
03.11.2022                                                                                                                                            
 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 03.11.2022 tarihinde saat 14.30'da 

Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Memet KAR, 

Mehmet Şahin YILMAZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye 

Meclisi’nin 01.11.2022 gün ve 17. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 4. maddesindeki Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğünün 26.10.2022 tarih ve 47591 sayılı Belediye Hissesi hakkındaki 

yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.  

a) İlçemiz İstasyon Mahallesi 1531 ada 5 no.lu parselde bulunan tamamı 1.000,00m
2
 

miktarındaki Belediyemize ait 11079/100000 oranındaki 110,79m
2
’lik hisse diğer malik Esra 

KARAKAŞ tarafından satın alınmak istenmekte, 

b) İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 373 ada 16 no.lu parselde bulunan 

tamamı 497,00m
2
 miktarındaki Belediyemize ait 256/497 oranındaki 256,00m

2
’lik hisse diğer 

maliklerden İsmail Ercan ÇORBACI tarafından satın alınmak istenmekte ve bu konu ile ilgili 

T.C. Çerkezköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 25.10.2022 tarih E-54391699-000-

4857518 sayılı yazısı, 

c) İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 877 ada 12 no.lu parselde bulunan tamamı 495,00m
2
 

miktarındaki Belediyemize ait 2807/5500 oranındaki 252,63m
2
’lik hisse diğer malik Hüseyin 

GÜVEN tarafından satın alınmak istenmekte, 

ç) İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 361 ada 13 no.lu parselde bulunan tamamı 200,00m
2
 

miktarındaki Belediyemize ait 1/50 oranındaki 4,00m
2
’lik hisse diğer malik Mehmet TUNK 

tarafından satın alınmak istenmekte, 

d) İlçemiz İstasyon Mahallesi 858 ada 28 no.lu parselde bulunan tamamı 476,65m
2
 

miktarındaki Belediyemize ait 3353/9533 oranındaki 167,65m
2
’lik hisse diğer malik Ahmet 

EŞGİ tarafından satın alınmak istenmekte, 

e) İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 836 ada 8 no.lu parselde bulunan tamamı 400,33m
2
 

miktarındaki Belediyemize ait 583/2400 oranındaki 97,25m
2
’lik hisse diğer malik Regaip 

HASKO tarafından satın alınmak istenmektedir. 

f) İlçemiz Veliköy Mahallesi 156 ada 10 parselde bulunan tamamı 334,00m
2
 

miktarındaki Belediyemize ait 111/334 oranındaki 111,00m
2
’lik hissenin ise İlgi (f) dilekçe de 

belirtildiği üzere mülga Veliköy Belediye Başkanlığına hissedarları tarafından bedelinin 

ödendiği ancak tapu devir işlemlerinin tamamlanmadığı belirtilerek mağduriyetlerinin 

giderilmesi talep edilmektedir.  

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; Yukarıda belirtilen 

şekilde İlgi (a), (ç), (d) ve (e) dilekçeler ile satışı talep edilen adı geçen muhtelif ada 

parsellerde bulunan Belediyemize ait hisselerin, parsellerde bulunan diğer maliklerine 

satışının yapılmasına komisyonumuzca “Oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak 

Meclisimizin onayına sunulmuştur. 

İlgi (b) dilekçe ile İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 373 ada 16 no.lu 

parselde bulunan tamamı 497,00m
2
 miktarındaki 723/1988 oranındaki 180,75m

2
’lik hisse 

İsmail Ercan ÇORBACI, 241/1988 oranındaki 60,25m
2
’lik hisse Maliye Hazinesi ve 256/497 

oranındaki 256,00m
2
’lik hisse Çerkezköy Belediyesi adına kayıtlıdır. T.C. Çerkezköy 

Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 25.10.2022 tarih E-54391699-000-4857518 sayılı 

yazısına istinaden İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 373 ada 16 no.lu parselde 

bulunan 256/497 oranındaki 256,00m
2
’lik Çerkezköy Belediyesine ait hissenin tamamının 

diğer maliklerden İsmail Ercan ÇORBACI’ya satışının yapılmasına ve Maliye Hazinesinin 

241/1988 oranındaki 60,25m
2
’lik hissesinden de Belediyemize düşen payın tamamının da 



Maliye Hazinesi tarafından diğer maliklerden İsmail Ercan ÇORBACI’ya satışının 

yapılmasına Belediyemizce sakınca bulunmadığı hususu Gökay KELEŞOĞLU, Memet KAR,  

Mehmet Şahin YILMAZ’ın “evet”; Belediye hissesinin %50 hisseden fazla olmasından dolayı 

Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un ise “hayır” oyları doğrultusunda “Oy çokluğu” ile kabul 

edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur. 

İlgi (c) ile satışı talep edilen adı geçen muhtelif ada parselde bulunan Belediyemize ait 

hissenin ise yukarıda belirtilen şekilde diğer hissedarlara satışının yapılmasına Gökay 

KELEŞOĞLU, Memet KAR,  Mehmet Şahin YILMAZ’ın “evet”; Belediye hissesinin %50 

hisseden fazla olmasından dolayı Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un ise “hayır” oyları 

doğrultusunda “Oy çokluğu” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına 

sunulmuştur. 

İlgi (f) dilekçe ile tamamı 334,00m
2
 miktarındaki İlçemiz Veliköy Mahallesi 156 ada 

10 parselde bulunan Belediyemize ait 111,00m
2
’lik hisseye ilişkin mülga Veliköy 

Belediyesine eski para ile 33.300.000 TL satış bedeli belirlendiği (yeni 33,30 TL), 11.11.1996 

tarih ve 002138 no.lu makbuz ile bedelinin ödendiği, veraset kararında belirtilen hissedarların 

hisseleri oranında tapu devrinin yapılmasına Çerkezköy Belediyesinin 09.04.2015 tarih 

2015/212 sayılı Encümen Kararı ile karar verilmiş, 03.06.2015 tarih 46599845/752-5615 

sayılı üst yazı Tapu Müdürlüğüne bildirilmiş, ancak Tapu Müdürlüğünde tapu satış 

işlemlerinin tamamlanmadığı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda İlçemiz Veliköy Mahallesi 156 

ada 10 parselde bulunan Belediyemize ait 111,00m
2
’lik hissenin merhum Hatice USLU 

varislerine Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesinin 26.05.2015 tarih 2015/245 Esas 2015/337 

Karar no.lu veraset ilamı, Çerkezköy 1. Noterliği 20.07.2015 tarih 010446 yevmiye no.lu 

mirasçılık belgesi ve Çorlu 7. Noterliğinin 19.07.2022 tarih 08340 yevmiye no.lu mirasçılık 

belgesi doğrultusunda belirtilen hissedarların hisseleri oranında Tapu Sicil Müdürlüğünde 

satışının yapılmasına komisyonumuzca “Oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak 

Meclisimizin onayına sunulmuştur. 
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Konu: İstasyon Mahallesi                                                         03.11.2022 

Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları Hk.                           

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 03.11.2022 tarihinde saat 14:30'da 

Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve 

üyeler; Memet KAR, Mehmet Şahin YILMAZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un 

katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.11.2022 gün ve 17. toplantısının 1.birleşiminin 

1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 6. 

maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2022 tarih 47587 sayılı İstasyon 

Mahallesi Gümrüküstü Bölgesi 1/1000 ölçekli revizyon uip itirazları hakkındaki 

müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır. 

Söz konusu revizyon plana ait itirazlar incelendiğinde, 

a. Fatma AKÜZÜM’ün 04.10.2022 tarihli dilekçesi incelenmiş olup, İstasyon Mahallesi 

1394 ada 2 parselin 18. Md uygulaması sonucunda yüzölçümünün düşeceğinden 

bahsedildiği anlaşılmış, ancak bölgede plana müteakip yapılacak olan 18. Madde 

uygulaması sonucunda değerlendirmelerin yapılabileceğinden itirazın reddine, 

b. Aziz İlkay ULUPINAR’ın 10.10.2022 tarihli dilekçesi incelenmiş olup, itiraza konu 

bölgede kat yüksekliklerinin ve yol genişliklerinin üst ölçekli planlara uygun olarak 

düzenlendiğinden itirazın reddine, 

c. Nur Banu DEMİRCİ BAYKUR’un 12.10.2022 tarihli dilekçesi incelenmiş olup, 

bölgede planların kesinleşmesine müteakip yapılacak olan 18. Md. Uygulamasının 

akabinde parsellerin konumlarının belirlenebileceği ve fonksiyonlarının bu 

işlemlerden sonra netlik kazanacağından bahisle itirazların reddine, 

d. Sadi ÇETİNKAYA ile Mustafa Cem YİĞİT’in 13.10.2022 tarihli dilekçesi incelenmiş 

olup, söz konusu itirazın bölgedeki kat yüksekliklerinin 18.50 metre iken 5 kat olarak 

değerlendirilmesine yönelik olduğu ancak bölgede 1.50 olan emsal değerinin sabit 

kaldığı dolayısıyla inşaat alanı değiştirilmediğinden itirazın reddine,  

e. Ali ŞEKER ve Erdal ŞEKER’in 14.10.2022 tarihli dilekçeleriyle gerçekleştirilen 

itirazları incelenmiş olup, bölgede planların kesinleşmesine müteakip yapılacak olan 

18. Md. Uygulamasının akabinde parsellerin konumlarının belirlenebileceği ve 

fonksiyonlarının bu işlemlerden sonra netlik kazanacağından bahisle itirazların 

reddine, 

f. Mehmet DOĞRU vekili Ahmet DOĞRU’nun 19.10.2022 tarihli itiraz dilekçesi 

incelenmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki yapılaşma koşulları da 

Nazım İmar Planlarında belirlenmiş olan nüfus kararları ve yoğunluk dengesi ile 

uyumlu olarak düzenlendiğinden bahisle itirazın reddine, Komisyonumuzca oybirliği 

ile karar verilmiş ve tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur. 

 

Gökay KELEŞOĞLU 

İMAR KOMİSYONU 

BAŞKANI 

 

Memet KAR 
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Konu: İstasyon Mahallesi                                                         03.11.2022 

Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları Hk. 

                              

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 03.11.2022 tarihinde saat 14:30'da 

Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve 

üyeler; Memet KAR, Mehmet Şahin YILMAZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un 

katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.11.2022 gün ve 17. toplantısının 1.birleşiminin 

1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 8. 

maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih 47892 sayılı İstasyon 

Mahallesi Gümrüküstü Bölgesi 1/1000 ölçekli revizyon uip itirazları hakkındaki 

müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır. 

Söz konusu revizyon plana ait itirazlar incelendiğinde, 

g. Gürcan YAZTEPE’nin 26.10.2022 tarihli dilekçesi incelenmiş olup, itiraz konusu 

parselin sosyal donatı alanında kaldığından bahsedildiği, ancak bölgede yapılacak 

parselasyon çalışmasına müteakip parsel konumlarının belirleneceğinden revizyon 

plana konu bir itiraz olmamaları sebebiyle  itirazın reddine, 

h. Mümin TOPRAK’ın 25.10.2022 tarihli dilekçesiyle gerçekleştirilen itiraz incelenmiş 

olup, İstasyon Mahallesi 93 ada 5 parsel ve 93 ada 13 numaralı parsellerin eski 

planlarda 18. Madde uygulamasına dahil edilmediğinden itiraza konu edildiği 

anlaşılmış olup, söz konusu parsellerin planların kesinleşmesine müteakip 

gerçekleştirilecek olan imar uygulamaları kapsamında değerlendirileceğinden itirazın 

reddine, 

i. Oğuz GÜVEN’in 27.10.2022 tarihli dilekçesi incelenmiş olup, itiraz konusu parselin 

sosyal donatı alanında kaldığından bahsedildiği, ancak bölgede yapılacak parselasyon 

çalışmasına müteakip parsel konumlarının belirleneceğinden revizyon plana konu bir 

itiraz olmamaları sebebiyle itirazın reddine, 

j. Hatice Nur OLGAÇ’ın 27.10.2022 tarihli dilekçesi incelenmiş olup, itiraz konusu 

parselin sosyal donatı alanında kaldığından bahsedildiği, ancak bölgede yapılacak 

parselasyon çalışmasına müteakip parsel konumlarının belirleneceğinden revizyon 

plana konu bir itiraz olmamaları sebebiyle  itirazın reddine, 

k.  Ahmed Affan GÜVEN’in 27.10.2022 tarihli dilekçesiyle gerçekleştirilen itiraz 

incelenmiş olup, itiraz konusu parselin sosyal donatı alanında kaldığından 

bahsedildiği, ancak bölgede yapılacak parselasyon çalışmasına müteakip parsel 

konumlarının belirleneceğinden revizyon plana konu bir itiraz olmamaları sebebiyle 

itirazın reddine, 

l. Nezahat DEMİR’in 27.10.2022 tarihli dilekçesi incelenmiş olup, minimum parsel 

büyüklüğünün 2000 m
2   

olması sebebiyle itiraza konu edildiği ancak söz konusu 

bölgede nitelikli, sağlıklı ve kaliteli yaşam çevreleri oluşturmak amacıyla parsel 

büyüklüklerinin 2000 m
2
  olarak düzenlendiği anlaşılmış olup, itirazın reddine, 

m. Mustafa DURMAZ’ın 28.10.2022 tarihli dilekçesiyle gerçekleştirilen itiraz incelenmiş 

olup, minimum parsel büyüklüğünün 2000 m
2   

olması sebebiyle itiraza konu edildiği 

ancak söz konusu bölgede nitelikli, sağlıklı ve kaliteli yaşam çevreleri oluşturmak 

amacıyla parsel büyüklüklerinin 2000 m
2
  olarak düzenlendiği anlaşılmış olup, itirazın 



reddine, Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiş ve tavsiye kararı olarak 

Meclisimizin onayına sunulmuştur. 

 

Gökay KELEŞOĞLU 

İMAR KOMİSYONU 

BAŞKANI 

 

Memet KAR 

ÜYE 

 

 

 

 

Mehmet Şahin YILMAZ 

ÜYE 

    

 

 

        Adem İÇLİ 
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