229. Ulucami Mahallesi 85 Ada 32 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın imar ada kenarı çizgisi ile ada ayırma hattının önceki 
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plandaki haliyle korunarak gerekli düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun olduğuna oy 
birliği ile karar verildi. 

 

230. Ulucami Mahallesi 88 Ada 53 Parsel ve 1926 Ada 10 ve 11 Parsellerin imar planındaki 
durumuna yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazlarının Bitişik Nizam 3 
kat, TİCK Alanı olarak yapılaşma şartının önceki plandaki haliyle korunarak gerekli 
düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

231. Ulucami Mahallesi 98 Ada 5 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın bulunduğu alan ticari hat üzerinde olduğundan dolayı 
TİCK Alanı ifadesinin kaldırılması yönündeki talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar 
verildi. 

232. Ulucami Mahallesi 100 Ada 1 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak yapılaşma şartının 
önceki plandaki haliyle korunarak gerekli düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

233. Ulucami Mahallesi 108, 724 ve 725 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının cephe aldığı Kalender Sokağın bulunduğu 
alanda kat adedine bağlı olarak yönetmelikte belirtilen yol genişliğini 12 metre olarak 
oluşturulmuştur. Ancak parsellerin mevcut durumu ve yönetmelikte belirtilen yol genişlikleri 
dikkate alınarak imar planındaki Kalender Sokak ile aynı benzerlikte olan Mücahit Sokağın 
imar yolu genişliğinin 10 metreye düşürülmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.  

234. Ulucami Mahallesi 109 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; imar adasının bulunduğu alanda kat adedine bağlı olarak 
yönetmelikte belirtilen yol genişliğini 15 metre olarak imar planında gösterilmesi ve önceki 
planda Ayrık Nizam 6 kat, TAKS:0.40, KAKS:2.40 olarak yapılaşma şartının önceki plandaki 
haliyle korunarak gerekli düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği 
ile karar verildi. 

235. Ulucami Mahallesi 110 Ada 882 ve 1038 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların önceki imar planındaki durumu dikkate 
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alınarak Sosyal Tesis Alanı, Emsal:1.50, Yençok: 4 kat, çekme mesafelerinin 5 metre ve ada 
ayırma çizgisinin işaretlenerek fonksiyon değişikliği talebinin uygun olduğu, imar adasının bir 
kısmının konut alanı olarak fonksiyon değişikliği talebinin imar adasının kullanımını 
etkileyeceğinden uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 
 

 
 

236. Ulucami Mahallesi 111 ve 707 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının önceki plandaki yapılaşma şartı korunduğundan kat 
artırım talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

Yeni Mahalle 

237. Yeni Mahalle 129, 132, 232 ve 508 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının bulunduğu bölge Tavşanlı Kentsel Tarihsel 
Sit Alanında kaldığından dolayı itirazların Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna 
yapılması gerektiğine oy birliği ile karar verildi. 

238. Yeni Mahalle 140 ve 206 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının Haşim Benli Bulvarına cepheli parsellerinin Bitişik 
Nizam 5 kat, TİCK Alanı olarak yapılaşma şartının önceki plandaki haliyle korunarak gerekli 
düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

239. Yeni Mahalle 141 ve 208 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının Sadık Penbe Caddesine cepheli parsellerinin Bitişik 
Nizam 5 kat olarak yapılaşma şartının önceki plandaki yapı yoğunluğu dikkate alınarak gerekli 
düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
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240. Yeni Mahalle 147, 188, 230, 783, 853 ve 854 Adaların imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; imar adaları hakkında Meclis üyesi Mehmet 
ALKAN, Musa Samet EFE, Ali ÖZDEN, Mehmet ATABAY, Enes TAYŞİ, Emir Murat 
CEZAYERLİ’nin imar adalarının bulunduğu bölgenin Kentsel Dönüşüm Alanı, TİCK Alanı, 
Emsal:2.00, Yençok: 5 kat olarak yapılaşma şartının konulması yönünde görüşüne karşılık imar 
adalarının bulunduğu bölge için Kentsel Dönüşüm Alanı, Ticaret Alanı, Emsal:1.00, Yençok: 2 
kat olarak planlamasının yapılmasının uygun olduğuna oy çokluğu ile karar verildi. 

241. Yeni Mahalle 192 ve 193 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 192 Ada 41 Parselin önceki plandaki Emsal:4.00, Hmax:28.00m., 
TİCK Alanı olarak, 192 ve 193 Adaların Zümrüt Sokağa Cepheli Parsellerinin Bitişik Nizam 4 
Kat, TİCK Alanı olarak 193 Adanın diğer parsellerinin ise Bitişik Nizam 5 Kat, TİCK Alanı 
olarak, 192 Adanın Kuruçay caddesine cepheli parselleri Bitişik Nizam 5 Kat, TİCK Alanı 
olarak, 192 Adanın Serdar Sokağa cepheli parselleri Bitişik Nizam 4 Kat, TİCK Alanı olarak 
yapılaşma şartının, ada ayırma çizgilerinin ve 193 Ada 13 Parselin imar ada kenarı çizgisinin 
parsel sınırından geçirilerek gerekli düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun olduğuna 
oy birliği ile karar verildi. 

242. Yeni Mahalle 195, 196 ve 197 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 195, 196 ve 197 Adaların bulunduğu bölgede Gençlik Sokağın 
korunması, 195, 196 ve 197 Adaların cephe aldığı Gençlik Sokak tarafında yapı yaklaşma 
mesafesinin karşılıklı olarak 5’er metre işaretlenmesi imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin 
yapılması yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
 

 
 

243. Yeni Mahalle 219 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 219 Ada için Ticaret Alanı, Bitişik Nizam 3 kat olarak ve ada ayırma 
çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
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244. Yeni Mahalle 225 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 225 Adanın Sadık Penbe Caddesine Cepheli parsellerin Ayrık Nizam 
5 kat, TİCK Alanı, TAKS:0.40, KAKS:2.00 olarak yapılaşma şartlarının ve ada ayırma 
çizgisinin yeniden belirlenmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

 
 

245. Yeni Mahalle 223, 224, 226 ve 227 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; 223, 224, 226 ve 227 Adaların Kuruçay Caddesine Cepheli 
parsellerin Ayrık Nizam 5 kat, TİCK Alanı, TAKS:0.40, KAKS:2.00 olarak, 223 Ada 12 
Parselin Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS:0.40, KAKS:1.60 olarak, 223 Ada 22 ve 23 Parsellerin 
Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.40, KAKS:2.00 olarak, 224, 226 ve 227 Adaların Sadık Penbe 
Caddesine Cepheli parsellerin Ayrık Nizam 5 kat, TİCK Alanı, TAKS:0.40, KAKS:2.00 olarak 
yapılaşma şartlarının imar planında gerekli düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

246. Yeni Mahalle 270 ve 271 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 270 ve 271 Adaların Çevreyoluna ve İstasyon Caddesine cepheli 
parsellerinin Bitişik Nizam 6 Kat ve TİCK Alanı olarak yapılaşma şartlarının ve ada ayırma 
çizgilerinin önceki plandaki haliyle imar planında gerekli düzeltmenin yapılması yönündeki 
talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

247. Yeni Mahalle 731 Ada 63 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın Bitişik Nizam 4 kat olarak önceki plandaki haliyle imar 
planında gerekli düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar 
verildi. 

248. Yeni Mahalle 759 Ada 1246 Parsel ve 960 Ada 1837 Parsellerin imar planındaki durumuna 
yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın Bitişik Nizam 4 kat, TİCK 
Alanı olarak önceki plandaki yapılaşma şartı korunduğundan kat artırım talebinin uygun 
olmadığına oy birliği ile karar verildi. 
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249. Yeni Mahalle 762 Ada 1840 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın ön bahçe mesafesinin 5 metre olarak önceki plandaki 
haliyle imar planında gerekli düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun olduğuna oy 
birliği ile karar verildi. 

250. Yeni Mahalle 763 Ada 1422 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.40, KAKS:2.00 olarak 
önceki plandaki haliyle imar planında gerekli düzeltmenin yapılması yönündeki talebin uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

251. Yeni Mahalle 782, 1270 ve 1271 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 782 ve 1271 Adaların Çevreyoluna cepheli parsellerin üzerinden 
geçen yan yol aksının korunarak 782, 1270 ve 1271 Adaların Çevreyoluna cepheli parsellerinin 
Bitişik Nizam 4 kat, TİCK Alanı olarak diğer parsellerin Bitişik Nizam 4 kat olarak yapılaşma 
şartının ve ada ayırma çizgisinin imar planında gösterilmesinde gerekli düzeltmenin 
yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

 
 

252. Yeni Mahalle 1837 Ada 1305 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın Bitişik Nizam 3 kat olarak önceki plandaki yapılaşma şartı 
korunduğundan kat artırım talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

253. Yeni Mahalle 1938 Ada 2 Parselin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın Park ve imar yolunda mevcut ve önceki plandaki 
durumunda değişiklik olmadığından talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

254. Yeni Mahalle 199 Ada 3 ve 4 Parsellerin imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; 199 Ada 3 ve 4 Parsellerin Meclis üyesi Mustafa TARI’nın park 
alanının meydan alanına eklenmesinin uygun olduğu ancak Melisa kafenin olduğu alanın önceki 
plandaki park alanı olarak kalması, meclis üyesi Emir Murat CEZAYERLİ’nin şehir 
merkezindeki yeşil alan ve park ihtiyacı göz önünde bulundurularak alanın önceki plandaki 
halinde kalması görüşüne karşılık alanın Ticaret Alanı, Emsal:1.00, Yençok: 2 kat olarak ve 
Kültürel Tesis Alanı olarak ada ayırma çizgilerinin imar planı üzerinde gerekli düzeltmelerin 
yapılması, çekme mesafeleri kaldırılarak Melisa kafenin bulunduğu alandaki yapının imar 
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barışından yararlanması da dikkate alınarak Ticaret alanına eklenmesi, Park alanının yeşil alan 
kullanımında kalması koşuluyla meydan alanına dâhil edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 

255. Yıldırım Beyazıt Mahallesi 697 Adanın imar planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların 
değerlendirilmesi sonucu; adanın kuzey batı kısmından hâlihazırda açılan yolun imar planında 
gösterilmesi ve yol ile 697 ada arasında kalan kısmın imar adasına eklenmesi yönündeki talebin 
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

 
 

256. Yıldırım Beyazıt Mahallesi 936 ve 1276 Adaların imar planındaki durumuna yönelik yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sonucu; 936 ve 1276 Adalarında içerisinde yer aldığı Kentsel 
Dönüşüm Alanı KDA-1 ve KDA-2 bölgelerin önceki imar planına dönmesi yönündeki talebin 
uygun olduğu ancak yönetmelik hükümleri gereği kat adedine göre yol genişliklerinin yeniden 
belirlenerek imar planında gösteriminin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

257. Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1116, 1117 ve 1118 Adaların imar planındaki durumuna yönelik 
yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; imar adaların bulunduğu alanda kat artışına yönelik 
işlem yapıldığından yapı yoğunluğunu artırma yönündeki talebin uygun olmadığına oy birliği ile 
karar verildi. 

258. Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187 ve 1188 Adaların imar 
planındaki durumuna yönelik yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu; imar adaların 
bulunduğu alanda Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0.30, KAKS:1.20 olarak yapılaşma şartı 
oluşturularak imar planı üzerinde gerekli düzeltmenin yapılmasına yönelik talebin uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
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İlave ve Revizyon İmar Planında Komisyon Raporu ile Kamu Kurumlar ve 
Vatandaşların İtirazları Dışında Kalan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Değerlendirilmesi 
Talep Edilen Konular: 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait İlave ve Revizyon İmar Planında istenilen taleplerin 
incelenmesine yönelik değerlendirmeler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

259. Hanımçeşme Mahallesi 989 Adanın imar planındaki durumuna yönelik talebin değerlendirilmesi 
sonucu; imar adasının ada ayırma çizgisinin ve TİCK Alanı olarak kullanım alanının 
belirlenmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

 
 

260. Çukurköy Mahallesi Yayla Kent altından geçen ENH’nın imar planındaki durumuna yönelik 
talebin değerlendirilmesi sonucu; Bağlık Mahallesinden gelen Çukurköy Sanayiye kadar uzanan 
Yayla Kent altından geçen ENH’nın (OG Hattı) imar planında gösterilmesi yönündeki talebin 
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
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261. Bağlık Mahallesi 2086 ve 2087 Adaların imar planındaki durumuna yönelik talebin 
değerlendirilmesi sonucu; 2086 ve 2087 adaların kenarından geçen kanlı derenin ıslah durumu 
dikkate alınarak imar yolunun planda güzergâhının krokideki haliyle imar planında gösterilmesi 
yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
 

 
 

262. Bağlık Mahallesi 2036 Ada 2 Parselin imar planındaki durumuna yönelik talebin 
değerlendirilmesi sonucu; taşınmazın kuzeyinde halihazırda yer alan Park Alanı ile 7 metrelik 
imar yolunun krokideki haliyle imar planında gösterilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy 
birliği ile karar verildi. 
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263. İstasyon Mahallesi 1028 Adanın imar planındaki durumuna yönelik talebin değerlendirilmesi 
sonucu; imar adası hakkında Meclis üyesi Emir Murat CEZAYERLİ’nin askı imar planındaki 
kat yüksekliğinin aynen korunması gerektiği yönünde görüşüne karşılık önceki plandaki Bitişik 
Nizam 3 kat yapılaşma koşulunun korunarak ada ayırma çizgisinin imar planında gösterilmesinin 
uygun olduğuna oy çokluğu ile karar verildi. 

 

264. Karakova Mahallesi 1089 ve 1091 Adaların imar planındaki durumuna yönelik talebin 
değerlendirilmesi sonucu; imar adalarının kullanımı ve alan dağılımı ile yapı yaklaşma 
mesafelerinin krokideki haliyle imar planında gösterilmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy 
birliği ile karar verildi. 
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265. İstasyon Mahallesi 319 Adanın imar planındaki durumuna yönelik talebin değerlendirilmesi 
sonucu; 319 Adanın imar uygulaması sonucu mevcut plana göre DOP oranı %45 geçtiğinden 
tahsis alanını artırmak amacı ile krokideki haliyle imar planında gösterilmesi yönündeki talebin 
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

 

266. Ömerbey Mahallesinde bulunan Ayrık Nizam 3 kata müsaadeli mesken alanında kalan 
parsellerin imar planındaki durumuna yönelik talebin değerlendirilmesi sonucu; taşınmazların 
yan bahçe mesafesinin 4 metre olarak imar planında gösterilmesi yönündeki talebin uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi. 
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267. Ömerbey Mahallesi Ömerbey TOKİ alanı ile demiryolu hattına kadar olan alanın imar 
planındaki durumuna yönelik talebin değerlendirilmesi sonucu; sağlık tesis alanının iptal 
edilmesi yönündeki kurum görüşü bölgedeki ibadet alanının çok sayıda oluşması ve kullanım 
alanı değişikliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı bölgenin imar planının yeniden 
düzenlenmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

268. Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 183 sayılı meclis kararı ile plan tadilatı yapılan Haşim 
Benli Bulvarı ve Namazgah Caddesi kesişimin de kalan alandaki Trafo Alanın imar planında 
gösterilmesi ve Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarih ve 24 sayılı meclis kararı ile 8 adet Trafo 
Alanı için alınan kararın imar planında gösterilmesi talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar 
verildi. 

269. Beyköy Mahallesi 1389 Ada 8 Parsel (eski 195 ada 6 parsel) için Belediye Meclisinin 
08.11.2005 tarih ve 11/129-3 sayılı meclis kararı ile onaylanan Mevzi İmar Planının imar 
planında gösterilmesi talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

270. Beyköy Mahallesi 1385 Ada 9 Parsel (eski 191 ada 2 parsel) için İl İdare Kurulunun 12.05.2004 
tarih ve 2004/3368 sayılı kurul kararı ile onaylanan Mevzi İmar Planının imar planında 
gösterilmesi talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

271. Ada Mahallesi 159 Ada 119 Parsel için Belediye Meclisinin 08.11.2005 tarih ve 11/129-3 sayılı 
meclis kararı ile onaylanan Mevzi İmar Planının imar planında gösterilmesi talebinin uygun 
olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

272. Yıldırım Beyazıt Mahallesi 234 Adanın önceki plandaki Bitişik Nizam 3 kat yapılaşma şartının 
imar planının yeniden düzenlenmesi yönündeki talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar 
verildi. 
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273. Dağçeşme Mahallesi 2516 ve 2552 Adalar için Belediye Meclisinin 04.11.2022 tarih ve 130 
sayılı meclis kararı ile kabul edilen plan değişikliğinin imar planında düzenlenmesi yönündeki 
talebin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

 

274. Plan Notlarına “…Konut, Ticaret+Konut ve Ticaret alanlarında kalan imar adalarında yer alan 
parsellerin üzerinde yapılacak binalar ile imar yolu arasında kot farkı bulunmayan kısımlarında 
bahçe duvarı yapılıp/yapılmayacağını belirlemeye Tavşanlı Belediyesi yetkilidir…” ifadesinin 
eklenmesi yönündeki talebin uygun olduğu, 

 
Yukarıda maddeler halinde açıklanan itiraz ve talepler için imar planında gerekli düzeltme 

işlemlerinin yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c) fıkrası gereğince mevcut 
üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

 
 
 
 
 

    Bld. Meclis Bşk.        Katip Üye    Katip Üye 
   Mustafa GÜLER   Saadet KUTLU                   Serdar AKPINAR 


