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T.C. 

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 
Tarih: 

…/…/2022 

Dosya No:86 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 
              

          Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2022 tarihli ve 3/165 sayılı kararı  ile 

değiştirilerek kabul edilen Serdivan İlçesi, Kazımpaşa-Selahiye Mahalleleri 1/5000 ölçekli 

Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile Kuruçeşme Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar 

Plan değişikliğine askı  süresi  içerisinde  yapılan  itiraz  dilekçeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye 

Meclisi’nin 12.05.2022 tarihli ve 5/281 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilmiştir. 

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.04.2022 tarihli ve 45252 sayılı yazısı ile Meclis 

Başkanlığına sunulan itiraz dilekçeleri; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” 

hükümlerince incelenmiş olup;  
    

A. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapılan itirazların: 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 13.04.2022 tarih ve 3433828 sayılı 

yazısı ile; 

1. Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2504 ada 6 parsel no.lu taşınmazın "Resmi Kurum Alanı" olarak 

plana işlenmesine ilişkin yapılan itirazın plan gösteriminin Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği ek-1e 'ye göre çizildiğinden reddinin uygun olacağı, 

2. Kuruçeşme Mahallesi, 2387 ada 43 parsel no.lu taşınmaz ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığına 

görüş sorulması, uygun görüş alınması şartı ile "Konut Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 

yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

3. Selahiye Mahallesi, 2364 ada 48 no.lu taşınmazın "Eğitim Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 

yapılan itirazın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırılık arz ettiğinden reddinin uygun 

olacağı, 
 

B. Parsel maliklerince yapılan itirazların: 

1. 08.04.2022 tarihli ve 13645 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 86 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

2. 01.04.2022 tarihli ve 12740 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 86 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

3. 08.04.2022 tarihli ve 13650 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 86 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

4. 08.04.2022 tarihli ve 13690 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 86 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

5. 08.04.2022 tarihli ve 13729 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 86 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

6. 20.04.2022 tarihli ve 15265 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 86 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

7. 21.04.2022 tarihli ve 15633 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 86 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

8. 21.04.2022 tarihli ve 15636 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 86 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
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9. 22.04.2022 tarihli ve 15798 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 86 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

10. 22.04.2022 tarihli ve 15792 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 86 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

11. 22.04.2022 tarihli ve 15794 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 86 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

12. 22.04.2022 tarihli ve 15796 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 64 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

13. 22.04.2022 tarihli ve 15795 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 64 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

14. 22.04.2022 tarihli ve 15806 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 64 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

15. 21.04.2022 tarihli ve 15635 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 64 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

16. 22.04.2022 tarihli ve 15632 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 64 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

17. 08.04.2022 tarihli ve 13649 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 61 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

18. 08.04.2022 tarihli ve 13684 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 63 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

19. 08.04.2022 tarihli ve 13736 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 196 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

20. 08.04.2022 tarihli ve 13727 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 195 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin yapılan itirazın; itiraza konu bir 

durum olmadığından, reddinin uygun olacağı, 

21. 12.04.2022 tarihli ve 14101 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2384 ada 11 nolu 

parselde bulunan yol ve yeşil alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; itiraza konu bir 

durum olmadığından reddinin uygun olacağı, 

22. 12.04.2022 tarihli ve 14102 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2384 ada 10 nolu 

parselde bulunan yol ve yeşil alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; itiraza konu bir 

durum olmadığından reddinin uygun olacağı, 

23. 28.03.2022 tarihli ve 11864 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2383 ada 33 nolu 

parselde bulunan Park Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı;  reddinin uygun olacağı, 

24. 29.03.2022 tarihli ve 12060 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2383 ada 32 nolu 

parselde bulunan Park Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı;  reddinin uygun olacağı, 

25. 30.03.2022 tarihli ve 12261 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2383 ada 52 nolu 

parselde bulunan Mezarlık Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve 

plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı;  reddinin uygun olacağı, 

26. 01.04.2022 tarihli ve 12618 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2383 ada 15 nolu 

parselden geçen 35.00 m.lik imar yolunun parselde bulunan yapı kayıt belgeli konuta isabet 

ettiği belirtilerek yolun kaldırılmasına ya da güzergâhının değiştirilmesine ilişkin yapılan 

itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
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27. 15.04.2022 tarihli ve 14657 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2382 ada 64 nolu 

parselde ruhsatlı konutun bulunduğu, 1/25000 ölçekli plana göre parselde yol olmadığı 

belirtilerek 35.00 m.lik yolun kaydırılmasına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle 

kabulünün uygun olacağı, 

28. 12.04.2022 tarihli ve 14064 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2382 ada 63 nolu 

parselde 35.00 m.lik yola ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun 

olacağı, 

29. 18.04.2022 tarihli ve 14919 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2382 ada 18 nolu 

parselde ruhsatlı konutun bulunduğu, 1/25000 ölçekli plana göre parselde bulunan konut 

üzerinde yol olmadığı belirtilerek 35.00 m.lik yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; ekli 

plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

30. 21.04.2022 tarihli ve 15660 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2382 ada 2 nolu 

parselden geçen 35.00 m.lik yolun parselin kuzey kısmındaki park alanına kaydırılmasına 

ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

31. 22.04.2022 tarihli ve 15864 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2481 

ada 91 nolu parselde bulunan 35.00 m.lik yola ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle 

kabulünün uygun olacağı, 

32. 22.04.2022 tarihli ve 15785 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2481 

ada 90 nolu parselde bulunan 35.00 m.lik yola ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle 

kabulünün uygun olacağı, 

33. 22.04.2022 tarihli ve 15907 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2366 ada 69-71-72-73-

74-75-76 nolu parsellerden bulunan 35.00 m.lik yola ve parsellerin plana dâhil edilmesine 

ilişkin yapılan itirazın; talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte 

olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

34. 15.04.2022 tarihli ve 14706 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi 2499 ada 78 

nolu parselin Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle 

kabulünün uygun olacağı, 

35. 15.04.2022 tarihli ve 14707 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi 2499 ada 79 

nolu parselin Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle 

kabulünün uygun olacağı, 

36. 15.04.2022 tarihli ve 14790 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi 2499 ada 59 

nolu parselin Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle 

kabulünün uygun olacağı, 

37. 18.04.2022 tarihli ve 14979 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi 2499 ada 60 

nolu parselin Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle 

kabulünün uygun olacağı, 

38. 21.04.2022 tarihli ve 15578 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2499 ada 51 

nolu parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanında kalan kısmının Konut Alanına 

dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

39. 21.04.2022 tarihli ve 15583 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2499 ada 61 

nolu parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanında kalan kısmının Konut Alanına 

dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

40. 21.04.2022 tarihli ve 15608 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2499 ada 76 

nolu parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanında kalan kısmının Konut Alanına 

dönüştürülmesine ilişkin yapılan itiraz itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun 

olacağı, 

41. 22.04.2022 tarihli ve 15858 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2499 ada 58 

nolu parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanında kalan kısmının Konut Alanına 

dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

42. 25.04.2022 tarihli ve 16069 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2499 ada 65 

nolu parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanında kalan kısmının Konut Alanına 

dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

43. 25.04.2022 tarihli ve 16086 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2499 ada 65 

nolu parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanında kalan kısmına ilişkin yapılan itirazın; ekli 

plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
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44. 25.04.2022 tarihli ve 16075 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2499 ada 65 

nolu parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanında kalan kısmına ilişkin yapılan itirazın; ekli 

plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

45. 25.04.2022 tarihli ve 16074  kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2499  ada 65  

nolu parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanında kalan kısmına ilişkin yapılan itirazın; ekli 

plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

46. 20.04.2022 tarihli ve 15263 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2499 ada 50 

nolu parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanında kalan kısmının Konut Alanına 

dönüştürülmesi ile parseli bölen 15.00 m.lik yolun parsel sınırı içinde kalacak şekilde kanala 

doğru kaydırılmasına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun 

olacağı, 

47. 11.04.2022 tarihli ve 13947 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 101 nolu parsele ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

48. 11.04.2022 14.04.2022 tarihli ve 14571 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) 

Mahallesi 2486 ada 96-97 nolu parselde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın;  plan ana 

kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı;  reddinin uygun olacağı,    

49. 22.04.2022 tarihli ve 15853 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi, 2481 

ada 110-111 nolu parsellere ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun 

olacağı, 

50. 22.04.2022 tarihli ve 15863 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi, 2481 

ada 109 nolu parsele ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

51. 22.04.2022 tarihli ve 15867 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi, 2481 

ada 145-148-156 nolu parsellerin Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın 

talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin 

uygun olacağı, 

52. 22.04.2022 tarihli ve 15868 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi, 2481 

ada 145-148 nolu parsellerin Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın talebin 

plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun 

olacağı, 

53. 22.04.2022 tarihli ve 15871 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi, 2481 

ada 156 nolu parselin Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın talebin plan ana 

kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

54. 25.04.2022 tarihli ve 16013 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2396 ada 46 nolu 

parselde bulunan Park Alanına ve yola ilişkin yapılan itirazın talebin plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

55. 25.04.2022 tarihli ve 16141 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2396 ada 46-47 nolu 

daha önce terk yapıldığı belirtilerek parsellerin yolda kalan kısmına ilişkin yapılan itirazın 

talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin 

uygun olacağı, 

56. 27.04.2022 tarihli ve 16542 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2396 ada 46-47 nolu 

daha önce terk yapıldığı belirtilerek parsellerin yolda kalan kısmına ilişkin yapılan itirazın 

talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin 

uygun olacağı, 

57. 31.03.2022 tarihli ve 12447 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2481 

ada 163 nolu parselden geçen 12.00 m.lik imar yolunun kaydırılması, Kazımpaşa Mahallesi 

2481 ada 178 nolu parselde bulunan 12.00 m.lik yola ve parselde bulunan park alanına ilişkin 

yapılan itirazın talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan 

dolayı; reddinin uygun olacağı, 

58. 12.04.2022 tarihli ve 14083 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa Mahallesi 2481 ada 176 nolu 

parselde bulunan 12.00 m.lik yolun kaldırılması ya da kaydırılması, parselde bulunan park 

alanının kaldırılması ile parselin tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın talebin 

plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun 

olacağı, 
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59. 19.04.2022 tarihli ve 15190 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa Mahallesi 2481 ada 184 nolu 

parselde bulunan 12.00 m.lik yolun kaydırılmasına ilişkin yapılan itirazın ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

60. 31.03.2022 tarihli ve 12553 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Reşadiye) 2490 ada 65 nolu 

parselde parselden geçen 15.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ya da daraltılmasına ilişkin 

talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin 

uygun olacağı, 

61. 20.04.2022 tarihli ve 15364 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa) Mahallesi, 2490 ada 64 nolu 

parselin 15.00 m. lik yola terkinin azaltılmasına ilişkin yapılan itirazın; talebin plan ana 

kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

62. 25.04.2022 tarihli ve 16104 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Reşadiye) Mahallesi, 2491 ada 9 

nolu parselde bulunan 15.00 m.lik yolun yapılamaya imkan vermemesinden dolayı; yeniden 

düzenlenmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

63. 20.04.2022 tarihli ve 15360 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Reşadiye) Mahallesi, 2493 ada 

1 nolu parselin Uygulama İmar Planına göre terkinin %60 tan fazla olduğu, herhangi bir 

uygulamaya tabi tutulmadığı belirtilerek Nazım İmar Planında bulunan 12.00 m. lik yol ve Park 

Alanının düzenlenmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun 

olacağı, 

64. 08.04.2022 tarihli ve 13691 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Reşadiye) Mahallesi 2489 ada 

39 nolu parselde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın talebin plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

65. 25.04.2022 tarihli ve 15948 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2370 ada 9 nolu parselde 

daha önce terk yapıldığı belirtilerek parselin yolda kalan kısmına ilişkin yapılan itirazın talebin 

plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun 

olacağı, 

66. 22.04.2022 tarihli ve 15757 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa Mahallesi, 2498 ada 64 nolu 

parselin doğusunda bulunan 12.00 m.lik yolun 10.00 m’ye düşürülmesine ilişkin yapılan 

itirazın talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; 

reddinin uygun olacağı, 

67. 21.04.2022 tarihli ve 15606 kayıt nolu dilekçe ile;  Selahiye Mahallesi 2366 ada 96 nolu 

parselin daha öncesinde cami alanı olarak bağışlandığı belirtilerek 2366 ada 95 nolu parselde 

bulunan cami alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün 

uygun olacağı, 

68. 20.04.2022 tarihli ve 15353 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2384 ada 26 nolu 

parselde bulunan Dini Tesis Alanının mevcut halinden daha büyük olarak planlandığı 

belirtilerek 2384 ada 27 nolu parselin konut alanına dönüştürülmesi ile 2384 ada 27 ve 28 nolu 

parsellerin gelişme konut alanından mevcut konut alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan 

itirazın talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; 

reddinin uygun olacağı,  

69. 01.04.2022 tarihli ve 12650 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2382 ada 17 nolu 

parselden geçen 12.00 m.lik imar yolu ile aktif olmadığı belirtilen dere yatağının işlenmesi 

sebebiyle parselde yapı yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek bölgenin yeniden 

değerlendirilmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

70. 06.05.2022 tarihli ve 17353 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2388 ada 13 nolu 

parselde dere yatağı bulunmadığı belirtilerek park alanı ve derenin kaldırılmasına ilişkin 

yapılan itirazın; talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan 

dolayı; reddinin uygun olacağı, 

71. 30.03.2022 tarihli ve 12344 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 48 nolu 

parselin plan onama sınırı dışında kalan kısımlarının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; 

plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun 

olacağı, 

 

 

 



6/10 

 

72. 01.04.2022 tarihli ve 12731 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2365 ada 25 ve 26 nolu 

parsellerden dereye Park Alanına ve imar yoluna terklerin fazla olduğu belirtilerek parselin 

plan onama sınırı dışında kalan kısımlarının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; talebin 

plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun 

olacağı, 
73. 06.04.2022 tarihli ve 13386 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2371 ada 11 nolu 

parselin Sosyal Tesis Alanı, tarım Alanı ve Park Alanında kaldığı belirtilecek parselin 

tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan bütünlüğünü 

bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

74. 07.04.2022 tarihli ve 13544 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2371 ada 11 nolu 

parselin Sosyal Tesis Alanı, tarım Alanı ve Park Alanında kaldığı belirtilecek parselin 

tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan bütünlüğünü 

bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

75. 18.04.2022 tarihli ve 14981 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 51 nolu 

parselin tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

76. 18.04.2022 tarihli ve 14953 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 37 nolu 

parselin imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu 

nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

77. 25.04.2022 tarihli ve 16072 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2384 ada 13 nolu 

parselin plan onama sınırı dışında kalan kısmalarının imara açılmasına yapılan itirazın; plan ana 

kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

78. 22.04.2022 tarihli ve 15783 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 36 nolu 

parselin tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

79. 22.04.2022 tarihli ve 15814 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 36 nolu 

parselin tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

80. 07.04.2022 tarihli ve 13466 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 36 nolu 

parselin tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

81. 19.04.2022 tarihli ve 15110 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2365 ada 49 nolu 

parselin tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

82. 19.04.2022 tarihli ve 15191 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2365 ada 49 nolu 

parselin tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

83. 25.04.2022 tarihli ve 16077 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2366 ada 83 nolu 

parselin plan onama sınırı dışında kalan kısmalarının imara açılmasına yapılan itirazın; plan ana 

kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

84. 25.04.2022 tarihli ve 16087 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2366 ada 92 nolu 

parselin plan onama sınırı dışında kalan kısmalarının imara açılmasına yapılan itirazın; plan ana 

kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

85. 25.04.2022 tarihli ve 16054 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2370 ada 23 nolu 

parselin plan onama sınırı dışında kalan kısmalarının imara açılmasına yapılan itirazın; plan ana 

kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

86. 21.04.2022 tarihli ve 15617 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2381 ada 34 nolu 

parseli ya tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için tarım alanı olarak kalması ya da 

tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan bütünlüğünü 

bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

87. 2.04.2022 tarihli ve 15736 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi, 2381 ada 35 ve 36 nolu 

parsellerin ya tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için tarım alanı olarak kalması ya da 

tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan bütünlüğünü 

bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 
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88. 22.04.2022 tarihli ve 15737 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi, 2382 ada 9 ve 11 nolu 

parsele ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

89. 18.04.2022 tarihli ve 14893 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2382 ada 35 nolu 

parselin imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu 

nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı,  

90. 25.04.2022 tarihli ve 16009 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2383 ada 1-2-4 nolu 

parsellerin plan onama sınırı dışında kalan kısmalarının imara açılmasına yapılan itirazın;  plan 

ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun 

olacağı, 
91. 12.04.2022 tarihli ve 14158 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 

ada 208 nolu parselin tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın;  plan ana kararları ve 

plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

92. 25.04.2022 tarihli ve 16116 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2481 

ada 201-205-206-216 nolu parsellerin imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana 

kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı;  reddinin uygun olacağı, 

93. 18.04.2022 tarihli ve 14901 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi 2499 ada 49 

nolu parselin imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan bütünlüğünü 

bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

94. 25.04.2022 tarihli ve 16096 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2504 ada 67 

nolu parselin imara açılmasına yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu 

nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

95. 25.04.2022 tarihli ve 16002 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2396 ada 30 nolu 

parselin plan onama sınırı dışında kalan kısmalarının imara açılmasına yapılan itirazın; plan ana 

kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

96. 18.04.2022 tarihli ve 15028 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2501 ada 4 

nolu parselin imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan bütünlüğünü 

bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

97. 22.04.2022 tarihli ve 15884 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 31 nolu 

parsele ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

98. 22.04.2022 tarihli ve 15887 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 31 nolu 

parsele ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

99. 22.04.2022 tarihli ve 15895 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 31 nolu 

parsele ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

100. 22.04.2022 tarihli ve 15886 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 31 nolu 

parsele ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

101. 22.04.2022 tarihli ve 15890 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 31 nolu 

parsele ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

102. 22.04.2022 tarihli ve 15882 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 31 nolu 

parsele ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

103. 22.04.2022 tarihli ve 15896 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 31 nolu 

parsele ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

104. 22.04.2022 tarihli ve 15889 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 31 nolu 

parsele ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

105. 22.04.2022 tarihli ve 15891 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 31 nolu 

parsele ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

106. 25.04.2022 tarihli ve 16121 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 9-31-32 nolu 

parsellerde bulunan Park Alanının kaldırılmasına ve 2389 ada 9 nolu parselin Ticaret Alanına 

dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın;  reddinin uygun olacağı, 

107. 22.04.2022 tarihli ve 15930 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 31-32 nolu 

parsellerde bulunan Park Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve 

plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı;  reddinin uygun olacağı, 

108. 22.04.2022 tarihli ve 15929 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 7 nolu 

parselde bulunan Park Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı;  reddinin uygun olacağı, 
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109. 22.04.2022 tarihli ve 15931 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 9 nolu 

parselde bulunan Park Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

110. 25.04.2022 tarihli ve 16042 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 7-9-31-32 

nolu parselde bulunan Park Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve 

plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

111. 25.04.2022 tarihli ve 16041 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 7-9-31-32 

nolu parselde bulunan Park Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve 

plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

112. 25.04.2022 tarihli ve 16057 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 7-9-31-32 

nolu parselde bulunan Park Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve 

plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

113. 25.04.2022 tarihli ve 16111 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 7 nolu 

parselde bulunan Park Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

114. 05.04.2022 tarihli ve 13182 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 3 nolu 

parselde bulunan Sağlık Tesis Alanı ile 2389 ada 38 nolu parselde bulunan Park Alanının 

kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu 

nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı 

115. 06.04.2022 tarihli ve 13248 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2389 ada 4 nolu parselde 

bulunan Sağlık Tesis Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın talebin plan ana kararları 

ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı 

116. 05.04.2022 tarihli ve 13192 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2369 ada 3 nolu parselde 

bulunan Park Alanının kaldırılarak 2369 ada 2 nolu parsele taşınmasına ilişkin yapılan itirazın;  

ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
117. 27.04.2022 tarihli ve 16406 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2370 ada 40 nolu 

parselde bulunan Park Alanının Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın talebin 

plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun 

olacağı 
118. 18.04.2022 tarihli ve 15022 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2370 ada 1 nolu parselin 

konut alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın talebin plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı 

119. 25.04.2022 tarihli ve 16160 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 7660 nolu parselde 

bulunan Park Alanının Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın;  ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
120. 25.04.2022 tarihli ve 16019 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 14 nolu 

parselde bulunan Park Alanının kaldırılması ya da azaltılmasına ilişkin yapılan itirazın talebin 

plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun 

olacağı, 
121. 22.04.2022 tarihli ve 15826 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2371 ada 8 nolu parselde 

bulunan Park Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın talebin plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

122. 25.04.2022 tarihli ve 16183 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 52 nolu 

parselde bulunan Park Alanının parselin imara açılmayan kısmına kaydırılması ile parselde 

bulunan eğitim alanının yeniden değerlendirilmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
123. 20.04.2022 tarihli ve 15435 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 52 nolu 

parselde bulunan Park Alanının parselin imara açılmayan kısmına kaydırılması ile parselde 

bulunan eğitim alanının yeniden değerlendirilmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
124. 25.04.2022 tarihli ve 16168 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 52 nolu 

parselde bulunan Park Alanının parselin imara açılmayan kısmına kaydırılması ile parselde 

bulunan eğitim alanının yeniden değerlendirilmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
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125. 25.04.2022 tarihli ve 16137 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 6 nolu 

parselde bulunan eğitim alanının yeniden değerlendirilmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli 

plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
126. 12.04.2022 tarihli ve 14179 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2397 ada 3 nolu 

parselde bulunan 35.00 m.lik yola ve park alanına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
127. 29.04.2022 tarihli ve 17047 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2397 ada 4-5-6-7 nolu 

parsellerin 20.00 m.lik yola cepheli olan kısmında Ticaret+Konut (TİCK) Alanı geriye kalan 

kısmında ise Gelişme Konut Alanı planlanmasına ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
128. 22.04.2022 tarihli ve 15834 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2397 ada 12 nolu 

parselin Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın talebin 

plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun 

olacağı 
129. 29.03.2022 tarihli ve 12023 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2389 ada 80 nolu 

parselde bulunan Park Alanının kaldırılması ya da azaltılmasına ilişkin yapılan itirazın talebin 

plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun 

olacağı 
130. 25.04.2022 tarihli ve 15983 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi 2504  ada 59  

nolu parselde Uygulama İmar Planına göre terklerin fazla olması sebebiyle parselde bulunan 

Eğitim Tesis Alanı ve  Yeşil Alanın kaldırılmasına  ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
131. 08.04.2022 tarihli ve 13779 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Reşadiye) Mahallesi 2493 ada 9, 

11, 12  nolu parsellerde Uygulama İmar Planına göre terklerin fazla olması sebebiyle 

parsellerde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına  ilişkin yapılan itirazın; talebin plan ana 

kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı 

132. 20.04.2022 tarihli ve 15428 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa Mahallesi 2504 ada 64 nolu 

parsel 15.00 m.lik yol ve park alanında kalan kısımlarının yapılaşmayı elverişsiz kılması, 

alanda 18 uygulama yapılması imkânı bulunmadığı belirtilerek terk miktarının azaltılması ve 

parselden geçen yolun 12.00m olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli 

plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
133. 22.04.2022 tarihli ve 15727 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2504 ada 43 

nolu parselde bulunan park alanının düzenlenmesine ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki 

şekliyle kabulünün uygun olacağı, 
134. 18.04.2022 tarihli ve 14956 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi, 2364 ada 4 nolu parsel 

ile 2364 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan park alanının yeniden değerlendirilmesine ilişkin 

yapılan itirazın talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan 

dolayı; reddinin uygun olacağı, 

135. 20.04.2022 tarihli ve 15336 kayıt nolu dilekçe ile; Selahiye Mahallesi 2364 ada 7 nolu parselin 

plan onama sınırı dışında kalan kısmının imara açılması ile parselde bulunan park alanının 

kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu 

nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

136. 19.04.2022 tarihli ve 15207 kayıt nolu dilekçe ile 2364 ada 20 nolu parselin üzerinde bulunan 

terk miktarının fazla olduğu belirtilerek parselin tamamının Konut Alanına dönüştürülmesine 

ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

137. 19.04.2022 tarihli ve 15208 kayıt nolu dilekçe ile 2364 ada 19 nolu parselin üzerinde bulunan 

terk miktarının fazla olduğu belirtilerek parselin tamamının Konut Alanına dönüştürülmesine 

ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 

138. 20.04.2022 tarihli ve 15357 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2388 ada 15 nolu 

parselde bulunan Park Alanı ile 2388 ada 27 nolu parselde bulunan 35.00 m.lik yola ilişkin 

yapılan itirazın talebin plan ana kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan 

dolayı; reddinin uygun olacağı, 

139. 21.04.2022 tarihli ve 15611 kayıt nolu dilekçe ile;  Kazımpaşa (Pınar) Mahallesi, 2498 ada 49 

nolu parselde bulunan terk oranının %45’e düşürülmesine ilişkin yapılan itiraz talebin plan ana 

kararları ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 
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140. 22.04.2022 tarihli ve 15759 kayıt nolu dilekçe ile; Kazımpaşa  (Reşadiye) Mahallesi, 2490 ada 

40 nolu parselde bulunan Okul Alanına ilişkin yapılan talebin plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

141. 20.05.2022 tarihli ve 19301 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2396 ada 29 nolu 

parselin plan onama sınırı dışında kalan kısmalarının imara açılmasına yapılan itirazın;  

reddinin uygun olacağı, 
142. 23.05.2022 tarihli ve 19417 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2396 ada 53 nolu 

parselde bulunan Park Alanına ve yola ilişkin yapılan itirazın talebin plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

143. 24.05.2022 tarihli ve 19829 kayıt nolu dilekçe ile; Kuruçeşme Mahallesi 2387 ada 32 nolu 

parselde bulanan park alanına ilişkin yapılan itirazın talebin plan ana kararları ve plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan dolayı; reddinin uygun olacağı, 

 
 

              Yönünde tanzim olunan ve 10 (on) sayfadan oluşan bu raporun KABULÜNÜN uygun 
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