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T.C. 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI 

 

Karar Tarihi 11.05.2018 

Karar No 269 

Konu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

Dairesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

Evrak Tarih ve No 06.04.2018 2018-47289 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2018 yılı Mayıs ayı 1. birleşimi 11.05.2018 Cuma 

günü saat 15:00 'da yaptığı toplantısında alınan 269 sayılı karardır. 

           KONU:  
            Darıca Belediyesi sınırları dahilinde Belediyemiz Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 512 

sayılı kararı ile onaylanan "Darıca Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Revizyonuna yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi. 

 

          KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 
           Belediyemiz Meclisinin 12.04.2018 tarih ve 72. gündem maddesi olarak görüşülen ve 

Komisyonumuz tetkikine sunulan, Belediyemiz, Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi, Darıca Planlama 

Bölgesi 443678.467 - 4518916.621, 451131.148 - 4518916.621, 451131.148 - 4513305.164, 

443678.467 - 4513305.164 koordinatları arasında hazırlanarak Belediyemiz Meclisinin 14.09.2017 

tarih ve 512 sayılı kararı ile onaylanan "Darıca Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Revizyonu"na yasal askı süresi olan 30.10.2017-28.11.2017 tarihleri arasında yapılan ve Darıca 

Belediye Meclisi tarafından değerlendirilerek 01.03.2018 tarih ve 22 sayılı karar ile onaylanarak 

tarafımıza gönderilen itirazlar, Komisyonumuzca incelenmiştir. 

 

           Yapılan incelemeler neticesinde;             

1. Çağatay KOÇAR, 08.11.2018 tarih ve 18990 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1350 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin plan onama sınırı 

dışında kalması nedeni ile itirazın değerlendirilmediği tespit edilmiştir. 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan onama sınırı dışında kalan parsele ilişkin itiraz 

Komisyonumuzca değerlendirilmemiştir. 

2. Fatma Feruzan DÜNDAR v.d., 23.11.2018 tarih ve 20224 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2661 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin plan onama sınırı 

dışında kalması nedeni ile itirazın değerlendirilmediği tespit edilmiştir. 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan onama sınırı dışında kalan parsele ilişkin itiraz 

Komisyonumuzca değerlendirilmemiştir. 

3. Aysel AĞTAŞ, 07.11.2017 tarih ve 18877 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 827 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

4. Veysel TAŞEL, 20.11.2017 tarih ve 19864 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1856 ada 6 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

5. Levent SARIÇAYIR, 27.11.2017 tarih ve 20683 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5908 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

6. Metin ÖZDEMİR, 27.11.2017 tarih ve 20723 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5907 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

7. Mediha KAYA, 28.11.2017 tarih ve 20907 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1836 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

8. Yavuz YOLCU, 27.11.2017 tarih ve 20629 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 760 ada 15 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

9. Yavuz YOLCU, 27.11.2017 tarih ve 20627 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 760 ada 14 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

10. Kenan DEMİR, 27.11.2017 tarih ve 20560 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Abdi İpekçi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 684 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde tapuda Darıca ve İstasyon kütüklerinde kalan, ilçe sınırları 

içerisinde ise Abdi İpekçi ve Kazım Karabekir Mahalleleri sınırları dahilinde yer iki farklı 684 

ada 5 nolu parsel olduğu, Belediyesi tarafından itiraza konu Abdi İpekçi Mahallesi sınırları 

dahilindeki parselin değil de Kazım Karabekir Mahallesi sınırlarındaki parselin 

değerlendirildiği belirlenmiştir. Belediyemizce yapılan değerlendirmede itiraza konu parselin 

7,00 metre genişliğindeki yaya yolunda kaldığı belirlenmiş olup, Darıca İlçesi sınırları 

dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 metrenin altında 

genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve gelişme eğilimleri 

doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, öte yandan 

yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

11. Mukadder KARABEY, 27.11.2017 tarih ve 20642 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Sıra Söğütler Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1486 ada 4 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 
 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde tapuda Darıca ve İstasyon kütüklerinde kalan, ilçe sınırları 

içerisinde ise Sıra Söğütler ve Nenehatun Mahalleleri sınırları dahilinde yer iki farklı 1486 ada 

4 nolu parsel olduğu, Belediyesi tarafından itiraza konu Sıra Söğütler sınırları dahilindeki 

parselin değil de Nenehatun Mahallesi sınırlarındaki parselin değerlendirildiği belirlenmiştir. 

Belediyemizce yapılan değerlendirmede itiraza konu parselin 7,00 metre genişliğindeki yaya 

yolunda kaldığı belirlenmiş olup, Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan 

uygulama imar planı kapsamında 7,00 metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde 

planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi 

ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda 
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yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

12. Hüseyin AĞBAŞ, 27.11.2017 tarih ve 20677 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Abdi İpekçi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1348 ada 17 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

13. Hacı Bayram ÖRNEK, 27.11.2017 tarih ve 20716 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1296 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

14. Cazibe ÖZSAMANCI, 27.11.2017 tarih ve 20700 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6218 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

15. Nurdane ATAŞ, 28.11.2017 tarih ve 20815 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 821 ada 11 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

16. Behzat AKPUNAR, 28.11.2017 tarih ve 20978 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1719 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

17. Ali Rıza TOSUN yerine Muhsin TOSUN, 24.11.2017 tarih ve 20364 sayılı itiraz dilekçesi 

ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 812 

ada 2 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

18. Serhat HAMİTOĞLU, 24.11.2017 tarih ve 20419 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1141 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

19. Zeki AKTAŞ, 27.11.2017 tarih ve 20551 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 818 ada 16 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

20. Yaşar YİĞİT, 27.11.2017 tarih ve 20547 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 812 ada 9 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

21. Fehmiye ÇAMDALI, 22.11.2017 tarih ve 20094 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2170, 2171 ve 2172 

nolu parsellerde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parsellerde revizyon 

kapsamında herhangi bir değişiklik ve yol genişletilmesi yapılmadığının belirlenmesi nedeni 

ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 
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Bahse konu parsellerin bulunduğu alanda 9,50 m. genişliğindeki imar yolunun revizyon ile 

10,00 m. olarak düzenlendiği, bu doğrultuda itiraza konu parsellerin bulunduğu alanda 

oluşturulan yapı adasının da bir miktar azaldığı belirlenmekle birlikte, yaşanan mağduriyetin 

alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

22. Yaşar KILIÇ, 27.11.2017 tarih ve 20531 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi 

sınırları dahilinde, maliki olduğu 6188 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol 

genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parsel ile ilgili herhangi 

bir kayıt bulunmaması nedeni ile itirazın değerlendirilemediği tespit edilmiştir. 

 

Kaydı bulunamaması nedeni ile Belediyesince değerlendirilmesi yapılamayan parsele ilişkin 

itiraz Komisyonumuzca değerlendirilememiştir. 

23. Saniye AYDEMİR, 27.11.2017 tarih ve 20719 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6431 ada 1 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan 

yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parsel ile ilgili herhangi 

bir kayıt bulunmaması nedeni ile itirazın değerlendirilemediği tespit edilmiştir. 

Kaydı bulunamaması nedeni ile Belediyesince değerlendirilmesi yapılamayan parsele ilişkin 

itiraz Komisyonumuzca değerlendirilememiştir. 

24. Sebahat SERİN, 27.11.2017 tarih ve 20721 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6431 ada 1 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan 

yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parsel ile ilgili herhangi 

bir kayıt bulunmaması nedeni ile itirazın değerlendirilemediği tespit edilmiştir. 

Kaydı bulunamaması nedeni ile Belediyesince değerlendirilmesi yapılamayan parsele ilişkin 

itiraz Komisyonumuzca değerlendirilememiştir. 

25. PAMUK GAYRİMENKUL YATIRIMLARI TİC. A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Osman Murat 

KARADENİZ ve Yön. Kur. Üyesi Suat KIRANT, 28.11.2017 tarih ve 21016 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 175 

adet ayrı parsele konu arsanın askıdaki planlarda yola terk başta olmak üzere çeşitli 

düzenlemeler sonucunda yüzölçümlerinin küçüldüğünü belirterek plana itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz dilekçesinde ya da dilekçe 

ekinde bahsedilen parsel bilgilerine rastlanmadığından itirazın değerlendirilemediği tespit 

edilmiştir. 

Kaydı bulunamaması nedeni ile Belediyesince değerlendirilmesi yapılamayan parsele ilişkin 

itiraz Komisyonumuzca değerlendirilememiştir. 

26. Tahsin TARHAN, 14.11.2017 tarih ve 19401 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2098 nolu parselin revizyon 

plan kapsamında parsel ölçülerinde değişiklik olduğunu belirterek plana itiraz etmekte, parsel 

sınırlarının 2099 nolu parsele uygun olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı 

planlama alanı dışında olduğu, ayrıca donatı alanlarının azaltılamayacağı ve Mekansal Planlar 
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Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısının belli bir kesimde 

azaltılamayacağı/daraltılamayacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Parselin sınırlarındaki değişikliğin parselin bir kısmının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında 

kalması nedeni ile Belediyemiz yetkisi dışında kalan alanların plan onama sınırı dışında 

bırakılması sonucu olduğu belirlenmiş olup; parselin yolda kalan kısımları ile ilgili olarak 

meri mevzuat kapsamında Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca 

da doğru bulunmuş ve itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

27. Metin ÖZDEMİR, 27.11.2017 tarih ve 20728 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1960 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı 

planlama alanı dışında olduğu, ayrıca donatı alanlarının azaltılamayacağı ve Mekansal Planlar 

Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısının belli bir kesimde 

azaltılamayacağı/daraltılamayacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

28. Ahmet MALAZ, 27.11.2017 tarih ve 20821 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2152 ve 2153 nolu parsellerin 

bir kısmına revizyon kapsamında kullanım kararı getirilmediği gerekçesi ile plana itiraz 

etmekte, tanımsız bırakılmış ancak bahse konu parsellerin devamı niteliğindeki alanların 

“Otel Alanı”na dahil edilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı 

planlama alanı dışında olduğu, ayrıca donatı alanlarının azaltılamayacağı ve Mekansal Planlar 

Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısının belli bir kesimde 

azaltılamayacağı/daraltılamayacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

İtiraza konu parsellerden 2152 nolu parselin tamamının “Turizm Alanı” kullanımda kaldığı, 

2153 nolu parseldeki kullanım sınırlarının ise kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda 

belirlendiği, 2153 nolu parsele dahil edilmek istenen alanda yer alan yapıların bir kısmının 

kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kaldığı, bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak 

imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

29. Emre EMSEL, 28.11.2017 tarih ve 20871 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2145 nolu parselde revizyon 

kapsamında yola ver parka terk oluştuğunu belirterek plana itiraz etmekte, parselin kıyı kenar 

çizgisine kadarki ve fonksiyon verilmeyen kısmının plana dahil edilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı 

planlama alanı dışında olduğu, ayrıca donatı alanlarının azaltılamayacağı ve Mekansal Planlar 

Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısının belli bir kesimde 

azaltılamayacağı/daraltılamayacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 
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gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

30. Tümay ERGUN, 27.11.2017 tarih ve 20738 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5847 nolu parselde revizyon 

kapsamında yola terk oluştuğunu belirterek plana itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı 

planlama alanı dışı olduğundan itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

31. Naci KALIN, 10.11.2017 tarih ve 19211 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1801 ada 3 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

32. Mustafa KURTALAN, 14.11.2017 tarih ve 19410 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2290 ada 1 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

33. Hulusi DEMİR, 20.11.2017 tarih ve 19878 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1833 ada 1 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse konu 

düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

34. Veysel TAŞEL, 20.11.2017 tarih ve 19863 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1858 ada 2 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse konu 

düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

35. Elbeği AKTAŞ, 20.11.2017 tarih ve 19898 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2081 ada 17 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

36. Veysel TAŞEL, 20.11.2017 tarih ve 19867 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1857 ada 8 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

37. Veysel TAŞEL, 20.11.2017 tarih ve 19865 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1857 ada 1 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 
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açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

38. Nurettin TURAN, 17.11.2017 tarih ve 19770 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 782 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

39. Hüseyin Gazi ÇELİK, 16.11.2017 tarih ve 19643 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 705 ada 3 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse konu 

düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

40. Suzan ALEMDAR, 21.11.2017 tarih ve 20033 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1735 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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41. Osman ALEMDAR, 21.11.2017 tarih ve 20014 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1735 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

42. Osman ALEMDAR, 21.11.2017 tarih ve 20024 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1733 ada 16 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmakla 

birlikte, itiraza konu parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç 

hareketlerinin rahat olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile 

düzenleme yapıldığı, bahse konu düzenleme dışında konu parselin 7,00 metre genişliğindeki 

yaya yolunda kaldığı belirlenmiş olup, Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan 

uygulama imar planı kapsamında 7,00 metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde 

planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi 

ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda 

yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

43. Osman ALEMDAR, 21.11.2017 tarih ve 20027 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1734 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmakla 

birlikte, itiraza konu parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç 

hareketlerinin rahat olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile 

düzenleme yapıldığı, bahse konu düzenleme dışında konu parselin 7,00 metre genişliğindeki 

yaya yolunda kaldığı belirlenmiş olup, Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan 

uygulama imar planı kapsamında 7,00 metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde 

planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi 

ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda 

yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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44. Halil İbrahim ALEMDAR, 21.11.2017 tarih ve 20016 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1733 ada 16 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmakla 

birlikte, itiraza konu parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç 

hareketlerinin rahat olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile 

düzenleme yapıldığı, bahse konu düzenleme dışında konu parselin 7,00 metre genişliğindeki 

yaya yolunda kaldığı belirlenmiş olup, Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan 

uygulama imar planı kapsamında 7,00 metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde 

planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi 

ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda 

yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

45. Halil İbrahim ALEMDAR, 21.11.2017 tarih ve 20019 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1734 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmakla 

birlikte, itiraza konu parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç 

hareketlerinin rahat olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile 

düzenleme yapıldığı, bahse konu düzenleme dışında konu parselin 7,00 metre genişliğindeki 

yaya yolunda kaldığı belirlenmiş olup, Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan 

uygulama imar planı kapsamında 7,00 metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde 

planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi 

ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda 

yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

46.  Halil İbrahim ALEMDAR, 21.11.2017 tarih ve 20011 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1735 ada 2 

nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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47. Oludağ ÇÜÇEN, 21.11.2017 tarih ve 19951 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 821 ada 10 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

48. Mustafa KARAGÜLLE, 21.11.2017 tarih ve 19986 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 706 ada 1 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

49. Nebi ASLAN, 28.11.2017 tarih ve 20924 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1565 ada 1 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

50. Zekeriya ATEŞ, 28.11.2017 tarih ve 21018 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Abdi İpekçi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1350 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselde yol genişletilmesi olmadığının belirlenmesi nedeni ile itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

51. Nevzat KARAASLAN, 27.11.2017 tarih ve 20559 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1564 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

52. İsmail KARABEY, 27.11.2017 tarih ve 20645 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1486 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olmakla 

birlikte, itiraza konu parselin 7,00 metre genişliğindeki yaya yolunda kaldığı belirlenmiş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

53. İlhan KESGİN, 27.11.2017 tarih ve 20659 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1981 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 3,00 m x 3,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

54. Cemal BELTAN, 27.11.2017 tarih ve 20695 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1554 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 3,00 m x 3,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

55. Hasan DİKER, 28.11.2017 tarih ve 20992 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2323 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

56. Gürbüz ERİN yerine Savaş ERİN, 24.11.2017 tarih ve 20403 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1466 ada 7 

nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 2,00 m x 2,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

57. Tuncay KARADAĞ, 27.11.2017 tarih ve 20522 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1568 ada 11 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin üzerinde kaldığı yol 

genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması sonucunda trafik 

açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara yol açacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin iki yolun birleşme noktasında yer alması nedeni ile araç hareketlerinin rahat 

olabilmesi adına bir köşesinin 3,00 m x 3,00 m. kırılmak sureti ile düzenleme yapıldığı, bahse 

konu düzenleme dışında parselin yolda kalmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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58. Hikmet YAŞAR, 31.10.2017 tarih ve 18475 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2234 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

59. Musa KARADAĞ vekili Yusuf ÖZBÖLGİLİ, 31.10.2017 tarih ve 18472 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 

1326 ada 15 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

60. Metin İNAN, 31.10.2017 tarih ve 18476 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2234 ada 5 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

61. Dinçer ALTAN, 02.11.2017 tarih ve 18558 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1086 ada 3 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

62. Beyzade ÇETİNKAYA, 03.11.2017 tarih ve 18590 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7112 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

63. Veysel İPAR, 03.11.2017 tarih ve 18653 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1538 ada 9 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

64. Veysel İPAR, 03.11.2017 tarih ve 18652 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2100 ada 3 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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65. Abdurrahman TABAK, 06.11.2017 tarih ve 18731 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1086 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

66. Abdurrahim TAŞ, 06.11.2017 tarih ve 18718 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1640 ada 15 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

67. Erol YILDIZ, 06.11.2017 tarih ve 18716 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1640 ada 17 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

68. Yasin BALIK, 03.11.2017 tarih ve 18671 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 131 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

69. Hüseyin TEKİN, 03.11.2017 tarih ve 18664 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yalı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7316 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

70. Selimhan ÇELİK, 06.11.2017 tarih ve 18719 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1640 ada 14 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

71. Feyzi ÇELİK, 06.11.2017 tarih ve 18717 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1640 ada 13 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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72. Elif ARAS, 03.11.2017 tarih ve 18674 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1253 ada 7 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

73. Mustafa KELEŞ, 03.11.2017 tarih ve 18666 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 268 ada 16 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

74. Halis ÖZTÜRK, 06.11.2017 tarih ve 18775 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1593 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

75. Fatih KARADUMAN, 06.11.2017 tarih ve 18763 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1386 ada 11 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 
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belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

76. Bedrettin GÜZELTEPE, 06.11.2017 tarih ve 18765 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, İstasyon Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1764 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

77. Hayrettin KARADAĞ, 06.11.2017 tarih ve 18739 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1409 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

78. Abdullah TABAK, 08.11.2017 tarih ve 18942 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1127 ada 8 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 
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öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

79. Levent KALAYCI, 08.11.2017 tarih ve 18923 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 544 ada 23 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

80. Yusuf GÜNEY, 08.11.2017 tarih ve 18922 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 699 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

81. İsmail DÜZGÜN, 07.11.2017 tarih ve 18871 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1587 ada 12 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

82. Yılmaz YILDIZ, 07.11.2017 tarih ve 18907 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 451 ada 16 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

83. Abdurrahman TABAK, 07.11.2017 tarih ve 18842 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1127 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

84. Aysel AĞTAŞ, 07.11.2017 tarih ve 18876 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 684 ada 16 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

85. Yüksel MEYDAN, 08.11.2017 tarih ve 18959 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 544 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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86. Selim AYDIN, 08.11.2017 tarih ve 18960 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 701 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

87. Yücel KOTAN, 08.11.2017 tarih ve 18958 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 701 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

88. Mehmet AYÇİÇEK, 09.11.2017 tarih ve 19063 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 108 ada 11 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

89. Mustafa ÖZBEY, 09.11.2017 tarih ve 19073 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 286 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 
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belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

90. Kadir KARAKURT, 09.11.2017 tarih ve 19071 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 833 ada 1 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

91. Erhan ÖZCAN, 09.11.2017 tarih ve 19067 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1583 ada 13 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

92. Ali ÖZCAN, 09.11.2017 tarih ve 19066 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1583 ada 1 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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93. Mustafa ÇAKIR, 09.11.2017 tarih ve 18069 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2081 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

94. Cabbar KAYA, 10.11.2017 tarih ve 19190 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 521 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

95. Muharrem GÖKMEN, 10.11.2017 tarih ve 19176 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 531 ada 8 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

96. Cemal KAYA, 10.11.2017 tarih ve 19175 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 521 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 
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belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

97. Kazım ÇADIRCI, 10.11.2017 tarih ve 19158 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1533 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

98. Fatma OKŞAR, 10.11.2017 tarih ve 19148 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 271 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

99. Resul ÖZTÜRK, 10.11.2017 tarih ve 19155 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1593 ada 19 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 
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öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

100. Hamdi ÖZTÜRK, 10.11.2017 tarih ve 19153 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1593 ada 18 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

101. Seyfullah ÖZYURT, 09.11.2017 tarih ve 19142 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 544 ada 2 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

102. Muhyettin TAŞ, 09.11.2017 tarih ve 19215 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 891 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

103. Erol ÇAYIR, 10.11.2017 tarih ve 19189 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5281 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

104. Sevgi AYDIN KAMBEROĞLU, 10.11.2017 tarih ve 19196 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 920 ada 

3 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

105. Avşar ÇAKMAK, 10.11.2017 tarih ve 19195 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1311 ada 19 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

106. Asım ÖZCAN, 09.11.2017 tarih ve 19132 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1583 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 
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öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

107. Erhan Hakkı OĞUZ, 09.11.2017 tarih ve 19097 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2334 ada 9 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

108. Celil AYDIN, 09.11.2017 tarih ve 19093 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1583 ada 12 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

109. Fezair DEDE, 09.11.2017 tarih ve 19096 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 517 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

110. Nuri KARATAY, 08.11.2017 tarih ve 19007 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 492 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

111. Cemal ÖZKARA, 08.11.2017 tarih ve 19006 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1583 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

112. Eyyup BOZKURT, 13.11.2017 tarih ve 19276 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2334 ada 6 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

113. Şükrü UĞUR, 13.11.2017 tarih ve 19282 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 701 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

114. Sebahattin KAYA, 13.11.2017 tarih ve 19262 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 792 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

115. Ali ÖNAL, 13.11.2017 tarih ve 19263 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 491 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

116. Sebahattin KAYA, 13.11.2017 tarih ve 19260 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 792 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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117. Nazim KARA, 13.11.2017 tarih ve 19247 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 108 ada 10 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

118. Şaban BAĞCI, 09.11.2017 tarih ve 19047 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 350 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

119. İlkazi ARSLAN v.d., 08.11.2017 tarih ve 19001 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 770 ada 11 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

120. Kasım SARISOY, 08.11.2017 tarih ve 18969 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1583 ada 9 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 
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belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

121. Müzekkir GÜL, 08.11.2017 tarih ve 18971 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 544 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

122. Gökhan GÖKER, 08.11.2017 tarih ve 18973 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 701 ada 12 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

123. İsmail YILDIRIM, 08.11.2017 tarih ve 18980 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 701 ada 12 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 
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öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

124. Atilla KAVÇİN, 15.11.2017 tarih ve 19514 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1996 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

125. Mustafa AKBULUT yerine Fatma AKBULUT, 15.11.2017 tarih ve 19538 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 2189 ada 2 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

126. Musa OCAK, 15.11.2017 tarih ve 19546 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1961 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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127. Murat AKDOĞAN, 15.11.2017 tarih ve 19544 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 492 ada 2 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

128. Nezahat MEŞE, 15.11.2017 tarih ve 19534 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 143 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

129. Vedat MEŞE, 15.11.2017 tarih ve 19525 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 147 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

130. Nuray MEŞE, 15.11.2017 tarih ve 19531 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1997 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 37 / 272 

 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

131. Yusuf KAPLAN, 15.11.2017 tarih ve 19597 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1331 ada 9 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

132. Veysel YAŞAR, 15.11.2017 tarih ve 19578 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 771 ada 12 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

133. Hanifi KOÇAL, 15.11.2017 tarih ve 19596 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1320 ada 1 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 38 / 272 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

134. Cihangir GÜNEŞ, 14.11.2017 tarih ve 19475 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 913 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

135. Cuma DEMİRCİ, 15.11.2017 tarih ve 19506 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 770 ada 10 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

136. Muharrem MERT, 13.11.2017 tarih ve 19346 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 129 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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137. Haci Osman AKSUNGUR, 13.11.2017 tarih ve 19302 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 232 

ada 6 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

138. Cevdet İPEK, 02.11.2017 tarih ve 19314 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 269 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

139. Ömer YAŞAR YAZICI, 03.11.2017 tarih ve 19311 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 349 ada 13 (eski 6 

ve 7) nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

140. Kamil DURSUN, 10.11.2017 tarih ve 19316 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 269 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

141. Salim ATEŞ, 13.11.2017 tarih ve 19312 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 269 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

142. Talip SEVİNÇ, 02.11.2017 tarih ve 19309 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 268 ada 11 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

143. Dursun DEMİRCAN, 13.11.2017 tarih ve 19345 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1558 ada 11 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

144. Kemal ALTUN, 13.11.2017 tarih ve 19259 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 727 ada 19 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

145. Muazzez AKSUNGUR, 13.11.2017 tarih ve 19303 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 231 ada 3 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

146. Kadir BAĞCI, 14.11.2017 tarih ve 19413 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 350 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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147. Selim KURTALAN, 14.11.2017 tarih ve 19409 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2189 ada 6 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

148. Mehmet KAYA, 13.11.2017 tarih ve 19383 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1577 ada 9 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

149. Safet ÇALIŞKAN, 14.11.2017 tarih ve 19380 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 920 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

150. Mesut KARAKAYA, 07.11.2017 tarih ve 19310 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 269 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

151. Mustafa ATEŞ, 20.11.2017 tarih ve 19873 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1998 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

152. Mehmet KARA, 20.11.2017 tarih ve 19868 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 509 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

153. Muhammet BOZKURT, 20.11.2017 tarih ve 19907 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1554 ada 13 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

154. Emine DEMİROĞLU, 20.11.2017 tarih ve 19905 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 175 ada 16 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

155. Mustafa YAVUZ, 20.11.2017 tarih ve 19947 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1542 ada 11 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

156. Özge TÜRKYÜCEL, 20.11.2017 tarih ve 19846 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 335 ada 9 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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157. Kahraman TÜRKYÜCEL, 20.11.2017 tarih ve 19845 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 335 

ada 9 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

158. Hulusi ÖZTÜRK, 20.11.2017 tarih ve 19862 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2294 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; bahse konu itirazın sehven 

değerlendirilmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin itiraza konu parsel ile ilgili sehven bir değerlendirme yapmamasına karşın, 

benzer durumdaki parsellerle ilgili red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler de göz önünde 

bulundurulduğunda, Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar 

planı kapsamında 7,00 metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların 

ilçenin mevcut durumu ve gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak 

genel plan kararı alındığından, öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak 

kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

159. İbrahim DÖNER yerine Süleyman DÖNER, 20.11.2017 tarih ve 19828 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 1620 ada 15 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

160. Yavuz BALIKÇI yerine Doğukan BALIKÇI, 20.11.2017 tarih ve 19915 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 792 ada 7 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

161. Asim BALIKÇI yerine Burak Ozan BALIKÇI, 20.11.2017 tarih ve 19913 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 792 ada 8 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

162. Alper ASLAN, 20.11.2017 tarih ve 19829 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 818 ada 11 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

163. Mert ARICAN, 20.11.2017 tarih ve 19866 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 336 ada 1 ve 2 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

164. Behsat VELİOĞLU, 17.11.2017 tarih ve 19774 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1669 ada 19 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

165. Nurettin TURAN, 17.11.2017 tarih ve 19769 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 782 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

166. Necati DEMİR yerine Özer DEMİR, 17.11.2017 tarih ve 19734 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 545 

ada 2 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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167. Kazım GENÇ, 17.11.2017 tarih ve 19731 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1356 ada 28 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

168. Kazım GENÇ, 17.11.2017 tarih ve 19730 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1357 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

169. Kemal TAN, 17.11.2017 tarih ve 19744 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1356 ada 14 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

170. Murat ÖZTÜRK, 16.11.2017 tarih ve 19635 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 777 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

171. Ensar AKÇAM, 16.11.2017 tarih ve 19637 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 793 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

172. Hüseyin TAŞTAN, 16.11.2017 tarih ve 19670 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1666 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

173. Dursun Baki MUMCU, 16.11.2017 tarih ve 19664 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1311 ada 16 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

174. Mehmet ŞİMŞEK, 16.11.2017 tarih ve 19718 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi,Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 277 ada 3 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

175. Kurtpaşa ÖZKAN, 16.11.2017 tarih ve 19707 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1746 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

176. Aydın GÜLEN, 16.11.2017 tarih ve 19629 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1745 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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177. Emer YORULMAZ, 16.11.2017 tarih ve 19671 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1628 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

178. Mahmut VELİOĞLU, 16.11.2017 tarih ve 19650 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1402 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

179. Seyfettin VELİOĞLU yerine Yavuz VELİOĞLU, 16.11.2017 tarih ve 19647 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 1357 ada 5 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

180. Nurgül RATAN, 16.11.2017 tarih ve 19627 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1311 ada 19 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

181. Emer YORULMAZ, 16.11.2017 tarih ve 19672 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1628 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

182. Emer YORULMAZ, 16.11.2017 tarih ve 19673 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1439 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

183. Ferhan KARAKAYA, 16.11.2017 tarih ve 19624 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2189 ada 1 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

184. Habip DUMAN, 22.11.2017 tarih ve 20081 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 755 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

185. Gürfa Denizcilik Makine Onarım Yedek Parça İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. vekili Murat 

YANDIK, 22.11.2017 tarih ve 20204 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1410 ada 3 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

186. Erdinç ŞENGÜL, 22.11.2017 tarih ve 20191 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1785 ada 4 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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187. Hüseyin UZUN, 22.11.2017 tarih ve 20194 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 770 ada 9 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

188. Selman YAPA, 22.11.2017 tarih ve 20167 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2074 ada 4 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

189. Mustafa AÇIKGÖZ yerine Mikail AÇIKGÖZ, 22.11.2017 tarih ve 20168 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 1713 ada 18 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

190. Osman ÖKSÜZ, 22.11.2017 tarih ve 20170 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 173 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

191. Gülhan REN KUTLU, 22.11.2017 tarih ve 20162 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 171 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

192. Alper KISAKOL, 22.11.2017 tarih ve 20165 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 171 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

193. Murat KARACA, 22.11.2017 tarih ve 20169 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 171 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

194. Sultan KABA, 22.11.2017 tarih ve 20080 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 173 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

195. Ayşe DEMİRAY yerine Bayram DEMİRAY, 22.11.2017 tarih ve 20091 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 755 ada 3 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

196. Mustafa KASAP, 22.11.2017 tarih ve 20086 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 819 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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197. Mehmet EKİNCİ, 22.11.2017 tarih ve 20085 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 753 ada 12 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

198. Bayram DEMİRAY, 22.11.2017 tarih ve 20090 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 755 ada 5 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

199. Mevlüt ARAS,  22.11.2017 tarih ve 20092 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 755 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

200. Bekir ERGİN varisleri yerine Çiğdem ERGİN, 22.11.2017 tarih ve 20102 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 171 ada 4 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

201. Şaban HAKLI, 21.11.2017 tarih ve 20096 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 173 ada 9 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

202. Hüseyin BAHTİYAR, 22.11.2017 tarih ve 20105 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 171 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

203. Fırat ARSLAN, 22.11.2017 tarih ve 20120 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 935 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

204. Mohumer GÜMÜŞKANAT, 22.11.2017 tarih ve 20122 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 755 ada 

6 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

205. Vehbi COŞKUN, 22.11.2017 tarih ve 20142 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 232 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

206. Hüseyin Tevfik ÖZDİNÇER, 22.11.2017 tarih ve 20126 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 4962 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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207. Mustafa ARICAN, 22.11.2017 tarih ve 20125 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 4960 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

208. Mustafa ARICAN, 22.11.2017 tarih ve 20124 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 4961 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

209. Mustafa ARICAN, 22.11.2017 tarih ve 20123 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 4959 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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210. Durdu YERLİKAYA, 21.11.2017 tarih ve 20104 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 172 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

211. Suzan ALEMDAR, 20.11.2017 tarih ve 20036 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7112 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

212. Suzan ALEMDAR, 20.11.2017 tarih ve 20039 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1734 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

213. Suzan ALEMDAR, 20.11.2017 tarih ve 20041 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1733 ada 16 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 62 / 272 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

214. Suzan ALEMDAR, 20.11.2017 tarih ve 20037 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1687 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

215. Suzan ALEMDAR, 20.11.2017 tarih ve 20038 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7112 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

216. Leyla ÖZ, 21.11.2017 tarih ve 20029 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2081 ada 1 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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217. Osman ALEMDAR, 20.11.2017 tarih ve 20020 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1687 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

218. Osman ALEMDAR, 20.11.2017 tarih ve 20030 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7112 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

219. Osman ALEMDAR, 20.11.2017 tarih ve 20032 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7112 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

220. Osman ALEMDAR, 20.11.2017 tarih ve 20013 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1687 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

221. Halil İbrahim ALEMDAR, 20.11.2017 tarih ve 20022 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7112 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

222. Halil İbrahim ALEMDAR, 20.11.2017 tarih ve 20025 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7112 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

223. Oğuzhan Mehmet ÜNSÜR, 21.11.2017 tarih ve 20063 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5911 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

224. Celal PANCAR, 21.11.2017 tarih ve 19952 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 298 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

225. Mustafa KÖSE, 21.11.2017 tarih ve 19955 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1714 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

226. Cahit KARADAĞ, 21.11.2017 tarih ve 19956 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1714 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

227. İsa KORKMAZ, 21.11.2017 tarih ve 19949 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yalı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2001 ada 2 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

228. Bayram CAN, 21.11.2017 tarih ve 19954 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1721 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

229. Kahraman TÜRKYÜCEL, 21.11.2017 tarih ve 19996 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 335 

ada 1, 2, 3, 7 ve 8 nolu parsellerde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

230. Osman YILMAZ, 21.11.2017 tarih ve 19976 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 818 ada 10 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 
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öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

231. Ahmet ÖZTÜRK, 21.11.2017 tarih ve 19972 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1541 ada 12 ve 13 nolu 

parsellerde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

232. Sidret AYDIN yerine Suna AYDIN, 23.11.2017 tarih ve 20331 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 716 

ada 13 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

233. Mahmut UNSUR, 28.11.2017 tarih ve 21073 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1520 ada 11 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

234. Şahmaran KAHRİMAN, 27.11.2017 tarih ve 20679 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Abdi İpekçi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 685 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

235. Eşref ŞENEL, 28.11.2017 tarih ve 20926 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2168 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

236. Eşref ZORLU, 28.11.2017 tarih ve 20937 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1540 ada 16 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

237. Hüseyin OKUMUŞ, 28.11.2017 tarih ve 20977 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1531 ada 17 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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238. Sadık OKUMUŞ, 28.11.2017 tarih ve 20979 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1531 ada 10 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

239. Musa HÜNERLİ vd., 28.11.2017 tarih ve 21006 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1539 ada 20 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

240. Eli POLİKAR, 28.11.2017 tarih ve 20981 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2162 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

241. Asuman TÜKER, 24.11.2017 tarih ve 20470 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6278 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

242. Gönül ÇARMIKLI, 24.11.2017 tarih ve 20468 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6278 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

243. Orhan ÇARMIKLI, 24.11.2017 tarih ve 20472 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6278 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

parselin kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

244. Hayriye ERTEK, 28.11.2017 tarih ve 20910 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2339 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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245. Hüseyin GÜZELTEPE, 28.11.2017 tarih ve 20912 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Abdi İpekçi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 677 ada 11 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda yollar ile ilgili düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak 

kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

246. Tuğba KAVRAYAN, 28.11.2017 tarih ve 20913 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2454 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

247. Mehmet Gökhan ERYANIK, 28.11.2017 tarih ve 20911 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6537 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulama ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

248. Gürbüz ÇİFTÇİ, 28.11.2017 tarih ve 20904 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1428 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

249. İbrahim GÖRGÜ, 28.11.2017 tarih ve 20928 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1556 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

250. Mehmet Gökhan ERYANIK, 28.11.2017 tarih ve 20920 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2191 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulama ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

251. Samed Kerem TOZDUMAN yerine Semra TOZDUMAN, 28.11.2017 tarih ve 20919 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 2162 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 
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yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

252. Hıdır GÜLER, 28.11.2017 tarih ve 20921 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2325 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulama ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

253. Elif SUBAŞI, 28.11.2017 tarih ve 21020 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1917 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulama ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

254. Remzi AYBATI, 28.11.2017 tarih ve 21033 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 172 ada 12 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

255. Ahmet Turan KARAKAŞOĞLU, 28.11.2017 tarih ve 21036 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2447 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulama ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

256. Tahsin BAYKAL, 28.11.2017 tarih ve 21078 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1563 ada 14 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

257. Ayla HANCI, 28.11.2017 tarih ve 21076 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2251 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

258. Sadegül ÜMSÜR, 28.11.2017 tarih ve 21069 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 583 ada 11 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

259. Emine ÖZKAYA, 28.11.2017 tarih ve 21061 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1719 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

260. Ferda ENÖN, 28.11.2017 tarih ve 21043 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1911 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

261. Hüseyin Emre GÜLER, 28.11.2017 tarih ve 21049 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2263 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

262. Yavuz AYDEMİR, 28.11.2017 tarih ve 21052 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Zincirlikuyu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 4845 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

263. Metin ODABAŞI, 28.11.2017 tarih ve 20857 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 846 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

264. Hasan AYDIN, 28.11.2017 tarih ve 20855 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1815 ada 5 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

265. Arzu KIRÇİÇEK, 28.11.2017 tarih ve 20856 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1587 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 
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metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

266. Yılmaz ASLAN, 28.11.2017 tarih ve 20852 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1587 ada 9 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

267. Hacı BAKIR, 28.11.2017 tarih ve 20846 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1961 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

268. Gülnur ÇATALOLUK, 28.11.2017 tarih ve 20853 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2361 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 78 / 272 

 

269. Rıdvan SÖNMEZ, 28.11.2017 tarih ve 20848 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2356 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

270. Mustafa HANECİ, 27.11.2017 tarih ve 20610 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 917 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

271. Henis YOLCU, 27.11.2017 tarih ve 20632 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 811 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

272. Fahri DURMUŞ, 27.11.2017 tarih ve 20616 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 755 ada 17 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

273. Şennur ŞİMŞİR, 27.11.2017 tarih ve 20649 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1920 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

274. Şerife DEMİR, 27.11.2017 tarih ve 20646 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2351 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

275. Zeynep Nurdan ALTUNTAŞ, 27.11.2017 tarih ve 20644 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2338 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

276. Selim ERENYOL, 27.11.2017 tarih ve 20671 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2483 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

277. Bayram AVCI, 27.11.2017 tarih ve 20684 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 148 ada 9 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

278. Özlem APA, 27.11.2017 tarih ve 20666 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1583 ada 8 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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279. Özlem APA, 27.11.2017 tarih ve 20663 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1583 ada 7 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

280. Orhan YİĞİT, 27.11.2017 tarih ve 20661 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1563 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

281. Turan Faruk AYDEMİR, 27.11.2017 tarih ve 20658 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1986 ada 

11 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

282. Abdullah ALKAN, 27.11.2017 tarih ve 20699 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 277 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

283. Aytekin ERÖZ, 27.11.2017 tarih ve 20754 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 691 ada 12 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

284. Zeycan SİVRİ, 27.11.2017 tarih ve 20556 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2337 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

285. Nuran TUTAR, 27.11.2017 tarih ve 20562 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1451 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

286. Halil ÖZAY ve hissedarları, 27.11.2017 tarih ve 20765 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1616 ada 

12 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

287. Menderes SOY, 27.11.2017 tarih ve 20763 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1337 ada 11 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

288. Selda TOKLU, 27.11.2017 tarih ve 20686 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2367 ada 3 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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289. Bektaş KARAKURT, 27.11.2017 tarih ve 20722 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 283 ada 17 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

290. Gülten GÜNER, 27.11.2017 tarih ve 20713 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2169 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

291. Fatma ÖZCAN, 28.11.2017 tarih ve 20805 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1564 ada 11 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

292. Safiye ÖZCAN, 28.11.2017 tarih ve 20797 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1563 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

293. Rıdvan YİĞİT, 28.11.2017 tarih ve 20806 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1564 ada 10 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

294. Celal KAYA, 28.11.2017 tarih ve 20784 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 491 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

295. Kadir ÖZCAN, 28.11.2017 tarih ve 20786 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1617 ada 26 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

296. Atalay AYDIN, 28.11.2017 tarih ve 20785 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 768 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

297. Abdurrahman YILDIZ, 27.11.2017 tarih ve 20735 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 823 ada 6 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

298. Ferhat YAŞAR, 27.11.2017 tarih ve 20736 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1418 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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299. Vehbi AYDIN, 27.11.2017 tarih ve 20732 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2356 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

300. Saniye AYDEMİR, 27.11.2017 tarih ve 20714 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1985 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

301. Saniye AYDEMİR, 27.11.2017 tarih ve 20717 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 536 ada 17 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

302. Sebahat SERİN, 27.11.2017 tarih ve 20725 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1983 ada 13 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

303. M. Sinan YAYIK vd., 27.11.2017 tarih ve 20707 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2133 ada 8 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

304. Bahriye TANRIVER, 27.11.2017 tarih ve 20705 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2168 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

305. İlyas BAKIR, 28.11.2017 tarih ve 20825 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Abdi İpekçi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 684 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

306. Ahmet İZMİR yerine Mucip İZMİR, 28.11.2017 tarih ve 20813 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 751 ada 

11 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

307. Şerife BOYACIOĞLU, 27.11.2017 tarih ve 20731 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 286 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

308. Ali GÖRGÜ, 28.11.2017 tarih ve 20844 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1556 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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309. Mehmet ATABEY, 28.11.2017 tarih ve 20839 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 521 ada 4 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

310. Mürvet SARISOY, 28.11.2017 tarih ve 20824 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1564 ada 9 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

311. Nuri KAHVECİ, 28.11.2017 tarih ve 20820 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1615 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

312. Nuri KAHVECİ, 28.11.2017 tarih ve 20817 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1615 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

313. Hatice KARAKAYA, 28.11.2017 tarih ve 20880 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 398 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

314. Demir KEFELİOĞLU, 28.11.2017 tarih ve 20892 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2173 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

315. Erkan BİNGÖL, 28.11.2017 tarih ve 20896 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1414 ada 10 ve 11 nolu 

parsellerde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

316. Erkan BİNGÖL, 28.11.2017 tarih ve 20899 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1414 ada 13 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

317. Gürbüz ÇİFTÇİ, 28.11.2017 tarih ve 20901 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1428 ada 10 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

318. Dila KIRCI, 28.11.2017 tarih ve 20898 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2423 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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319. Berna GÜN, 28.11.2017 tarih ve 20902 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1863 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

320. Hatice SERÇE, 28.11.2017 tarih ve 20867 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 175 ada 14 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

321. Kemal ALTUN, 28.11.2017 tarih ve 20881 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 822 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

322. Muzaffer ÇİFTCİ, 28.11.2017 tarih ve 20963 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1337 ada 8 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

323. Muammer ÇİFTÇİ, 28.11.2017 tarih ve 20962 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1750 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

324. Halil ÖZKAN, 28.11.2017 tarih ve 20959 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1617 ada 31 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

325. Muhiddin ÖZKAN, 28.11.2017 tarih ve 20957 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1751 ada 14 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

326. Fevaz KAYA, 28.11.2017 tarih ve 20942 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1021 ada 6 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

327. Paşa KAYA, 28.11.2017 tarih ve 20944 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1021 ada 7 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

328. Selami DURSUN, 28.11.2017 tarih ve 20949 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1959 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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329. Memet ÇİFTÇİ, 28.11.2017 tarih ve 20955 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1355 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

330. Hikmet DÜLGER, 28.11.2017 tarih ve 20967 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2129 ada 14 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

331. Hüriye ŞİMŞEK, 28.11.2017 tarih ve 20972 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 771 ada 11 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

332. İrfan YİĞİT, 28.11.2017 tarih ve 20975 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1562 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

333. Günseli ÖZLEN DİKER, 28.11.2017 tarih ve 20988 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2322 ada 5 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

334. Hasan DİKER, 28.11.2017 tarih ve 20991 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2322 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

335. Hasan DİKER, 28.11.2017 tarih ve 20995 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2323 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

336. Harun TUĞUTLU, 27.11.2017 tarih ve 20573 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2323 ada 5 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

337. Ozan YAĞCI, 27.11.2017 tarih ve 20575 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1142 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

338. Hasan ARSLANTAŞ, 27.11.2017 tarih ve 20592 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1670 ada 4 ve 5 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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339. Mürvet DURANAY vd., 24.11.2017 tarih ve 20390 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1542 ada 7 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

340. Mustafa DURANAY mirasçıları Mürvet DURANAY vd., 24.11.2017 tarih ve 20387 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 1667 ada 1 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

341. Mustafa DURANAY mirasçıları Mürvet DURANAY vd., 24.11.2017 tarih ve 20385 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 1542 ada 1 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

342. Mustafa DURANAY mirasçıları Mürvet DURANAY vd., 24.11.2017 tarih ve 20384 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 1540 ada 12 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine 

itiraz etmektedir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

343. Mustafa DURANAY mirasçıları Mürvet DURANAY vd., 24.11.2017 tarih ve 20383 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 1542 ada 2 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

344. Mustafa DURANAY mirasçıları Mürvet DURANAY vd., 24.11.2017 tarih ve 20382 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 1540 ada 11 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine 

itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

345. Mustafa DURANAY mirasçıları Mürvet DURANAY vd., 24.11.2017 tarih ve 20380 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 1540 ada 17 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine 

itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

346. Mustafa DURANAY mirasçıları Mürvet DURANAY vd., 24.11.2017 tarih ve 20378 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 1994 ada 4 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

347. Hüseyin DURANAY, 24.11.2017 tarih ve 20377 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Sıasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1540 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

348. İbrahim ÖZLÜ, 24.11.2017 tarih ve 20367 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 525 ada 9 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda yollar ile ilgili düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak 

kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 102 / 272 

 

349. Murat KILIÇ, 24.11.2017 tarih ve 20373 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1481 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

350. Köksal DUMAN, 24.11.2017  tarih ve 20365 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 474 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

351. Hüseyin KOÇ, 24.11.2017 tarih ve 20363 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 755 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

352. Mehmet Duru CAN, 24.11.2017 tarih ve 20362 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 173 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

353. Hanife PALA, 24.11.2017 tarih ve 20379 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 176 ada 16 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

354. Fevzi OKTAY, 24.11.2017 tarih ve 20439 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 753 ada 14 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

355. Rasim BAĞCI, 23.11.2017 tarih ve 20217 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 216 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 104 / 272 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

356. Mehmet KÖSALİ, 27.11.2017 tarih ve 20553 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1986 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

357. İhsan AKBABA, 27.11.2017 tarih ve 20545 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1357 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

358. Yusuf AKBIYIK, 27.11.2017 tarih ve 20546 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 298 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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359. Şemsi YILMAZ, 27.11.2017 tarih ve 20536 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1321 ada 2 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

360. Mahmut ÇOLAK, 27.11.2017 tarih ve 20539 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 755 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

361. İmdat KAYABAŞI, 27.11.2017 tarih ve 20538 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 846 ada 13 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

362. İmdat KAYABAŞI, 27.11.2017 tarih ve 20541 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 847 ada 10 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

363. İmdat KAYABAŞI, 27.11.2017 tarih ve 20535 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 846 ada 1 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

364. Esma KARAKOL yerine Nurettin KARAKOL, 24.11.2017 tarih ve 20474 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 454 ada 2 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

365. Bilal ÖZCAN, 24.11.2017 tarih ve 20462 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 753 ada 13 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

366. Nurettin YANAR, 24.11.2017 tarih ve 20368 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 789 ada 7 ve 8 nolu 

parsellerde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

367. Barışkent Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Aytun ER ve Başkan Yardımcısı Mehmet 

ÖZDEMİREL, 23.11.2017 tarih ve 20525 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 203 ada 12 nolu parsel ile 201 

ada 8 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

368. Şükrü YAĞDIRAN, 27.11.2017 tarih ve 20521 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1480 ada 7 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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369. Ali Rıza NARSAK, 27.11.2017 tarih ve 20520 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Byaramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2222 ada 1 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

370. Halettin BOZTAŞ, 27.11.2017 tarih ve 20529 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 846 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

371. Tahsin BARIŞ, 24.11.2017 tarih ve 20407 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1994 ada 5 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

372. Satı ÜNLÜ, 24.11.2017 tarih ve 20476 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1713 ada 10 nolu parselde revizyon 

kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tspit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

373. Yahya DEMİR, 23.11.2017 tarih ve 20283 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1629 ada 16 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

374. Adem SOYLU, 24.11.2017 tarih ve 20236 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 696 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

375. Müslim ASLAN, 23.11.2017 tarih ve 20272 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 819 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

376. Mustafa COŞAR, 23.11.2017 tarih ve 20284 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 137 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

377. Muhyettin TAŞ, 09.11.2017 tarih ve 20296 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 891 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

378. Rafet ARIKAN, 23.11.2017 tarih ve 20299 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1960 ada 9 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 111 / 272 

 

379. Kiraz KAYA, 23.11.2017 tarih ve 20312 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 173 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

380. Emin KOCAKIR, 23.11.2017 tarih ve 20264 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 751 ada 10 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

381. Nuray DEMİRAĞ, 23.11.2017 tarih ve 20265 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 173 ada 8 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

382. Nuri Cihan COŞKUN, 23.11.2017 tarih ve 20242 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 232 ada 6 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

383. Nuri ASLAN, 23.11.2017 tarih ve 20218 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 818 ada 11 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

384. Halis TATAR, 23.11.2017 tarih ve 20227 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 820 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

385. Hürcan COŞKUN, 23.11.2017 tarih ve 20247 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 232 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

386. Ahmet YILDIRIM, 08.12.2017 tarih ve 21660 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2171 ada 1 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

387. Ali ERİKÇİ, 31.10.2017 tarih ve 18497 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 269 ada 2 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden, aynı zamanda itiraz sahibinin itirazdan vazgeçtiğine dair 14.12.2017 tarihli 

ve 21990 sayılı dilekçesi sebebiyle itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

388. Behsat VELİOĞLU, 17.11.2017 tarih ve 19772 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1357 ada 6 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından, aynı zamanda itiraz sahibinin 

itirazdan vazgeçtiğine dair 28.11.2017 tarihli ve 21067 sayılı dilekçesi sebebiyle itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 
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belirlendiğinden, aynı zamanda itiraz sahibinin itirazdan vazgeçtiğine dair 28.11.2017 tarihli 

ve 21067 sayılı dilekçesi sebebiyle itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

389. Musa Harun OKUR, 23.11.2017 tarih ve 20225 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 136 ada 1 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden, aynı zamanda itiraz sahibinin itirazdan vazgeçtiğine dair 15.12.2017 tarihli 

ve 22047 sayılı dilekçesi sebebiyle itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

390. Ayşe SUDAN ve kardeşleri, 27.11.2017 tarih ve 20625 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 4992 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda yollar ile ilgili düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak 

kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

391. Nurettin ATAŞ, 28.11.2017 tarih ve 20819 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Abdi İpekçi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 683 ada 14 nolu parsel, Fevzi 

Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 805 ada 6 ve 7 nolu parseller ile 821 ada 

8 ve 9 nolu parsellerde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 683 ada 14 nolu parsel ile 

ilgili olarak donatı alanları azaltılamayacağından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 

doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından, itiraza konu diğer parsellerde ise yol kullanımı 

bulunmadığından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

392. Alican YILDIZ, 28.11.2017 tarih ve 21030 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 832 ada 5 nolu, 833 ada 7 ve 

8 nolu parsellerde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 833 ada 7 ve 8 nolu 

parseller ile ilgili olarak donatı alanları azaltılamayacağından ve Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından, itiraza konu diğer parsellerde ise yol kullanımı 

bulunmadığından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

393. Ahmet KILIÇASLAN, 23.11.2017 tarih ve 20356 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1951 ada 12 nolu 

parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

394. İpek KAM ve varisleri adına Selma KAM, 23.11.2017 tarih ve 20358 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 1951 ada 5 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

395. Hasan KAM ve varisleri adına Selma KAM, 23.11.2017 tarih ve 20359 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 1951 ada 6 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

396. GAFUR AYDIN, 06.11.2017 tarih ve 19284 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 826 ada 3 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı ve donatı alanları azaltılamayacağından itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

397. GAFUR AYDIN, 13.11.2017 tarih ve 19283 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 826 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı ve donatı alanları azaltılamayacağından itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

398. Hüseyin KOLCUOĞLU, 27.11.2017 tarih ve 20523 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yalı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1999 ada 5 nolu parsel ile 

Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 4320 ve 6272 nolu parsellerde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 1999 ada 5 nolu parsel ile 

ilgili olarak donatı alanları azaltılamayacağından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 

doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından, itiraza konu diğer parseller ile ilgili olarak ise 

1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, donatı alanları 

azaltılamayacağından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı 

olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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399. Orhan OĞUZ, 09.11.2017 tarih ve 19094 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5642 nolu (yeni 2335 ada 1 

nolu) parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

400. Orhan OĞUZ, 08.11.2017 tarih ve 19095 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5642 nolu (yeni 2335 ada 1 

nolu) parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

401. İ. Yaşar SEZER, 15.11.2017 tarih ve 19528 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 144 ada 11 nolu parsel ile 280 

ada 17 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 280 ada 17 nolu parselin üzerinde 

kaldığı yol genişlemesinin kavşak noktası olması sebebiyle daraltılması/kaldırılması 

sonucunda trafik açısından kör noktaların oluşması ve trafiği olumsuz etkileyerek sorunlara 

yol açacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği; 144 ada 11 nolu parsel üzerindeki yol 

düzenlemesi ile ilgili itirazın ise donatı alanları azaltılamayacağından ve Mekansal Planlar 

Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

402. ESAY Reklam Tanıtım Matbaa Mimarlık Organizasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

adına Aydın AVCIER, 27.11.2017 tarih ve 20675 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6239 ve 6423 nolu 

parsellerde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı 

planlama alanı dışında olduğundan yolun bu kısmının kaldırılamayacağı, kıyı kenar çizgisinin 

kara tarafından kalan kısmının kaldırılması halinde ise yolun sürekliliğinin bozulacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

İtiraza konu parsellerin bulunduğu bölgede her ne kadar oluşturulan yollar denize çıkıyor gibi 

görünse de mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi 

amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki 

dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının kurulması amacı ile planda yaya 

yollarının belirlendiği, alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

403. Selcik Ulusoy vekili Pınar Ulusoy GÜMÜŞKAYA, 27.11.2017 tarih ve 20528 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

Bayramoğlu Sahil Mah. İdare ve Bakım İşleri A.Ş.’ye ait olan ve hissedarlarının 

Bayramoğlu’nda evleri bulunan maliklerin oluşturduğu 2095 nolu parselde bulunan plajın 

içinden revizyon kapsamında umuma açık yol geçirilmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kaldırılması istenen yolun kıyı kenar 

çizgisinin deniz tarafında da devam ettiği ve bu kısmın planlama alanı dışında olduğu 

gerekçesi ile kaldırılamayacağı, kara tarafında kalan kısmının kaldırılması halinde yolun 

sürekliliğinin bozulacağı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği dikkate alındığında çıkmak 

sokak oluşturulamayacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

İtiraza konu parselin bulunduğu bölgede mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 

onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar 

çizgisinin deniz tarafındaki dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının 

kurulması amacı ile planda imar yollarının ve yaya yollarının belirlendiği, alanda yapılacak 

imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

404. Sevim ERKAN vd., 11.12.2017 tarih ve 21747 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 4992, 5001 ve 10800 

nolu parsellerde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parsellerin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda yollar ile ilgili düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak 

kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

405. Eflatun Aydın AYDINTAŞBAŞ mirasçıları vekili Av. Emine CEYLAN, 23.11.2017 tarih 

ve 20267 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları 

dahilinde, maliki olduğu 6488 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine, 

parka ve sahil şeridine terke itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kıyı kenar çizgisinin deniz 

tarafında kalan bir kısmının olmadığı, parselde parka terk bulunmadığı belirlenmiş olup, 

donatı alanları azaltılamayacağından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 
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devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

 İtiraza konu parselin bulunduğu bölgede mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 

onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar 

çizgisinin deniz tarafındaki dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının 

kurulması amacı ile planda imar yollarının ve yaya yollarının belirlendiği, alanda yapılacak 

imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

406. Fatma Meral AYDINTAŞBAŞ vekili Av. Emine CEYLAN, 23.11.2017 tarih ve 20268 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6488 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine, parka ve 

sahil şeridine terke itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kıyı kenar çizgisinin deniz 

tarafında kalan bir kısmının olmadığı, parselde parka terk bulunmadığı belirlenmiş olup, 

donatı alanları azaltılamayacağından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

İtiraza konu parselin bulunduğu bölgede mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 

onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar 

çizgisinin deniz tarafındaki dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının 

kurulması amacı ile planda imar yollarının ve yaya yollarının belirlendiği, alanda yapılacak 

imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

407. Mehmet BARIŞ, 09.11.2017 tarih ve 19070 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1205 ada 3 ve 5 nolu, 1198 

ada 3 nolu, 1232 ada 2 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine ve 

oluşturulan Spor Alanına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1205 ada 3 ve 5 nolu parseller ile 

1198 ada 3 nolu parselde belirlenen yol alanları ile ilgili itirazın donatı alanları 

azaltılamayacağından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı 

olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından 

uygun görülmediği, 1232 ada 2 nolu parselin “Spor Alanı” kullanımında kalan kısmının 

kaldırılması ile itirazın ise 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı olacağı ve donatı 

alanları azaltılamayacağından  uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

408. Özcan ASLAN vekili Av. Serkan YARDIMCI, 22.11.2017 tarih ve 20114 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 2061 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine ve parselin park 

alanında kalan kısımlarına itiraz etmekte, parselin otel alanı kullanımının kaldırılmasını talep 

etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; park alanı ve otel alanı kullanımının 

kaldırılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı olacağı ve donatı alanları 

azaltılamayacağından, yol alanı kullanımının bir kısmının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında 

olması ve planlama alanı dışında kalması sebebiyle, kalan kısmının da kavşak noktası olması 

sebebi ile kaldırılması halinde trafik açısından kör noktalar oluşacağı ve trafik sorunlarının 

ortaya çıkacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

İtiraz dilekçesinde belirtildiği üzere parselin sınırlarındaki değişikliğin parselin bir kısmının 

kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalması nedeni ile Belediyemiz yetkisi dışında kalan 

alanların plan onama sınırı dışında bırakılması sonucu olduğu belirlenmiş olup; parsel ile ilgili 

olarak itiraz edilen diğer hususlar ile ilgili olarak Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

409. Ahmet ŞAHİN vekili Av. Serkan YARDIMCI, 22.11.2017 tarih ve 20112 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 6360 nolu parselde revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine ve parselin park 

alanında kalan kısımlarına itiraz etmekte, parselin otel alanı kullanımının kaldırılmasını talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; park alanı ve otel alanı kullanımının 

kaldırılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı olacağı ve donatı alanları 

azaltılamayacağından, yol alanı kullanımının bir kısmının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında 

olması ve planlama alanı dışında kalması sebebiyle, kalan kısmının da kavşak noktası olması 

sebebi ile kaldırılması halinde trafik açısından kör noktalar oluşacağı ve trafik sorunlarının 

ortaya çıkacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

İtiraz dilekçesinde belirtildiği üzere parselin sınırlarındaki değişikliğin parselin bir kısmının 

kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalması nedeni ile Belediyemiz yetkisi dışında kalan 

alanların plan onama sınırı dışında bırakılması sonucu olduğu belirlenmiş olup; parsel ile ilgili 

olarak itiraz edilen diğer hususlar ile ilgili olarak Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

410. Aşkın GÜNEŞ, 02.11.2017 tarih ve 18636 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yalı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5347 ve 5349 nolu parsellerin revizyon 

kapsamında yol alanı ve park alanında kalmasına itiraz etmekte, Günübirlik Tesis Alanı 

kullanımının kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 

dikkate alındığından çıkmak sokak oluşturulamayacağı nedeni ile yol alanının 

kaldırılamayacağı, park alanı ve günübirlik tesis alanı kullanımının kaldırılmasının ise 1/5000 

ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı olduğu ve donatı alanları azaltılamacağı gerekçesi 

ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

411. Cazibe ÖZSAMANCI, 27.11.2017 tarih ve 20706 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6218 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi ve parka terk olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın değerlendirilmediği 

tespit edilmiştir. 

 

İtirazı gerektirecek bir husus olmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca da 

değerlendirilmemiştir. 

412. Tarkan YAPRAĞIGÜL, 28.11.2017 tarih ve 20893 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1933 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi ve parka terk olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın değerlendirilmediği 

tespit edilmiştir. 

 

İtirazı gerektirecek bir husus olmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca da 

değerlendirilmemiştir. 

413. Ferit YAPRAĞIGÜL, 28.11.2017 tarih ve 20891 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1934 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi ve parka terk olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın değerlendirilmediği 

tespit edilmiştir. 

 

İtirazı gerektirecek bir husus olmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca da 

değerlendirilmemiştir. 

414. Mediha KAYA, 28.11.2017 tarih ve 20905 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1836 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi ve parka terk olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın değerlendirilmediği 

tespit edilmiştir. 

 

İtirazı gerektirecek bir husus olmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca da 

değerlendirilmemiştir. 

415. Hilal YILDIZ ve Aydan ÇELİK vekili Av. Mustafa Feyzal YILDIZ, 28.11.2017 tarih ve 

21051 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları 

dahilinde, maliki olduğu 2016 nolu parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park 

alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi ve parka terk olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın değerlendirilmediği 

tespit edilmiştir. 

 

İtirazı gerektirecek bir husus olmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca da 

değerlendirilmemiştir. 

416. Gülseren YAPRAĞIGÜL, 28.11.2017 tarih ve 20887 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1933 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi ve parka terk olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın değerlendirilmediği 

tespit edilmiştir. 

 

İtirazı gerektirecek bir husus olmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca da 

değerlendirilmemiştir. 

417. Ahmet Muhtar KINAYMAN, 28.11.2017 tarih ve 20932 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2114 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi ve parka terk olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın değerlendirilmediği 

tespit edilmiştir. 

 

İtirazı gerektirecek bir husus olmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca da 

değerlendirilmemiştir. 

418. Müberhan ÇUHACI, 23.11.2017 tarih ve 20402 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6900 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi ve parka terk olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın değerlendirilmediği 

tespit edilmiştir. 

 

İtirazı gerektirecek bir husus olmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca da 

değerlendirilmemiştir. 

419. Melih Gani İBRAHİMOĞLU, 23.11.2017 tarih ve 20233 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1903 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde yol 

genişletilmesi ve parka terk olmadığının belirlenmesi nedeni ile itirazın değerlendirilmediği 

tespit edilmiştir. 

 

İtirazı gerektirecek bir husus olmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca da 

değerlendirilmemiştir. 

420. Muhammet ALTINDOĞAN, 21.11.2017 tarih ve 19965 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2082 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde yol alanı bulunmadığı, 

park alanı kullanımının ise 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına uygun olduğu ve 

donatı alanları azaltılamayacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

421. Özgen ERLER, 27.11.2017 tarih ve 20556 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5944 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde yol alanı bulunmadığı, 

park alanı kullanımının ise 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına uygun olduğu ve 

donatı alanları azaltılamayacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

422. Beyhan ESKİYAPAN, 24.11.2017 tarih ve 20393 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6247 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının planlama alanı dışında 

olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit 

sayısı belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği 

belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru 

bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

423. Reyhan BAKIRCIOĞLU, 24.11.2017 tarih ve 20392 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6247 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının planlama alanı dışında 

olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit 

sayısı belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği 

belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru 

bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

424. Güray ZORLU, 23.11.2017 tarih ve 20396 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6247 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının planlama alanı dışında 

olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit 

sayısı belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği 

belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru 

bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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425. Havva Esra ÖZKUN, 23.11.2017 tarih ve 20398 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6247 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının planlama alanı dışında 

olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit 

sayısı belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği 

belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru 

bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

426. Bülent ÇUHACI, 23.11.2017 tarih ve 20399 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6247 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının planlama alanı dışında 

olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit 

sayısı belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği 

belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru 

bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

427. Leyla Karsel ARDUMAN, 24.11.2017 tarih ve 20394 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6247 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının planlama alanı dışında 

olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit 

sayısı belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

428. Hüseyin Emre GÜLER, 28.11.2017 tarih ve 21048 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2263 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 
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devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

429. Nezih ÇEVİK vasisi Aydan ÇEVİK vekili Av. Mustafa Feyzal YILDIZ, 28.11.2017 tarih 

ve 21060 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları 

dahilinde, maliki olduğu 2276 nolu parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park 

alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

430. Nısvet HANTAL adına Av. Mustafa Feyzal YILDIZ, 28.11.2017 tarih ve 21057 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 2042 nolu parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında 

kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

431. Saniye ADEMOĞULLARI, 27.11.2017 tarih ve 20599 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2413 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 
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metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

432. Özel ÜLAY, 27.11.2017 tarih ve 20604 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2459 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

433. Bercuhi Silva TANSEL, 27.11.2017 tarih ve 20634 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2352 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

434. Figen ÇETİNER, 27.11.2017 tarih ve 20637 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6453 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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435. Cavit Barış GEZGİNLİ, 27.11.2017 tarih ve 20653 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2413 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

436. Ulucay GÜNAL, 28.11.2017 tarih ve 20971 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2338 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

437. Zeynep Nurdan ALTUNTAŞ, 27.11.2017 tarih ve 20641 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2338 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

438. Gülseren ULAŞAN, 22.11.2017 tarih ve 20447 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1959 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 
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devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

439. Dilek HAMZAOĞLU vd., 23.11.2017 tarih ve 20466 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6770 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

440. Feridun Ercan BOYACIOĞLU, 23.11.2017 tarih ve 20235 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1877 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

441. Mehmet Dursun BOYACIOĞLU, 23.11.2017 tarih ve 20234 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1904 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 
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öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

442. SEDİN SERAMİK A.Ş., 23.11.2017 tarih ve 20292 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6769 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

443. Aslı ALPAGUT, 23.11.2017 tarih ve 20241 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6777 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

444. Gülay EVCİ, 28.11.2017 tarih ve 21274 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2416 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde park alanı kullanımı 

bulunmadığının belirlenmiş olması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

445. Berna GÜN, 28.11.2017 tarih ve 20903 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1863 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

446. Demir KEFELİOĞLU, 28.11.2017 tarih ve 20888 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2173 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

447. Recep Semih YURTBAŞI, 28.11.2017 tarih ve 20890 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2416 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

448. Niyazi Enver YOLGEÇEN, 28.11.2017 tarih ve 20894 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2287 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 
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metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

449. Hayriye ERTEK, 28.11.2017 tarih ve 20909 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2339 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

450. Mehmet Gökhan ERYANIK, 28.11.2017 tarih ve 20914 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6537 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

451. Mehmet Gökhan ERYANIK, 28.11.2017 tarih ve 20917 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2191 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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452. Tülay BİÇENER, 26.11.2017 tarih ve 21023 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2070 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının 

planlama alanı dışında kalması sebebi ile yol düzenlemesi yapılamayacağından ve parselde 

park alanı kullanımı bulunmadığı belirlendiğinden itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

453. Tülay BİÇENER, 26.11.2017 tarih ve 21025 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2070 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının 

planlama alanı dışında kalması sebebi ile yol düzenlemesi yapılamayacağından ve parselde 

park alanı kullanımı bulunmadığı belirlendiğinden itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

454. Tülay BİÇENER, 26.11.2017 tarih ve 21026 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2070 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının 

planlama alanı dışında kalması sebebi ile yol düzenlemesi yapılamayacağından ve parselde 

park alanı kullanımı bulunmadığı belirlendiğinden itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

455. Tülay BİÇENER, 26.11.2017 tarih ve 21029 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2070 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının 

planlama alanı dışında kalması sebebi ile yol düzenlemesi yapılamayacağından ve parselde 
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park alanı kullanımı bulunmadığı belirlendiğinden itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

456. Murat ÖZTÜRK, 22.11.2017 tarih ve 20450 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2070 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının 

planlama alanı dışında kalması sebebi ile yol düzenlemesi yapılamayacağından ve parselde 

park alanı kullanımı bulunmadığı belirlendiğinden itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

457. Perihan IŞIKEL adına kanuni vasi Süeda BULUT, 23.11.2017 tarih ve 20226 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 2069 nolu parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına 

itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının 

planlama alanı dışında kalması sebebi ile yol düzenlemesi yapılamayacağından ve parselde 

park alanı kullanımı bulunmadığı belirlendiğinden itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

458. Ahmet Muhtar KINAYMAN, 27.11.2017 tarih ve 20931 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6775 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı 

planlama alanı dışında olduğundan ve kalan kısımda donatı alanları azaltılamayacağından, 

aynı zamanda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun 

şerit sayısı belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 
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bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

459. Gülden TÜRKTAN, 23.11.2017 tarih ve 20254 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2089 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı 

planlama alanı dışında olduğundan ve kalan kısımda donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına aykırı işlem yapılamayacağından ve Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

460. Ayşe Berrak KINIK, 24.11.2017 tarih ve 20443 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6349 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı 

planlama alanı dışında olduğundan ve kalan kısımda donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına aykırı işlem yapılamayacağından ve Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

461. Sevgi ARICAN, 22.11.2017 tarih ve 20128 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 4958 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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462. Ahmet Cavidan BİRDEVRİM, 21.11.2017 tarih ve 19966 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1874 nolu 

parselin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

463. Ömer Metin BAŞKUT, 24.11.2017 tarih ve 20445 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2074 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı 

belli bir kesimde azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği 

tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

464. Selim ERENYOL, 27.11.2017 tarih ve 20674 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2483 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve parsel üzerinde park alanı kullanımı bulunmadığı belirlendiğinden itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı, öte 

yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

465. Şerife DEMİR, 27.11.2017 tarih ve 20656 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2351 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve parsel üzerinde park alanı kullanımı bulunmadığı belirlendiğinden itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

466. Dila KIRCI, 28.11.2017 tarih ve 20900 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2423 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve parsel üzerinde park alanı kullanımı bulunmadığı belirlendiğinden itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

467. Mehmet Cemal ÇETİNER vekili Zeycan SİVRİ, 27.11.2017 tarih ve 20569 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 2126 ve 2127 nolu parsellerin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında 

kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında kalan alanın yapılaşmaya müsait 

olmamasından dolayı itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

468. Melahat KİLİMCİ, 22.11.2017 tarih ve 20457 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2077 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında kalan alanın yapılaşmaya müsait 

olmamasından dolayı itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 
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metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

469. Emine Gülyüz YOLGA, 21.11.2017 tarih ve 20157 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2083 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu bölgede mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 

onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar 

çizgisinin deniz tarafındaki dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının 

kurulması amacı ile planda imar yollarının ve yaya yollarının belirlendiği, alanda yapılacak 

imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri 

mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

470. Mukadder Şirin PAK, 22.11.2017 tarih ve 20151 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2084 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu bölgede mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 

onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar 

çizgisinin deniz tarafındaki dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının 

kurulması amacı ile planda imar yollarının ve yaya yollarının belirlendiği, alanda yapılacak 

imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri 

mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

471. Elif TUNÇ, 22.11.2017 tarih ve 20150 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2084 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu bölgede mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 

onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar 

çizgisinin deniz tarafındaki dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının 

kurulması amacı ile planda imar yollarının ve yaya yollarının belirlendiği, alanda yapılacak 

imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri 

mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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472. Hamdi TACİR, 22.11.2017 tarih ve 20137 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6423 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

İtiraza konu parselin bulunduğu bölgede her ne kadar oluşturulan yollar denize çıkıyor gibi 

görünse de mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi 

amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki 

dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının kurulması amacı ile planda yaya 

yollarının belirlendiği, alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

473. Alaettin TACİR, 22.11.2017 tarih ve 20138 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6423 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

İtiraza konu parselin bulunduğu bölgede her ne kadar oluşturulan yollar denize çıkıyor gibi 

görünse de mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi 

amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki 

dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının kurulması amacı ile planda yaya 

yollarının belirlendiği, alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

474. Mehmet TACİR, 22.11.2017 tarih ve 20139 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6423 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

İtiraza konu parselin bulunduğu bölgede her ne kadar oluşturulan yollar denize çıkıyor gibi 

görünse de mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi 

amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki 

dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının kurulması amacı ile planda yaya 

yollarının belirlendiği, alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

475. Cemil TACİR, 22.11.2017 tarih ve 20140 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6423 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 
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İtiraza konu parselin bulunduğu bölgede her ne kadar oluşturulan yollar denize çıkıyor gibi 

görünse de mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi 

amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki 

dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının kurulması amacı ile planda yaya 

yollarının belirlendiği, alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği 

gerekçeler tarafımızca da doğru bulunduğundan itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

476. Mehtap Koyu Sahil Sitesi Yönetimi Başkanı Yıldız GÖKUZUN ve Başkan 

Yardımcıları Tahsin ZEDELENMEZ ve Mehmet EGE, 28.11.2017 tarih ve 21137 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6507 ve 6383 nolu parsellerin revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park 

alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu bölgede mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 

onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar 

çizgisinin deniz tarafındaki dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının 

kurulması amacı ile planda imar yollarının ve yaya yollarının belirlendiği, alanda yapılacak 

imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri 

mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

477. Levent SARIÇAYIR, 27.11.2017 tarih ve 20687 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5908 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

478. Ahmet CEYHUN, 28.11.2017 tarih ve 20801 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6383 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu bölgede mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 

onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar 

çizgisinin deniz tarafındaki dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının 

kurulması amacı ile planda imar yollarının ve yaya yollarının belirlendiği, alanda yapılacak 

imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri 

mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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479. Güner GEDİKOĞLU, 22.11.2017 tarih ve 20258 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2090 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

480. Şükrü KİLİMCİ, 22.11.2017 tarih ve 20452 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7129 nolu parselin revizyon 

kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında kalan alanın yapılaşmaya müsait 

olmamasından dolayı itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

481. İbrahim KİLİMCİ, 22.11.2017 tarih ve 20456 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7129 nolu parselin 

revizyon kapsamında bir kısmının yol ve park alanında kalmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafında kalan alanın yapılaşmaya müsait 

olmamasından dolayı itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

482. Asiye AYAN, 20.11.2017 tarih ve 19897 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1986 ada 4 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine itiraz etmekte, yol alanının parselin karşı 

tarafında yer alan hazine arazisine kaydırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği 

belirlendiğinden, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem 

yapılamayacağından itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

483. Ferit Faik ŞAHENK vekili Av. Ahmet KURUTLUOĞLU, 27.11.2017 tarih ve 20688 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 1976, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 5934 ve 6294 nolu parsellerin üzerindeki 

yol alanı kullanımının kaldırılmasını, 2105 nolu parselin “Park Alanı” kullanımının “Konut ve 

Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesini, 6719 nolu parselin 0,40/0,80 yapılaşma koşullarının 

kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde;  

1976 no’lu parsel yol alanında kalmadığından,  

1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 5934 ve 6294 no’lu parseller üzerindeki sürekliliği olan imar 

yollarına itirazın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir 

yolun belli bir kesimde şerit sayısının azaltılamayacağı/daraltılamayacağı belirlendiğinden,  

2105 no’lu parseldeki Park Alanı kullanımı için 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına 

aykırı kullanım önerilemeyeceğinden, 

6719 no’lu parsel çevresindeki yapılaşmalara aykırı yapılaşma koşulları önerilemeyeceği ve 

yapılaşma sınırlarının kaldırılamayacağı gerekçesiyle itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

484. Salih KÜÇÜK, 23.11.2017 tarih ve 20250 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1730 ada 1 nolu parsel 

üzerindeki yol alanı kullanımının kaldırılmasını ya da kamulaştırılma yapılmasını talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel üzerinde yol kullanımı 

bulunmadığı belirlendiğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

485. Binyamin TİRİTOĞLU vd., 28.11.2017 tarih ve 21007 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1539 ada 

20 nolu parsel üzerindeki yol alanı kullanımının kaldırılmasını ya da kamulaştırılma 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

kararlarına aykırılık teşkil edeceğinden, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 

devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından ve kamulaştırma iş ve işlemlerinin revizyon 

uygulama imar planının konusu olmadığından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

486. Kemal KOÇUK, 15.11.2017 tarih ve 19613 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1533 ada 3 nolu ve 1564 ada 12 

nolu parseller üzerindeki yol alanı kullanımının kaldırılmasını ya da kamulaştırılma 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 

doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından ve kamulaştırma iş ve işlemlerinin revizyon 

uygulama imar planının konusu olmadığından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan alanda yapılacak kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

487. Hayreddin KAYA, 06.11.2017 tarih ve 18724 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 701 ada 15 nolu parsel 

üzerindeki yol alanı kullanımının kaldırılmasını ya da kamulaştırılma yapılmasını talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 

doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından ve kamulaştırma iş ve işlemlerinin revizyon 

uygulama imar planının konusu olmadığından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan alanda yapılacak kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

488. Halime Yıldız DANDUL vekili Mehmet EKŞİ, 08.11.2017 tarih ve 19663 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 2235 ada 1 nolu, 2236 ada 1 nolu, 2237 ada 1 nolu ve 2241 ada 1 nolu parsellerin 

revizyon kapsamında yolda bırakılan kısımlarının “Otel Alanı”na dahil edilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

meri mevzuata aykırı işlem yapılamayacağından, öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda 

yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 
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489. Mehmet TATLI, 02.11.2017 tarih ve 18647 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 171 ada 1 nolu parselin 

güneyindeki yol alanının “Konut Alanı”na dahil edilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve revizyon uygulama imar planı ile bir değişiklik yapılmadığı belirlendiğinden itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile çözüleceği 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

490. Ömer GÜLER, 23.11.2017 tarih ve 20303 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2077 ada 1 nolu parselin çekme 

mesafesinin Yazı Sokak tarafından 0,00 m. olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevre yapılaşmalara aykırı çekme 

mesafesi önerilemeyeceği ve çekme mesafesinin imar durumu belgesi düzenlenmesi esnasında 

plan hükümlerinin 4.2.12. maddesine istinaden çevre yapılaşmalara göre istikamet hattı 

dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

491. Seyyit Han TAN, 30.11.2017 tarih ve 21232 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1597 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 

nolu, 1598 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu, 1599 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin 

yapılaşma koşullarının Zemin + 6 kat olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; inşaat alanı artışının 1/5000 ölçekli 

nazım imar planı yoğunluk kararlarına ve çevre yapılaşmalara aykırılık teşkil edeceğinden 

itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

492. Bayram BARKÜZ, 14.11.2017 tarih ve 19399 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Abdi İpekçi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1699 ada 1 nolu 

parselin yapılaşma şartının TAKS:0,30 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin planlama alanı dışında ve 3. 

Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde kaldığı belirlendiğinden itirazın 

değerlendirilmediği tespit edilmiştir. 

 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan onama sınırı dışında kalan parsele ilişkin itiraz 

Komisyonumuzca değerlendirilmemiştir. 

493. Ahmet İNAN, 23.11.2017 tarih ve 20256 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1288 ada 3 nolu parselde bulunan 

yapının yan tarafta yapılan binadan dolayı zarar görmesi nedeni ile “M.K.” yapılaşma şartının 

kaldırılarak 6 kat yapılaşma koşulu işlenmesini talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; planda parsel üzerinde “M.K.” lejandı 

bulunmadığı ve parsel için geçerli yapılaşma koşullarının 3/A-4/3, 0.40/1.60 olarak 

belirlendiğinin tespit edilmesi nedeni ile itirazın değerlendirilmediği tespit edilmiştir. 

 

İtirazı gerektirecek bir husus olmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca da 

değerlendirilmemiştir. 

494. Aydın ATASEVEN, 23.11.2017 tarih ve 20252 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1288 ada 5 nolu parselde 

bulunan yapının yan tarafta yapılan binadan dolayı zarar görmesi nedeni ile “M.K.” yapılaşma 

şartının kaldırılarak 6 kat yapılaşma koşulu işlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; planda parsel üzerinde “M.K.” lejandı 

bulunmadığı ve parsel için geçerli yapılaşma koşullarının 3/A-4/3, 0.40/1.60 olarak 

belirlendiğinin tespit edilmesi nedeni ile itirazın değerlendirilmediği tespit edilmiştir. 

 

İtirazı gerektirecek bir husus olmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca da 

değerlendirilmemiştir. 

495. Mustafa GÜNEŞ, 06.11.2017 tarih ve 18786 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 662 ada 9 nolu parsel 

üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki mevcut yapıların 

nizamlarının “Ayrık” olarak belirlenmiş olması ve bu parsellere bitişik yapı yapılmasının 

mevcut yapılaşmaya aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

496. İbrahim DİLBER, 28.11.2017 tarih ve 21037 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 444 ada 22 nolu parsel 

üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki mevcut yapıların 

nizamlarının “Ayrık” olarak belirlenmiş olması ve bu parsellere bitişik yapı yapılmasının 

mevcut yapılaşmaya aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

497. Halil SELVİ, 24.11.2017 tarih ve 20436 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 444 ada 6 nolu parsel 

üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki mevcut yapıların 

nizamlarının “Ayrık” olarak belirlenmiş olması ve bu parsellere bitişik yapı yapılmasının 
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mevcut yapılaşmaya aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

498. Kazım DALKILIÇ, 23.11.2017 tarih ve 20433 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 444 ada 4 nolu 

parsel üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki mevcut yapıların 

nizamlarının “Ayrık” olarak belirlenmiş olması ve bu parsellere bitişik yapı yapılmasının 

mevcut yapılaşmaya aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

499. Binali GEDİK, 24.11.2017 tarih ve 20431 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 442 ada 3 nolu parsel 

üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki mevcut yapıların 

nizamlarının “Ayrık” olarak belirlenmiş olması ve bu parsellere bitişik yapı yapılmasının 

mevcut yapılaşmaya aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

500. Hasan Gazi SÜLÜK, 24.11.2017 tarih ve 20429 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 442 ada 7 nolu 

parsel üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki mevcut yapıların 

nizamlarının “Ayrık” olarak belirlenmiş olması ve bu parsellere bitişik yapı yapılmasının 

mevcut yapılaşmaya aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

501. Bayram Ali SELVİ, 23.11.2017 tarih ve 20434 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 444 ada 5 nolu 

parsel üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki mevcut yapıların 

nizamlarının “Ayrık” olarak belirlenmiş olması ve bu parsellere bitişik yapı yapılmasının 

mevcut yapılaşmaya aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

502. Ümit Yaşar KOŞTU, 23.11.2017 tarih ve 10432 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1627 ada 2 nolu parsel 

üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki mevcut yapıların 

nizamlarının “Ayrık” olarak belirlenmiş olması ve bu parsellere bitişik yapı yapılmasının 

mevcut yapılaşmaya aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

503. Zeynel BAŞAK, 23.11.2017 tarih ve 20441 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1627 ada 9 nolu parsel 

üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki mevcut yapıların 

nizamlarının “Ayrık” olarak belirlenmiş olması ve bu parsellere bitişik yapı yapılmasının 

mevcut yapılaşmaya aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

504. Süleyman BAŞAK, 24.11.2017 tarih ve 20440 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1627 ada 9 nolu parsel 

üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki mevcut yapıların 

nizamlarının “Ayrık” olarak belirlenmiş olması ve bu parsellere bitişik yapı yapılmasının 

mevcut yapılaşmaya aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

505. Aziz SELVİ, 24.11.2017 tarih ve 20454 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 444 ada 27 ve 28 nolu parsel 

üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki mevcut yapıların 

nizamlarının “Ayrık” olarak belirlenmiş olması ve bu parsellere bitişik yapı yapılmasının 

mevcut yapılaşmaya aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

506. Hüseyin SELVİ, 23.11.2017 tarih ve 20435 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 425 ada 15 nolu parsel 

üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki yapılaşma nizamının 

“Ayrık” olarak belirlenmiş olması gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

507. Resul KEPİL,  06.11.2017 tarih ve 18785 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 663 ada 3 nolu parsel 

üzerindeki 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; çevredeki yapılaşma nizamının 

“Ayrık” olarak belirlenmiş olması ve itiraz sahibinin 20.11.2017 tarih ve 19858 sayılı 

dilekçesi ile itirazını geri çektiğine dair talebinden dolayı itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

508. Yalı Mahallesi Muhtarı Aytun ER, 23.11.2017 tarih ve 20526 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yalı Mahallesi sınırları dahilinde yer alan parsellerin 1983 yılında 

onaylanan Darıca İlçesi’nin ilk uygulama imar planında B-3 yapılaşma koşuluna sahip 

olduğunu, 2001 yılında bu parsellerin yapılaşma koşulunun 1 kat 0,40 olarak belirlendiği, 

revizyon uygulama imar planı ile parsellerin yapılaşma koşullarının 0,40/0,80 2 kat olarak 

değiştirildiğini belirterek, parsellerin yapılaşma koşullarının B-3 olarak düzenlenmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; talep edilen inşaat alanı artışının 

1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil edeceğinden itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

509. Vural ACARTEKİN ve Mehmet ACARTEKİN, 23.10.2017 tarih ve 18004 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 

3519 nolu parsel üzerindeki 3/A-3/3, 0,40/1,20 yapılaşma koşullarının 3/A-4/3, 0,40/1,60 

olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; talep edilen inşaat alanı artışının 

1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve çevre yapılaşmalara aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

510. Mustafa COŞAR, 23.11.2017 tarih ve 20295 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 137 ada 1 nolu parsel üzerindeki 

3/A-3/3, 0,40/1,20 yapılaşma koşullarının 3/A-4/3, 0,40/1,60 olarak değiştirilmesini ya da 

önündeki parsellerin de yapılaşma koşullarının 3/A-3/3, 0,40/1,20 olarak düzenlenmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; talep edilen inşaat alanı artışının 

1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil edeceğinden, itiraza konu parselin 

önünde konumlu olan 137 ada 2 ve 3 nolu parselin 3/A-4/3, 0,40/1,60 yapılaşma koşullarının  

3/A-3/3, 0,40/1,20 olarak düzenlenmesinin aynı yol güzergahı üzerindeki yapılaşma 

koşullarına ve  1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil edeceğinden itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

511. Suzan AKDAĞ, 16.11.2017 tarih ve 19662 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5191 nolu parselin yapı yapılabilecek 

hale getirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin yapılaşamamasına neden olan 

herhangi bir plan kararı olmadığı belirlendiğinden itirazın değerlendirilmediği tespit 

edilmiştir. 

 

İtirazı gerektirecek bir husus olmadığı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca da 

değerlendirilmemiştir. 

512. Ahmet Murat OKAN, 24.11.2017 tarih ve 20458 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2071 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan tüm değişikliklere itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/1000 ölçekli revizyon uygulama 

imar planı ile parselin yola terkinin azaltıldığı, “Otel Alanı” kullanımı ve “TK” lejantı 

eklenerek konut kullanım hakkına ilave olarak otel yapabilmesinin sağlandığının belirlenmesi 

nedeni ile itirazı gerektirecek bir husus olmadığı, öte yandan kıyı kenar çizgisinin deniz 

tarafının planlama alanı dışında olması nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

513. Ayşe Fahire OKAN, 24.11.2017 tarih ve 20455 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2071 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan tüm değişikliklere itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/1000 ölçekli revizyon uygulama 

imar planı ile parselin yola terkinin azaltıldığı, “Otel Alanı” kullanımı ve “TK” lejantı 
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eklenerek konut kullanım hakkına ilave olarak otel yapabilmesinin sağlandığının belirlenmesi 

nedeni ile itirazı gerektirecek bir husus olmadığı, öte yandan kıyı kenar çizgisinin deniz 

tarafının planlama alanı dışında olması nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

514. Ayşe Muazzez OKAN, 24.11.2017 tarih ve 20461 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2071 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan tüm değişikliklere itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/1000 ölçekli revizyon uygulama 

imar planı ile parselin yola terkinin azaltıldığı, “Otel Alanı” kullanımı ve “TK” lejantı 

eklenerek konut kullanım hakkına ilave olarak otel yapabilmesinin sağlandığının belirlenmesi 

nedeni ile itirazı gerektirecek bir husus olmadığı, öte yandan kıyı kenar çizgisinin deniz 

tarafının planlama alanı dışında olması nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

515. Iraz  BUKSUR, 28.11.2017 tarih ve 20874 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 301 ada 6 ve 7 nolu 

parsellerin “Konut Alanı” kullanımının “Ticaret Alanı” olarak değiştirilerek 301 ada 16 nolu 

parsel ile tevhide uygun hale getirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 301 ada 6 ve 7 nolu 

parsellerin “Konut Alanı” kullanımının değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

aykırı olacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

516. Metin DOĞDAŞ, 27.11.2017 tarih ve 20753 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 904 ada 13 nolu parselde 

metro güzergahı kapsamında yapılacak olan kamulaştırmaya itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

aykırı işlem yapılamayacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

517. Emin GÜREL, 23.11.2017 tarih ve 20220 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1603 ada 16 nolu parselin 

“Konut Alanı” kullanımının “Ticaret Alanı” olarak değiştirilerek 1603 ada 17 nolu parsel ile 

tevhide uygun hale getirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 1603 ada 16 nolu parselin 

“Konut Alanı” kullanımının değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olacağı 

gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 150 / 272 

 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

518. Ahmet Cumhur ÖZKARNAK, 13.11.2017 tarih ve 19267 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2734 nolu 

parselin “Tarım Alanı” vasfının “Arsa” olarak değiştirilmesini ve imara açılmasını talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin plan onama sınırı 

dışında kalması nedeni ile itirazın değerlendirilmediği tespit edilmiştir. 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan onama sınırı dışında kalan parsele ilişkin itiraz 

Komisyonumuzca değerlendirilmemiştir. 

519. Av. Mehmet Güray DURBİN, 27.11.2017 tarih ve 20587 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2413 nolu 

parsel ile ilgili olarak plana itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz dilekçesinde plana itiraz 

gerekçeleri belirtilmediğinden itirazın değerlendirilemediği tespit edilmiştir. 

 

İtiraz gerekçesinin belirtilmemiş olması nedeni ile belediyesince değerlendirilemeyen itiraz 

Komisyonumuzca da değerlendirilememiştir. 

520. Ayşe Muazzez OKAN, 24.11.2017 tarih ve 20463 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2071 nolu parsel ile 

ilgili olarak plana itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz dilekçesinde plana itiraz 

gerekçeleri belirtilmediğinden itirazın değerlendirilemediği tespit edilmiştir. 

 

İtiraz gerekçesinin belirtilmemiş olması nedeni ile belediyesince değerlendirilemeyen itiraz 

Komisyonumuzca da değerlendirilememiştir. 

521. Ayşe Muazzez OKAN, 24.11.2017 tarih ve 20465 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2292 nolu parsel ile 

ilgili olarak plana itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz dilekçesinde plana itiraz 

gerekçeleri belirtilmediğinden itirazın değerlendirilemediği tespit edilmiştir. 

 

İtiraz gerekçesinin belirtilmemiş olması nedeni ile belediyesince değerlendirilemeyen itiraz 

Komisyonumuzca da değerlendirilememiştir. 

522. Ayperi YILMAZ, 28.11.2017 tarih ve 20876 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2125 nolu parselin revizyon 

kapsamında kıyı bölgesi ve park alanı olarak planlanmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

kullanım kararlarına aykırılık teşkil edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 
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metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

523. Hüseyin YURDUŞEN, 13.11.2017 tarih ve 19482 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7177 nolu parselin 

“Park Alanı” kullanımının “Konut Alanı” olarak değiştirilmesini ve yapılaşma koşullarının 2 

kat TAKS:0,40 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve bahse konu değişiklik 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

524. Fatma Sumru İNALER ve Selen Coşkun DORONZO, 14.11.2017 tarih ve 19404 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 7177 nolu parselin “Park Alanı” kullanımının “Konut Alanı” olarak 

değiştirilmesini ve yapılaşma koşullarının 2 kat TAKS:0,40 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve bahse konu değişiklik 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

525. TT Çelikyay Otomotiv Dış Tic. San. A.Ş., 14.10.2017 tarih ve 19400 sayılı itiraz dilekçesi 

ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2097 

nolu parselin “Park Alanı” kullanımının “Konut Alanı” olarak değiştirilmesini ve yapılaşma 

koşullarının 2 kat TAKS:0,40 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve bahse konu değişiklik 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

parseldeki kullanım sınırlarının kıyı kenar çizgisi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı doğrultusunda belirlendiği, 

bahse konu plan doğrultusunda alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

mağduriyetin giderileceği belirlendiğinden, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

526. Fatih YILDIZ, 02.11.2017 tarih ve 18817 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 436 nolu parselin “Park Alanı” 

kullanımının “Turizm+Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve bahse konu değişiklik 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

527. Yusuf ÇELEMEN ve Nazan DEVECİ, 09.11.2017 tarih ve 19167 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yalı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5352 nolu 

parselin revizyon kapsamında “Park Alanı”nda kalması nedeni ile plana itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve bahse konu değişiklik 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

528. Ercan BOZKURT, 09.11.2017 tarih ve 19110 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yalı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5350 ve 5351 nolu parsellerin 

revizyon kapsamında “Park Alanı”nda kalması nedeni ile plana itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve bahse konu değişiklik 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

529. Mustafa AKA, 16.11.2017 tarih ve 19649 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1247 ada 7 nolu parselin revizyon 

kapsamında “Park Alanı”nda kalması nedeni ile plana itiraz etmektedir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve bahse konu değişiklik 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

530. Aslan Çimento A.Ş. Mali İşler Müdürü Özlem BAL ve Genel Müdür Murat İdris 

SELA, 24.11.2017 tarih ve 5747 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, ….. 

Mahallesi sınırları dahilinde, adı geçen firmaya ait 1871 ada 1 nolu parsel ve 1874 ada 1 nolu 

parselin revizyon kapsamında “Park Alanı”nda kalması nedeni ile plana itiraz etmekte, 

parsellerin “Zeytinlik Alan” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanları azaltılamayacağından 

ve bahse konu değişiklik 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

531. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Berk ÇOHADAR, 28.11.2017 tarih ve 20996 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

532. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Bayram SAYDAN, 28.11.2017 tarih ve 20990 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

533. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Gül KULAÇ, 28.11.2017 tarih ve 21038 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

534. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Ayhan AKÇORA,  28.11.2017 tarih ve 21017 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

535. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Didem ARAZ KIRTILLI,  28.11.2017 tarih ve 21031 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

536. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Gülay ALPARSLAN,  28.11.2017 tarih ve 21035 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

537. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Mine GÖMEŞ,  28.11.2017 tarih ve 21079 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

538. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Aslı YAPICI, Nesli BOZ ve Ece KILIÇ,  28.11.2017 

tarih ve 21056 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi 

sınırları dahilinde, maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin 

konumlu olduğu parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının 

“Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 

2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın 

planlarda imar yolu olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 
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Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

539. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Şenol GÜVEN,  28.11.2017 tarih ve 21058 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

540. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Gamze HABERAL,  28.11.2017 tarih ve 21062 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

541. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Hatice KALE,  27.11.2017 tarih ve 21070 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

542. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Hasan TOPÇU,  28.11.2017 tarih ve 21066 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

543. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Ümit KARAASLAN,  28.11.2017 tarih ve 21072 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

544. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Doğan KOLAT,  28.11.2017 tarih ve 21075 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

545. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Ahmet Aysun ŞAKAR,  27.11.2017 tarih ve 21077 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

546. Feniş Murat Sitesi maliklerinden İnci SELÇUK,  28.11.2017 tarih ve 21065 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

547. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Dilek BABİLOĞLU,  28.11.2017 tarih ve 21071 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 159 / 272 

 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

548. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Özkan DEMİRCİ,  28.11.2017 tarih ve 21074 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

549. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Hüseyin Ata ELDEM,  27.11.2017 tarih ve 21059 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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550. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Selçuk PALA,  28.11.2017 tarih ve 21040 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

551. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Ercan ALTINKAYA,  28.11.2017 tarih ve 21042 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

552. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Cahit DİRİK,  28.11.2017 tarih ve 21045 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

553. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Gamze AKŞAR,  28.11.2017 tarih ve 21047 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

554. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Hasan ÇELİK,  28.11.2017 tarih ve 21050 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

555. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Ayşe Işıl ÖZÜRÜN,  27.11.2017 tarih ve 21053 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 
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imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

556. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Aziz Barış DELİPINAR,  27.11.2017 tarih ve 20956 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

557. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Ali RIZA NARSAK,  28.11.2017 tarih ve 20859 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

558. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Sedat UZ,  27.11.2017 tarih ve 20708 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 
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Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

559. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Sedat UZ,  27.11.2017 tarih ve 20704 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

560. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Dilaver AKTAN,  28.11.2017 tarih ve 21009 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

561. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Şadıman BAYRAKTAR,  28.11.2017 tarih ve 21004 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

562. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Mehmet Volkan AKYILDIZ,  28.11.2017 tarih ve 

20999 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları 

dahilinde, maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu 

olduğu parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel 

Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 

2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda 

imar yolu olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

563. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Mustafa Cem YILDIRIM,  28.11.2017 tarih ve 20994 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

564. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Cemal YILDIRIM,  28.11.2017 tarih ve 20984 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 
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2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

565. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Bayram SAYDAN,  28.11.2017 tarih ve 20976 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

566. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Ayhan AKŞORA,  28.11.2017 tarih ve 21017 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

567. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Veysel AYKOL,  28.11.2017 tarih ve 20989 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 
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2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

568. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Cengiz YAPALI,  28.11.2017 tarih ve 20970 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu parsellerden 

2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da 

“Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 

ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu olarak 

belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

569. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Ayhan EKMEKÇİOĞLU,  28.11.2017 tarih ve 20965 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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570. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Eda TEOMANLI,  28.11.2017 tarih ve 20961 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

571. Feniş Murat Sitesi maliklerinden İnci Ceyda TEOMANLI,  28.11.2017 tarih ve 20958 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

572. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU,  28.11.2017 tarih ve 

20951 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları 

dahilinde, maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu 

olduğu parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel 

Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 

2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda 

imar yolu olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

573. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Av. Elvan KARATAŞ,  28.11.2017 tarih ve 21008 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

574. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Yılmaz USTURA varisi Meliha USTURA,  28.11.2017 

tarih ve 21022 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi 

sınırları dahilinde, maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin 

konumlu olduğu parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının 

“Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 

2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın 

planlarda imar yolu olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 

imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

575. Feniş Murat Sitesi maliklerinden Figen ÖZERDEM,  28.11.2017 tarih ve 21081 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu bağımsız bölümün bulunduğu Feniş Murat Sitesi’nin konumlu olduğu 

parsellerden 2220 ada 1 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon 

Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen ve site yol olmasına karşın planlarda imar yolu 

olarak belirlenen yolların kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu 2220 ada 1 nolu parsle 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının “Özel Rekreasyon Alanı” ya da “Özel Sosyal Tesis 

Alanı” olarak değiştirilmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık 

teşkil edeceği, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 ve 2225 adaların arasından geçen 
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imar yollarının ise donatı alanı miktarının azalmasına neden olacağı gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

576. Halil AKBAŞOĞLU ve Abdulmuttalip ÖRS Vekili Av. Cevher ÜREK, 17.11.2017 tarih 

ve 19763 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları 

dahilinde, maliki olduğu 10429 nolu parselin “ Otopark Alanı” kullanımının E:1,60 yapılaşma 

koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

aykırı işlem yapılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

577. Sabahattin Can YOLAÇ, 28.11.2017 tarih ve 20783 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2338 nolu parselin 

revizyon kapsamında “Otel Alanı” kullanımına sahip olacak şekilde planlanmasına itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

aykırı işlem yapılamayacağından, öte yandan parselin “Otel + TK” kullanımında yer alması 

nedeni ile konut alanı olarak da değerlendirilebileceği gerekçesi ile itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

578. Emine Şafak YOLAÇ, 28.11.2017 tarih ve 20781 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2337 nolu parselin 

revizyon kapsamında “Otel Alanı” kullanımına sahip olacak şekilde planlanmasına itiraz 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

aykırı işlem yapılamayacağından, öte yandan parselin “Otel + TK” kullanımında yer alması 

nedeni ile konut alanı olarak da değerlendirilebileceği gerekçesi ile itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

579. Fatma ÇAKICI, 27.11.2017 tarih ve 20739 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2338 nolu parselin revizyon 

kapsamında “Otel Alanı” kullanımına sahip olacak şekilde planlanmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

aykırı işlem yapılamayacağından, öte yandan parselin “Otel + TK” kullanımında yer alması 

nedeni ile konut alanı olarak da değerlendirilebileceği gerekçesi ile itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

580. Sami BÜLBÜL, 27.11.2017 tarih ve 20557 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6216 nolu parselin revizyon 

kapsamında “Otel Alanı” kullanımına sahip olacak şekilde planlanmasına itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

aykırı işlem yapılamayacağından, öte yandan parselin “Otel + TK” kullanımında yer alması 

nedeni ile konut alanı olarak da değerlendirilebileceği gerekçesi ile itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

581. Darıca Merkez Camii Yaptırma Ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet COŞAR, 

22.11.2017  tarih ve 20145 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı 

Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 163 ada 1 nolu parsel üzerindeki kullanımların 

ekli korkideki gibi düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

aykırı işlem yapılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

582. Muharrem ERDOĞAN, 23.11.2017 tarih ve 20339 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1951 ada 10 nolu 

parselin kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

583. Kemal KAVLAK, 23.11.2017 tarih ve 20339 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1951 ada 2 nolu parselin 

kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 
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planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

584. Ahmet ŞEN, 24.11.2017 tarih ve 20340 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1952 ada 10 nolu parselin kullanım 

kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

585. Ahmet KILIÇASLAN, 23.11.2017 tarih ve 20343 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1951 ada 12 nolu 

parselin kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

586. Ünal ARSLAN, 23.11.2017 tarih ve 20347 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1952 ada 6 ve 12 nolu 

parsellerin kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

587. Selver ARSLAN, 23.11.2017 tarih ve 20351 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1952 ada 6 ve 12 nolu 

parsellerin kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

588. Hasan KAM ve varisleri Selma KAM ile Sevda KAM, 23.11.2017 tarih ve 20350 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 1951 ada 6 nolu parselin kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini 

talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

589. Nuran KOÇ, 23.11.2017 tarih ve 20338 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1951 ada 4 nolu parselin 

kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

590. Durmuş FAZLI yerine Nurcan FAZLI, 23.11.2017 tarih ve 20342 sayılı itiraz dilekçesi 

ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1952 

ada 9 nolu parselin kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 
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çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

591. Recep IŞIK, 23.11.2017 tarih ve 20345 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1952 ada 7 nolu parselin kullanım 

kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

592. İpek KAM ve varisleri Selma KAM ile Sevda KAM, 23.11.2017 tarih ve 20349 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 1951 ada 5 nolu parselin kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini 

talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

593. İsmail YAMAN, 23.11.2017 tarih ve 20341 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1951 ada 8 nolu parselin 

kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

594. Şaban AKINCI, 23.11.2017 tarih ve 20346 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1952 ada 8 nolu parselin 

kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

595. Selma KAM, 23.11.2017 tarih ve 20348 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1951 ada 6 nolu parselin 

kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

596. Abdullah TEKBAŞ, 23.11.2017 tarih ve 20353 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1951 ada 13 nolu 

parselin kullanım kararının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kullanım kararı ile ilgili 

değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil 

edeceğinden itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

itiraza konu parselin bulunduğu alanda Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nin 

planlara işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2017 tarih ve 337 nolu kararı 

doğrultusunda düzenleme yapıldığı, yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak kamulaştırma ile 

çözüleceği, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağı 

belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

597. Hüseyin BOZKURT, 23.11.2017 tarih ve 20274 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Abdi İpekçi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1016 ada 19 nolu 

parselin kullanımının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

aykırı işlem yapılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

598. Adem OĞUZ, 30.11.2017 tarih ve 21268 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1825 ada 11 nolu parselin “Konut 

Alanı” kullanımının “Yurt Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kullanım kararı değişikliğinin 1/5000 

ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın 

uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

599. Ali KÖSOĞLU, 27.11.2017 tarih ve 20701 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 312 ada 1 nolu parselin 

kat adedinin ve emsalinin artırılmasını, parselin yapılaşma koşullarının B-4 olarak 

düzenlenmesini, kullanım kararının “Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesini ve yola kesinti 

yapılan alanın otopark hesabından düşülmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; otopark hesabının yapı ruhsatı 

düzenlendiği esnada değerlendirilmesi gereken bir husus olması nedeni ile 

değerlendirilmediği; itiraza konu parselde 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile 

kullanım kararı ve yapılaşma koşulunda bir değişiklik yapılmadığı, dolayısı ile emsal artışının 

1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk kararlarına aykırılık teşkil edeceğinden ve çevre 

yapılaşmalar dikkate alındığında kat artışının planlama ilke ve esaslarına uygun 

olmayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

600. Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay ODLUKAYA, 31.10.2017 tarih ve 5059 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde yer 

alan Çelikoğlu Caddesi’nin kat adedi ve emsalinin arttırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu caddede 1/1000 ölçekli 

revizyon uygulama imar planı ile kullanım kararı ve yapılaşma koşulunda bir değişiklik 

yapılmadığı, dolayısı ile emsal artışının 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk kararlarına 

aykırılık teşkil edeceğinden ve çevre yapılaşmalar dikkate alındığında kat artışının planlama 

ilke ve esaslarına uygun olmayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

601. Vural ACARTEKİN, 02.11.2017 tarih ve 18622 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 3519 nolu parselin kat adedi 

ve emsalinin arttırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde 1/1000 ölçekli 

revizyon uygulama imar planı ile kullanım kararı ve yapılaşma koşulunda bir değişiklik 

yapılmadığı, dolayısı ile emsal artışının 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk kararlarına 

aykırılık teşkil edeceğinden ve çevre yapılaşmalar dikkate alındığında kat artışının planlama 

ilke ve esaslarına uygun olmayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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602. Darıca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü 02.11.2017 tarih ve 4706 sayılı yazısı ile, 

yazıları ekinde yer alan Hüseyin ALTIPARMAK’a ait 09.10.2017 tarihli ve Ahmet İNAN‘a 

ait bila tarihli itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Emek Mahallesi sınırları 

dahilinde, maliki oldukları 1288 ada 3 ve 5 nolu parsellerin kat adedi ve emsalinin 

arttırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde 1/1000 ölçekli 

revizyon uygulama imar planı ile kullanım kararı ve yapılaşma koşulunda bir değişiklik 

yapılmadığı, dolayısı ile emsal artışının 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk kararlarına 

aykırılık teşkil edeceğinden ve çevre yapılaşmalar dikkate alındığında kat artışının planlama 

ilke ve esaslarına uygun olmayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

603. Aydoğan BIYIK, 10.11.2017 tarih ve 19152 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6912 nolu parselin kat adedi ve 

emsalinin arttırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde 1/1000 ölçekli 

revizyon uygulama imar planı ile kullanım kararı ve yapılaşma koşulunda bir değişiklik 

yapılmadığı, dolayısı ile emsal artışının 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk kararlarına 

aykırılık teşkil edeceğinden ve çevre yapılaşmalar dikkate alındığında kat artışının planlama 

ilke ve esaslarına uygun olmayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

604. Sıddık ASLAN, 29.11.2017 tarih ve 21143 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Abdi İpekçi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1021 ada 29 nolu parselin kat 

adedi ve emsalinin arttırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde 1/1000 ölçekli 

revizyon uygulama imar planı ile kullanım kararı ve yapılaşma koşulunda bir değişiklik 

yapılmadığı, dolayısı ile emsal artışının 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk kararlarına 

aykırılık teşkil edeceğinden ve çevre yapılaşmalar dikkate alındığında kat artışının planlama 

ilke ve esaslarına uygun olmayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

605. Galip BULUT, 27.11.2017 tarih ve 20568 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2168 nolu parselin kat 

adedinin arttırılmasını ve yol kullanımının kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde 1/1000 ölçekli 

revizyon uygulama imar planı ile kullanım kararı ve yapılaşma koşulunda bir değişiklik 

yapılmadığı, dolayısı ile emsal artışının 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk kararlarına 

aykırılık teşkil edeceğinden ve çevre yapılaşmalar dikkate alındığında kat artışının planlama 

ilke ve esaslarına uygun olmayacağından, ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 

doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

606. Galip BULUT, 27.11.2017 tarih ve 20567 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2169 nolu parselin kat 

adedinin arttırılmasını ve yol kullanımının kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselde 1/1000 ölçekli 

revizyon uygulama imar planı ile kullanım kararı ve yapılaşma koşulunda bir değişiklik 

yapılmadığı, dolayısı ile emsal artışının 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk kararlarına 

aykırılık teşkil edeceğinden ve çevre yapılaşmalar dikkate alındığında kat artışının planlama 

ilke ve esaslarına uygun olmayacağından, ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 

doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağından itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

607. Emre ÜN, 16.11.2017 tarih ve 19660 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2081 ada 3 nolu parselin kat adedinin 

arttırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

yoğunluk kararlarına aykırılık teşkil edeceği ve çevre yapılaşmalar dikkate alındığında kat 

artışının planlama ilke ve esaslarına uygun olmayacağı gerekçesi ile itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

608. Ayşe ERDEM vd., 28.11.2017 tarih ve 20918 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1957 ada 1 nolu parselin kat 

adedinin arttırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

yoğunluk kararlarına aykırılık teşkil edeceği ve çevre yapılaşmalar dikkate alındığında kat 

artışının planlama ilke ve esaslarına uygun olmayacağı gerekçesi ile itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

609. EMRAH GÜÇLÜ, 27.11.2017 tarih ve 20654 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1521 ada 9 nolu parselin 

“Konut Alanı” kullanımının ilave 1 kat verilerek “Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

yoğunluk ve kullanım kararlarına aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

610. EMRAH GÜÇLÜ, 27.11.2017 tarih ve 20654 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1519 ada 28 nolu parselin 

“Konut Alanı” kullanımının ilave 1 kat verilerek “Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

yoğunluk ve kullanım kararlarına aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

611. HALİT MUSLU, 27.11.2017 tarih ve 20650 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1567 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu 

parsellerin “Konut Alanı” kullanımının ilave 1 kat verilerek “Ticaret Alanı” olarak 

değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

yoğunluk ve kullanım kararlarına aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

612. ORKUN KILIÇ, 27.11.2017 tarih ve 20647 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1567 ada 5 nolu parselin 

“Konut Alanı” kullanımının ilave 1 kat verilerek “Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

yoğunluk ve kullanım kararlarına aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun 

görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

613. Rıza TEKCANÖZÜ, 30.10.2017 tarih ve 18408 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 301 ada 18 nolu 

parsel üzerindeki ifraz hattının kaldırılmasını ve parselin tamamının kullanımının “Ticaret 

Alanı” olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

kullanım kararlarına aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

614. CELAL ALABALIK, 27.11.2017 tarih ve 20698 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2310 ada 15 nolu parsel 

ile Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1415, 1417, 1418 ve 1420 nolu parseller 

hakkında hukuki hakların saklı kalması kaydıyla plana itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz dilekçesinde plana itiraz 

gerekçeleri belirtilmediğinden itirazın değerlendirilemediği tespit edilmiştir. 

 

İtiraz gerekçesinin belirtilmemiş olması nedeni ile belediyesince değerlendirilemeyen itiraz 

Komisyonumuzca da değerlendirilememiştir. 

615. Hüsamettin KARAKAŞOĞLU, 24.11.2017 tarih ve 20395 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 177 ada 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 12 nolu parseller hakkında hukuki hakların saklı kalması kaydıyla plana 

itiraz etmekte, parsellerin tamamının “Ticaret Alanı” ve/veya “Konut Alanı” olarak 

planlanmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz dilekçesinde plana itiraz 

gerekçeleri belirtilmediğinden itirazın değerlendirilemediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin itiraz konusu anlaşılamadığı gerekçesi ile değerlendiremediği ancak itiraz 

dilekçesinde belirtildiği anlaşılan talebin  1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği belirlenmiş olup, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

aykırı işlem yapılamayacağından itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

616. Mehmet Semih GÜVERCİN, 28.11.2017 tarih ve 20922 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1995 ada 3 

nolu parsel, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1575 ada 5, 6, 7 ve 9 nolu 

parseller, 1564 ada 5 nolu parsel, 1584 ada 3 nolu parsel hakkında hukuki hakların saklı 

kalması kaydıyla plana itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz dilekçesinde plana itiraz 

gerekçeleri belirtilmediğinden itirazın değerlendirilemediği tespit edilmiştir. 

 

İtiraz gerekçesinin belirtilmemiş olması nedeni ile belediyesince değerlendirilemeyen itiraz 

Komisyonumuzca da değerlendirilememiştir. 

617. Fatma Bilgi GÜVERCİN, 28.11.2017 tarih ve 20923 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1995 ada 3 nolu parsel, 

Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1575 ada 5, 6, 7 ve 9 nolu parseller, 

1564 ada 5 nolu parsel, 1584 ada 3 nolu parsel hakkında hukuki hakların saklı kalması 

kaydıyla plana itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz dilekçesinde plana itiraz 

gerekçeleri belirtilmediğinden itirazın değerlendirilemediği tespit edilmiştir. 

 

İtiraz gerekçesinin belirtilmemiş olması nedeni ile belediyesince değerlendirilemeyen itiraz 

Komisyonumuzca da değerlendirilememiştir. 

618. Gülnur ÇATALOLUK, 28.11.2017 tarih ve 20854 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2361 nolu parsel 
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hakkında hukuki hakların saklı kalması kaydıyla plana itiraz etmekte, parseldeki yola ve parka 

terke itiraz etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz dilekçesinde plana itiraz 

gerekçeleri belirtilmediğinden itirazın değerlendirilemediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin itiraz konusu anlaşılamadığı gerekçesi ile değerlendiremediği ancak itiraz 

dilekçesinde parseldeki yol ve parka terke itiraz edildiği anlaşılmış olup, bahse konu parselde 

“Park Alanı”na terk bulunmadığı belirlenmiştir. Parseldeki yol düzenlemesinin ile ilgili olarak 

Darıca İlçesi sınırları dahilinde 2001 yılında onaylanan uygulama imar planı kapsamında 7,00 

metrenin altında genişliğe sahip olacak şekilde planlanan yolların ilçenin mevcut durumu ve 

gelişme eğilimleri doğrultusunda genişletilmesi ile ilgili olarak genel plan kararı alındığından, 

öte yandan yaşanan mağduriyetin alanda yapılacak imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile 

çözüleceği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

619. Fatih YILDIZ, 02.11.2017 tarih ve 18819 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 4151 nolu parselinin Darıca 

Belediyesi sınırlarında kalmasına karşın, parsele giriş sağlanan yolun Gebze İlçesi sınırları 

içerisinde yer alması nedeni ile sorun yaşadığını belirterek, bahse konu yolun planlara 

işlenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; bahse konu yolun yetkileri dışındaki 

bir alanda, Gebze İlçesi sınırları içerisinde yer alması ve itiraza konu parselin plan onama 

sınırı dışında yer alması nedeni ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

plan onama sınırı dışında yer alan parsele ilişkin itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

620. Tuğba KAVRAYAN, 28.11.2017 tarih ve 20908 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2454 nolu parselde 

revizyon kapsamında yapılan yol genişletmesine ve parselin otel imarına açılarak turizm alanı 

olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği, parselden geçen yolun kaldırılmasının ise Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısı belli bir kesimde 

azaltılamayacağından/daraltılamayacağı gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

621. Ferda ENÖN, 28.11.2017 tarih ve 21041 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1911 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

622. Hüseyin Emre GÜLER, 28.11.2017 tarih ve 21046 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2263 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

623. Melike KÜLEY yerine Birsen DENİZLİ, 28.11.2017 tarih ve 20860 sayılı itiraz dilekçesi 

ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2338 

nolu parselin otel imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, 

parselde emsal artışı yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

624. Huriye ÇELİKÖZ, 28.11.2017 tarih ve 20851 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2337 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

625. Hatice Nalan UYANIK, 28.11.2017 tarih ve 20849 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2337 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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626. Behzat KÜÇÜKTOPUZ, 27.11.2017 tarih ve 20618 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6223 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

627. Ayten KÜÇÜKTOPUZ, 27.11.2017 tarih ve 20621 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6904 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

628. Feryal ÖZENSEL, 27.11.2017 tarih ve 20635 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2182 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

629. Feryal ÖZENSEL, 27.11.2017 tarih ve 20633 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2358 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

630. Feryal ÖZENSEL, 27.11.2017 tarih ve 20636 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2130 nolu parselin otel 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 183 / 272 

 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

631. Melih ÖZENSEL, 27.11.2017 tarih ve 20639 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2182 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

632. Feryal ÖZENSEL, 27.11.2017 tarih ve 20638 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1832 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

633. Saadet KELEŞ, 28.11.2017 tarih ve 20789 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2338 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

634. Cengiz KUDU, 27.11.2017 tarih ve 20745 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2338 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

635. Gülten GÜNER, 27.11.2017 tarih ve 20715 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2169 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

636. Özgür ORUÇ, 28.11.2017 tarih ve 20886 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2308 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

637. Turhan METE, 28.11.2017 tarih ve 20987 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2270 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

638. Şenay ÖDER, 27.11.2017 tarih ve 20582 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2212 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

639. Semiha ÇİMEN, 27.11.2017 tarih ve 20581 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1856 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

640. Samed Kerem TOZDUMAN yerine Semra TOZDUMAN, 28.11.2017 tarih ve 20916 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 2162 nolu parselin otel imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine 

itiraz etmekte, parselde emsal artışı yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

641. Bahriye TANRIVER, 27.11.2017 tarih ve 20718 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2168 nolu parselin otel 

imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz etmekte, parselde emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

642. Güzin YAZGAN yerine Ayşe Jale KOCAOĞLU, 29.11.2017 tarih ve 21152 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 2132 nolu parselin otel imarına açılarak turizm alanı olarak kabul edilmesine itiraz 

etmekte, parselde emsal artışı yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselde emsal artışının ve kullanım 

kararı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk ve kullanım kararlarına 

aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

643. Murat BAYRAKTAR vd., 03.11.2017 tarih ve 18678 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, 756 nolu parselin “Cami 

Alanı” olarak planlanmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin plan onama sınırı dışında 

kalması nedeni ile itirazın değerlendirilmediği tespit edilmiştir.  

1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan onama sınırı dışında kalan parsele ilişkin itiraz 

Komisyonumuzca değerlendirilmemiştir. 

644. Nene Hatun Merkze Camii Kur'an Kursu Yaptırma Ve Yaşatma Derneği Başkanı 

Kazım GÜNHAN, 08.11.2017 tarih ve 18985 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1518 ada 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu 

parsellerin “Cami Alanı” olarak planlanmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

kullanım kararlarına aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile itirazın uygun görülmediği tespit 

edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

645. SEVNUR MANDACI, 28.11.2017 tarih ve 21015 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, ikamet ettiği Pelin Cad. No:41/2 

adresinde yer alan 60 yıllık ağaçların zarar görmeden uygulama yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; ağaçlar uygulama esnasında dikkate 

alınacağından itirazın değerlendirilmediği tespit edilmiştir. 

 

1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının konusu olmaması nedeni ile belediyesince 

değerlendirilmeyen itiraz Komisyonumuzca da değerlendirilmemiştir. 

646. PARTAŞ Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. vekili Av. Gülen DOKUZOĞLU CAN, 

27.11.2017 tarih ve 20775 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu 

Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6891 nolu parselin revizyon kapsamında kıyı 

kenar çizgisinin deniz tarafının da planlanmasını, parselin emsal değeri 0,60 iken 0,50’ye 

düşürüldüğünü, tekrar 0,60 olarak düzenlenmesini, 2489 nolu parseldeki terklerin 

azaltılmasını, 5632 nolu parselin ise tamamının yapı yapmaya uygun hale getirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde;  

 

6891 no’lu parselin Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı planlama alanı dışında olduğundan, 

emsal artışının komşu yapılaşma koşulları dikkate alındığında emsal artışının planlama ilke ve 

esaslarına uygun olmayacağından, 

 

2489 no’lu parselin Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı planlama alanı dışında olduğundan, 

ayrıca donatı alanları azaltılamayacağından ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 

doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısının 

azaltılamayacağı/daraltılamayacağı ve çıkmaz sokak oluşturulamayacağı, 
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5632 no’lu parselin kullanım kararının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı 

olamayacağı gerekçesiyle itirazın uygun görülmediği tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin red kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru bulunmuş olup, 

meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı işlem yapılamayacağından itiraz 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

647. Ali ERİKÇİ, 14.12.2017 tarih ve 21990 sayılı itiraz dilekçesi ile 31.10.2017 tarih ve 18497 

sayılı itiraz dilekçesinin iptalini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz sahibinin talebi doğrultusunda 

itiraz dilekçesinin iptal edilmesi hususundaki itirazın uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

İtiraz dilekçesi sahibinin talebi doğrultusunda geri çekilen itirazın değerlendirilmemesi 

Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

648. Behsat VELİOĞLU, 28.11.2017 tarih ve 21067 sayılı itiraz dilekçesi ile 17.11.2017 tarih ve 

19772 sayılı itiraz dilekçesinin iptalini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz sahibinin talebi doğrultusunda 

itiraz dilekçesinin iptal edilmesi hususundaki itirazın uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

İtiraz dilekçesi sahibinin talebi doğrultusunda geri çekilen itirazın değerlendirilmemesi 

Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

649. Musa Harun OKUR, 14.12.2017 tarih ve 22047 sayılı itiraz dilekçesi ile 23.11.2017 tarih 

ve 20225 sayılı itiraz dilekçesinin iptalini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz sahibinin talebi doğrultusunda 

itiraz dilekçesinin iptal edilmesi hususundaki itirazın uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

İtiraz dilekçesi sahibinin talebi doğrultusunda geri çekilen itirazın değerlendirilmemesi 

Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

650. Resul KEPİL, 20.11.2017 tarih ve 19858 sayılı itiraz dilekçesi ile 06.11.2017 tarih ve 18785 

sayılı itiraz dilekçesinin iptalini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraz sahibinin talebi doğrultusunda 

itiraz dilekçesinin iptal edilmesi hususundaki itirazın uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

İtiraz dilekçesi sahibinin talebi doğrultusunda geri çekilen itirazın değerlendirilmemesi 

Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

651. Osman DOĞAN, 21.11.2017 tarih ve 19994 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1884 ve 1885 nolu adalar arasından 

geçen yolun kaldırılarak ekteki krokideki gibi düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; planlanan yolun arazide açılmasının 

mümkün olmadığı aynı zamanda itiraz dilekçesindeki şekliyle yol açılmasının daha mümkün 

olduğu ve donatı alanı miktarında bir eksilmeye sebep olmadığı gerekçesi ile uygun 

görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin uygun kararına karşın, itiraza konu adaların bulunduğu bölgede belediyesince 

uygun görülen yol düzenlemesinin eğim nedeni ile uygulanmasının zor olacağı 

belirlendiğinden itiraz   Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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652. FATİH ÇAKAR, 24.11.2017 tarih ve 20479 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2127 ada 12 nolu parsel 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımı sınırının parsel sınırına alınmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; “Park Alanı” sınırlarının sehven hatalı 

işlendiği belirlendiğinden “Park Alanı” kullanımını sınırının parsel sınırına alınması sureti ile 

itirazın uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin uygun gördüğü itiraz Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

653. AYSEL AYAZ, 24.11.2017 tarih ve 20485 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2127 ada 12 nolu parsel 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımı sınırının parsel sınırına alınmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; “Park Alanı” sınırlarının sehven hatalı 

işlendiği belirlendiğinden “Park Alanı” kullanımını sınırının parsel sınırına alınması sureti ile 

itirazın uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin uygun gördüğü itiraz Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

654. SELAHATTİN ASLAN, 16.11.2017 tarih ve 19717 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1250 ada 12 nolu parselin 

0,15/0,30 olan yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 ya da E:0,30 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın uygun görüldüğü 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + TK” 

kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

655. Abdullah YAŞAR, 10.11.2017 tarih ve 19240 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2215 ada 1 ve 4 nolu parselin 

yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın uygun görüldüğü 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + TK” 

kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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656. Nazım MUTLU, 10.11.2017 tarih ve 19241 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1198 ada 2 nolu parselin 

yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın uygun görüldüğü 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + TK” 

kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

657. Günal İsmail BAYRAMOĞLU, 14.11.2017 tarih ve 19469 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1251 ada 1, 

2, 11, 12 ve 13 nolu parselin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın uygun görüldüğü 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + TK” 

kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

658. Ozan YAĞCI, 27.11.2017 tarih ve 20577 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1142 ada 1 nolu parselin 

yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın uygun görüldüğü 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + TK” 

kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

659. Serhat HAMİTOĞLU, 24.11.2017 tarih ve 20420 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1141 ada 8 nolu parselin 

yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın uygun görüldüğü 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + TK” 

kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

660. Mustafa Serdar ÖZMET, 23.11.2017 tarih ve 20289 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1227 ada 4 nolu parselin 

yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın uygun görüldüğü 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + TK” 

kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

661. Derya CENGİZ, 23.11.2017 tarih ve 20240 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1250 ada 11 nolu parselin 

yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın uygun görüldüğü 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + TK” 

kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

662. Berrak CENGİZ, 23.11.2017 tarih ve 20239 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1250 ada 11 nolu parselin 

yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın uygun görüldüğü 

tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + TK” 

kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

663. Abdullah YAŞAR, 24.11.2017 tarih ve 20486 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2215 ada 3 nolu parselin 

yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesindeki yapılaşma koşullarının sehven hatalı işlendiği belirlendiğinden parselin yapılaşma 

koşullarının eski hali olan 3/A-2/3, 0,25/0,50 olarak değiştirilmesi sureti ile itirazın uygun 

görüldüğü tespit edilmiştir. 

Revizyon plan öncesinde itiraza konu 2215 adadaki yapılaşma koşulları incelendiğinde 1 ve 4 

nolu parsellerin yapılaşma koşullarının 3/A-1/3, 0,25/0,25 olduğu, 2, 3 ve 5 nolu parsellerin 

yapılaşma koşullarının ise 3/A-2/3, 0,25/0,50 olduğu belirlenmiş olup, revizyon plan 

kapsamında 1 ve 4 nolu parsellerin 3/A-2/3, 0,15/0,30 olarak belirlenen yapılaşma koşullarının 

korunması, 2, 3 ve 5 nolu parsellerin yapılaşma koşullarının ise 3/A-2/3, 0,25/0,50  olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

664. Erkom Sitesi maliklerinden Filiz DİLMEKANİ, 22.11.2017 tarih ve 20136 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

665. Erkom Sitesi maliklerinden Beril ERGÜN, 21.11.2017 tarih ve 20006 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

666. Erkom Sitesi maliklerinden Zeki ARNA, 21.11.2017 tarih ve 20056 sayılı itiraz dilekçesi 

ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5957 

nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde yeniden 

düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

667. Erkom Sitesi maliklerinden Esma Perran GÜREL, 21.11.2017 tarih ve 20010 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 
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kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

668. Erkom Sitesi maliklerinden Nilüfer Funda KILIÇLI, 20.11.2017 tarih ve 19967 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak 

şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

669. Erkom Sitesi maliklerinden Nilüfer Funda KILIÇLI, 20.11.2017 tarih ve 19982 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak 

şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 
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düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

670. Erkom Sitesi maliklerinden Nerzan Sabriye GÜRÇAY, 21.11.2017 tarih ve 20930 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak 

şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

671. Erkom Sitesi maliklerinden Leyla Banu DİKER, 21.11.2017 tarih ve 21326 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

672. Erkom Sitesi maliklerinden Ünsal ÇELİKMAN, 21.11.2017 tarih ve 20759 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 
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olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

673. Erkom Sitesi maliklerinden Mustafa AYDIN varisleri adına Ayşe TEZCAN, 21.11.2017 

tarih ve 20757 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi 

sınırları dahilinde, maliki olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin 

haklarının korunacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

674. Erkom Sitesi maliklerinden Erdoğan TANGUT, 21.11.2017 tarih ve 20756 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

675. Erkom Sitesi maliklerinden Gülten ERGÜVENÇ, 21.11.2017 tarih ve 20762 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

676. Erkom Sitesi maliklerinden Gaye Zeynep BİRSEN, 24.11.2017 tarih ve 20746 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak 

şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 
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çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

677. Erkom Sitesi maliklerinden Nilüfer Funda KILIÇLI, 20.11.2017 tarih ve 20749 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak 

şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

678. Erkom Sitesi maliklerinden Sermin SİVRİOĞLU, 21.11.2017 tarih ve 20734 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 
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679. Erkom Sitesi maliklerinden Günay CANBEĞ, 21.11.2017 tarih ve 20751 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

680. Erkom Sitesi maliklerinden Ömer YAŞAR, 21.11.2017 tarih ve 20929 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

681. Erkom Sitesi maliklerinden Makbule SAYGILI, 22.11.2017 tarih ve 20426 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 
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kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

682. Erkom Sitesi maliklerinden Tuna SAYGILI, 22.11.2017 tarih ve 20425 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

683. Erkom Sitesi maliklerinden Zeynep Meltem TELATAR, 22.11.2017 tarih ve 20424 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak 

şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 
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“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

684. Erkom Sitesi maliklerinden Yeşim TEZCAN, 22.11.2017 tarih ve 20471 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

685. Erkom Sitesi maliklerinden Özkan Abdulkadir TEZCAN, 22.11.2017 tarih ve 20467 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak 

şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 201 / 272 

 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

686. Erkom Sitesi maliklerinden Nuran TEZCAN, 22.11.2017 tarih ve 20459 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

687. Erkom Sitesi maliklerinden Mehmet Fuat BATUR, 21.11.2017 tarih ve 20464 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

688. Erkom Sitesi maliklerinden Fugen TUNA, 22.11.2017 tarih ve 20460 sayılı itiraz dilekçesi 

ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5957 

nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde yeniden 

düzenlenmesini talep etmektedir.  
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

689. Erkom Sitesi maliklerinden Abdulkadir ŞENTÜRK, 22.11.2017 tarih ve 20459 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak 

şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

690. Erkom Sitesi maliklerinden Müşerref BEYAZIT, 24.11.2017 tarih ve 20473 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 
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kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

691. Erkom Sitesi maliklerinden Kemal ÖNLÜOĞLU, 21.11.2017 tarih ve 20513 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

692. Erkom Sitesi maliklerinden Funda BİRSEN, 24.11.2017 tarih ve 20405 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 
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düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

693. Erkom Sitesi maliklerinden Nüket Ayşe LEVENT, 24.11.2017 tarih ve 20437 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

694. Erkom Sitesi maliklerinden Mualla KARAATMACA, 23.11.2017 tarih ve 20281 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak 

şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

695. Erkom Sitesi maliklerinden Ayşe Leyla GÜRHAN, 23.11.2017 tarih ve 20285 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 
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olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

696. Ayşe Hatunlar Cami Derneği Başkanı Faruk İLBEYLİ, 06.11.2017 tarih ve 18752 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, Ayşe 

Hatunlar Cami’nin yakınında yer alan 1970 ada 15 nolu parsel ile 1971 ada 7 nolu parselin 

“Konut Alanı” kullanımının “Cami Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parseller ile ilgili olarak 

daha önce plan değişikliği yapılarak parsellerin “Park Alanı” olarak düzenlenmediği ancak 

sehven plan işlenmediği belirlendiğinden parsellerin kullanımlarının “Meydan Alanı” olarak 

düzenlenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru 

bulunmuş olup, itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği şekli ile uygun 

görülmüştür. 

697. Bayramoğlu Sahil Mahallesi İmar İdare ve Bakım İşleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Metin İNAN ve Başkan Vekili Elif Filiz AKGÜN, 24.11.2017 tarih ve 20423 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 2095 nolu parsel üzerine E:0,15 yapılaşma koşullarının işlenmesini ve parselden geçen 

yol alanının kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanlarının azaltılamayacağı ve 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısının 

belli bir kesimde azaltılamayacağı/daraltılamayacağı gerekçesi ile parselden geçen yolun 

korunması ancak itiraza konu parsel üzerine E:0,15 yapılaşma koşulunun işlenmesi sureti ile 

itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

İtiraza konu parselin bulunduğu bölgede mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 

onaylanmış kıyı düzenlemesi amaçlı dolgu imar planı bulunduğu, bu doğrultuda kıyı kenar 

çizgisinin deniz tarafındaki dolgu alan ile kara tarafındaki planlı sahaların bağlantısının 

kurulması amacı ile planda imar yollarının ve yaya yollarının belirlendiği, alanda yapılacak 

imar uygulaması ve/veya kamulaştırma ile mağduriyetin giderileceği belirlenmiş olup; 

Belediyesinin tadilen uygun kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru 

bulunmakla birlikte, itiraza konu parselin üzerinde Darıca İlçesi ve Bayramoğlu 
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Yarımadası’na hizmet eden plajın bulunması nedeni ile sökülüp-takılabilir yapı yapılmasına 

olanak sağlayacak şekilde parselin yapılaşma koşullarının E:0,05 olarak belirlenmesi sureti ile 

itiraz Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

698. Yaşar UYSAL, 24.10.2017 tarih ve 18150 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 3518 nolu parselin dilekçe ekinde 

bulunan krokideki şekilde kullanım alanın düzenlenmesini, terklerin azaltılmasını ve kat artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; talep edilen kat artışının 1/5000 

ölçekli nazım imar planı yoğunluk kararlarına ve çevre yapılaşmalara aykırılık teşkil edeceği, 

terklerin azaltılmasının ise donatı alanları azaltılamayacağı nedeni ile reddedildiği, alan 

düzenlemelerinin ise donatı büyüklüğünü etkilemeyeceği gerekçesi ile itirazın tadilen uygun 

görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına ilişkin belirttiği gerekçeler tarafımızca da doğru 

bulunmuş olup, itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği şekli ile uygun 

görülmüştür. 

699. Yüksel YILDIRIM, 14.11.2017 tarih ve 19457 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Abdi İpekçi Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1025 ada 2 nolu parsel 

ile ilgili olarak dilekçe ekinde bulunan krokideki şekilde yol düzenlenmesi ve yol alanının 

kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; ; donatı alanlarının azaltılamayacağı 

ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit 

sayısının belli bir kesimde azaltılamayacağı/daraltılamayacağı gerekçesi ile yol alanının 

kaldırılmasının reddedildiği, mevcutta planlanan yolun ulaşım sorunlarına sebep olacağı 

gerekçesi ile 10,00 m. genişliğindeki imar yolunun güzergahının değiştirilmesi sureti ile 

itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, yapılan düzenleme sonucunda 1015 adada yer 

alan “Park Alanı”nın bütünlüğünün bozulduğu belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

uygun görülmemiştir. 

700. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yakup KARACA, 

23.11.2017  tarih ve 5765 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu 

Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2310 ada 1 nolu parselin dilekçe ekinde bulunan 

krokideki şekilde bodrum katlar hariç Hmaks:3 kat, yapı yaklaşma mesafeleri 5,00 m. ve 

E:0,50 yapılaşma koşullarının plan üzerine işlenmesini ve parselin kuzeybatısındaki yolun otel 

alanına dahil edilmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin kuzeybatısındaki yolun 

güzergahının mevcut yapı sınırlarına alınması sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü 

tespit edilmiştir. 

Meclis kararında yer almamasına karşın, tarafımıza iletilen planlar incelendiğinde itiraza konu 

parselin üzerine itiraz dilekçesinde talep edilen yapı yaklaşma mesafelerinin ve Hmaks:3 kat 

E:0,50 yapılaşma koşullarının işlendiği belirlenmiş olup, parsel üzerinde halihazırda yer alan 

yapıların plana kitle olarak işlenmesi ve Darıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan 

notlarının 2. ÖZEL HÜKÜMLER başlığı altına “Bayramoğlu Mahallesi, G22b.23a.1c. ve 

G22b.23a.1d. paftalarında kalan, 2310 ada 1 nolu parselde emsal değeri blok olarak işli 

yapılar dahil E:0,50’yi geçemez.” ifadesinin eklenmesi sureti itiraz Komisyonumuzca 

tadilen uygun görülmüştür. 
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701. Hüseyin ÖZHAN, 28.11.2017 tarih ve 20983 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5200 ve 5201 nolu parseller üzerindeki 

yolun ekli krokideki şekilde düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 5212 nolu parselin adakenarından 

10,00 m. paralel atılması sureti ile hattın düzleştirilmesi şartıyla itirazın tadilen uygun 

görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararı doğrultusunda oluşturulan yol aksı doğrultusunda daha 

tanımlı alanlar oluştuğundan itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği şekli ile uygun 

görülmüştür. 

702. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Ayşe Hayrünnisa GALATALI, 28.11.2017 tarih ve 

20838 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları 

dahilinde, maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal 

artışı yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

703. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Ayşe Hayrünnisa GALATALI, 28.11.2017 tarih ve 

20836 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları 

dahilinde, maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal 

artışı yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 
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şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

704. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Selahattin DERECİ, 28.11.2017 tarih ve 20837 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

705. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Fatma TEZGİDEN, 28.11.2017 tarih ve 20835 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 
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haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

706. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Teoman Baki ÖZDAL, 28.11.2017 tarih ve 20834 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

707. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Mehmet Ömer DÖNMEZ, 28.11.2017 tarih ve 20831 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

708. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden İbrahim Sadi KARAKAŞ, 28.11.2017 tarih ve 20822 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 
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maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

709. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden İbrahim Sadi KARAKAŞ, 28.11.2017 tarih ve 20818 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

710. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Yasemen SALEPCİGİL, 28.11.2017 tarih ve 20816 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 
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kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

711. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Zeynep Gülay KIRATLI GÜVEN, 28.11.2017 tarih ve 

20814 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları 

dahilinde, maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal 

artışı yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

712. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Asemin KARAKAYA, 28.11.2017 tarih ve 20812 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 
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tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

713. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Gökcan YAĞIZER, 28.11.2017 tarih ve 20833 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

714. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Fatma CEVAHİR, 28.11.2017 tarih ve 20840 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 
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değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

715. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Makbule SARISOY, 28.11.2017 tarih ve 20843 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

716. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Emre YURTÖVEN yerine Sabri YURTÖVEN, 

28.11.2017 tarih ve 20993 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu 

Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının 

değiştirilmesini ve emsal artışı yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 
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haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

717. Öbitaş Sitesi Yönetim Kurulu adına Mesut Hadi ÜRUĞ, 28.11.2017 tarih ve 20791  

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

Öbitaş Sahil Sitesi’nin kurulu olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının 

değiştirilmesini ve emsal artışı yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

718. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden İsmail Hakan BAŞBAYRAK, 28.11.2017 tarih ve 

20792 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları 

dahilinde, maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal 

artışı yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

719. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden İsmail Hakan BAŞBAYRAK, 28.11.2017 tarih ve 

20793 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 215 / 272 

 

dahilinde, maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal 

artışı yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

720. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Nuri Atilla TANDIRCIOĞLU, 28.11.2017 tarih ve 

20795 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları 

dahilinde, maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal 

artışı yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

721. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Rafiye TÜRKOĞLU, 28.11.2017 tarih ve 20796 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 
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kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

722. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Sultan Gülfem HEPER, 28.11.2017 tarih ve 20798 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

723. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Sultan Gülfem HEPER, 28.11.2017 tarih ve 20800 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 
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tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

724. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Cevat HATİPOĞLU, 28.11.2017 tarih ve 20802 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

725. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Cevat HATİPOĞLU, 28.11.2017 tarih ve 20803 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 
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değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

726. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Azim ERKAN, 28.11.2017 tarih ve 20804 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı yapılmasını 

talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

727. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Sergül Çinlar ÜRÜĞ, 28.11.2017 tarih ve 20807 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 
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haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

728. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Zehra BARS, 28.11.2017 tarih ve 20809 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı yapılmasını 

talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

729. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Zeynep Malike OLCAYTU, 28.11.2017 tarih ve 20811 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

730. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Recep YİĞİT, 28.11.2017 tarih ve 20953 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 
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olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı yapılmasını 

talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

731. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Adnan KAVUKÇU, 28.11.2017 tarih ve 20950 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

732. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Binnur KAVUKÇU, 28.11.2017 tarih ve 20948 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 
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kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

733. Hasan Tayfun SERTKOL, 27.11.2017 tarih ve 20552 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6507 nolu 

parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü, ancak tarafımıza iletilen planlarda 

itiraza konu 6507 nolu parsel ile 6383 nolu parsellerin yapılaşma koşullarının A/3 E:1,00 

olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden 

oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı 

olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon 

plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma 

koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak 

düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve 

gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu 

Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel 

plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 

E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

734. Mehmet Gökçen KOŞU, 27.11.2017 tarih ve 20537 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6507 nolu parselin otel 

alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü, ancak tarafımıza iletilen planlarda 

itiraza konu 6507 nolu parsel ile 6383 nolu parsellerin yapılaşma koşullarının A/3 E:1,00 

olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 
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koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden 

oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı 

olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon 

plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma 

koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak 

düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve 

gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu 

Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel 

plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 

E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

735. Nilüfer GÜNEŞER, 27.11.2017 tarih ve 20542 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6383 nolu parselin otel 

alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü, ancak tarafımıza iletilen planlarda 

itiraza konu 6507 nolu parsel ile 6383 nolu parsellerin yapılaşma koşullarının A/3 E:1,00 

olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden 

oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı 

olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon 

plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma 

koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak 

düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve 

gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu 

Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel 

plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 

E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

736. Nilüfer GÜNEŞER, 27.11.2017 tarih ve 20544 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6383 nolu parselin otel 

alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü, ancak tarafımıza iletilen planlarda 

itiraza konu 6507 nolu parsel ile 6383 nolu parsellerin yapılaşma koşullarının A/3 E:1,00 

olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden 

oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı 

olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon 

plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma 

koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak 

düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve 

gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu 
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Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel 

plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 

E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

737. Erkom Sitesi maliklerinden Ayşe Esin ÇEVİK, 27.11.2017 tarih ve 20681 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

738. Erkom Sitesi maliklerinden Bahattin DERECİ, 27.11.2017 tarih ve 20724 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parsel üzerindeki 56 dairenin maliklerinin haklarının korunacak şekilde 

yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

739. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Zeynep Zerrin ÖZALAN, 28.11.2017 tarih ve 21001 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 
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maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

740. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Fatma Sezin NEŞENLİ, 28.11.2017 tarih ve 21003 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

741. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Erdoğan ÇEVİK, 27.11.2017 tarih ve 20669 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı yapılmasını 

talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 
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kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

742. Öbitaş Sahil Sitesi maliklerinden Ayşe Esin ÇEVİK, 27.11.2017 tarih ve 20685 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 6384 nolu parselin otel alanı kullanımının değiştirilmesini ve emsal artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda bir kısmının zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında kaldığı, 

tamamının ise “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu 

parsellerden oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma 

koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak 

değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak 

şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı 

düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta 

olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu 

parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de 

haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

743. Damla Duygu YILDIRIM, 28.11.2017 tarih ve 20906 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10737 nolu 

parselin revizyon planlarda heyelan alanında kaldığını öğrendiğini belirterek, konu ile ilgili 

tespit yapılıp bilgilendirilmeyi talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

744. Mualla SELÇUK, 28.11.2017 tarih ve 21054 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6763 nolu parselin revizyon planlarda 

heyelan alanında kaldığını öğrendiğini belirterek, konu ile ilgili tespit yapılıp bilgilendirilmeyi 

talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

745. Yeşim Ateş KAYA, 28.11.2017 tarih ve 20794 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10763 nolu parselin revizyon 

planlarda heyelan alanında kaldığını öğrendiğini belirterek, konu ile ilgili tespit yapılıp 

bilgilendirilmeyi talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

746. Ümmet YILDIRIM ve Duran AYYILDIZ, 28.11.2017 tarih ve 20997 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6462 

ve 6463 nolu parselin revizyon planlarda heyelan alanında kaldığını öğrendiğini belirterek, 

konu ile ilgili tespit yapılıp bilgilendirilmeyi talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 
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Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

747. Hatice ÖZDİNÇER, 20.11.2017 tarih ve 19882 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5291 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

748. Yaşar Selim ÖZDİNÇER, 20.11.2017 tarih ve 19879 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5298 nolu parselin 

revizyon planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma 

koşulunun yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

749. Esma BİROL, 20.11.2017 tarih ve 19874 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10290 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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750. Şeyh Hamit BAHÇİVAN, 20.11.2017 tarih ve 19871 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10290 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

751. Ali ÇOKGİDEN, 20.11.2017 tarih ve 19852 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5298 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

752. Mustafa ÇOKGİDEN, 20.11.2017 tarih ve 19853 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5298 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

753. Mustafa ÇOKGİDEN, 20.11.2017 tarih ve 19851 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5299 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

754. Ali ÇOKGİDEN, 20.11.2017 tarih ve 19850 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5299 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

755. Mehmet ÇOKGİDEN, 20.11.2017 tarih ve 19847 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5299 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

756. Mehmet ÇOKGİDEN, 20.11.2017 tarih ve 19849 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5298 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 
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gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

757. Mümin KARAKAYA, 17.11.2017 tarih ve 19758 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 7054 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

758. Selahattin KARACA, 20.11.2017 tarih ve 19872 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6201 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

759. Mehmet AYGÜL, 20.11.2017 tarih ve 19891 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5296, 5298 ve 5299 nolu parselin 

revizyon planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma 

koşulunun yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
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Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

760. Nurten ASMALI, 20.11.2017 tarih ve 19889 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5296, 5298 ve 5299 nolu parselin 

revizyon planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma 

koşulunun yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

761. Hasan GİLLİ, 20.11.2017 tarih ve 19906 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10290 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

762. Cemal Engin DENİZ, 20.11.2017 tarih ve 19826 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10290 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 
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Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

763. Fatma ÖZDENÇER, 20.11.2017 tarih ve 19912 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5296, 5298 ve 5299 nolu 

parselin revizyon planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma 

koşulunun yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

764. Hava DEMİREL, 20.11.2017 tarih ve 19911 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5296 ve 5298 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

765. Kamil AYGÜL, 20.11.2017 tarih ve 19909 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5296, 5298 ve 5299 nolu parselin 

revizyon planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma 

koşulunun yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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766. Mustafa ÖZDİNÇER, 20.11.2017 tarih ve 19836 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10290 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

767. Selahattin AYAS, 17.11.2017 tarih ve 19767 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10290 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

768. Şevket ŞENGÜL, 17.11.2017 tarih ve 19755 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10290 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

769. Abdullah ARSLAN, 17.11.2017 tarih ve 19754 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10477 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

770. Hüseyin ÖZDİNÇER, 16.11.2017 tarih ve 19659 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5290 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

771. Hüseyin ÖZDİNÇER, 16.11.2017 tarih ve 19658 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5289 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

772. Mehmet Pala GÜZELBAŞ, 16.11.2017 tarih ve 19713 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6214 nolu parselin 

revizyon planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma 

koşulunun yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 
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gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

773. Yaşar ASLAN, 22.11.2017 tarih ve 20190 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6201 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

774. Yaşar ASLAN, 22.11.2017 tarih ve 20189 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6201 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

775. Mahir DEMİRDAĞ, 22.11.2017 tarih ve 20175 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10387 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

776. Mustafa ŞİMŞEK, 22.11.2017 tarih ve 20173 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10387 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

777. Saadet TOPÇUBAŞI ve Bedri  TOPÇUBAŞI, 22.11.2017 tarih ve 20149 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6707 

nolu parselin revizyon planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan 

yapılaşma koşulunun yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

778. Hatice SERÇE vd., 22.11.2017 tarih ve 20087 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5228 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 237 / 272 

 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

779. Faik PALA vd., 22.11.2017 tarih ve 20088 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5910 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

780. Hilmiye KAYA, 21.11.2017 tarih ve 20023 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5297 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

781. Hilmiye KAYA, 16.11.2017 tarih ve 20018 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5298 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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782. Hilmiye KAYA, 21.11.2017 tarih ve 20015 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5299 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

783. Hatice AYGÜL, 21.11.2017 tarih ve 20034 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5297 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

784. Hatice AYGÜL, 21.11.2017 tarih ve 20045 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5299 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

785. Ahmet AYGÜL, 21.11.2017 tarih ve 20052 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5299 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

786. Ahmet AYGÜL, 21.11.2017 tarih ve 20051 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5298 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

787. Ahmet AYGÜL, 21.11.2017 tarih ve 20050 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5297 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

788. Ahmet AYGÜL, 16.11.2017 tarih ve 20047 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5298 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 
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gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

789. Şükran YOKUŞ SATIR, 21.11.2017 tarih ve 20028 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10290 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

790. Hüseyin ÖZHAN vd., 20.11.2017 tarih ve 20059 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5200, 5201, 5234, 5210, 6153, 

6154, 7043, 5208, 5209, 5590, 5199, 10116 ve 10118 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

791. Azer KORKUT vekili Burcu KORKUT, 21.11.2017 tarih ve 19950 sayılı itiraz dilekçesi 

ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6707 nolu 

parselin revizyon planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma 

koşulunun yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

792. Hüseyin AKSU, 21.11.2017 tarih ve 19983 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6707 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

793. Hacer UĞUZLUOĞLU, 21.11.2017 tarih ve 19995 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10290 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

794. Gülgün KAYMAL vd., 21.11.2017 tarih ve 19953 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 
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Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

795. Gamze BUDAK, 28.11.2017 tarih ve 20895 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

796. Ufuk AYAZ, 28.11.2017 tarih ve 21014 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10716 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

797. Ender AYAS, 28.11.2017 tarih ve 20861 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10116 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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798. Hamit USTA, 28.11.2017 tarih ve 20608 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

799. Haluk TURGUT, 27.11.2017 tarih ve 20613 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

800. Erol UYUMAZ, 27.11.2017 tarih ve 20623 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6707 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

801. Fikriye TAFLAN, 27.11.2017 tarih ve 20570 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

802. Bekir ÇITAK, 27.11.2017 tarih ve 20564 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

803. Abidin BALABAN, 27.11.2017 tarih ve 20648 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 9213 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

804. Serdal ÖZDİNÇER vd., 27.11.2017 tarih ve 20680 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6530 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 
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gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

805. Akif GÖKTÜRK, 27.11.2017 tarih ve 20678 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10809 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

806. Şerafettin KORKMAZ, 27.11.2017 tarih ve 20668 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6196 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

807. Akif GÖKTÜRK, 27.11.2017 tarih ve 20664 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10809 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

808. Emine AKSU, 27.11.2017 tarih ve 20696 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5299 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

809. Emine AKSU, 27.11.2017 tarih ve 20693 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5297 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

810. Nurten GÖŞGÜN, 27.11.2017 tarih ve 20561 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6463 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 
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Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

811. Emine AKSU, 27.11.2017 tarih ve 20691 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5298 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

812. Remzi ADIGÜZEL, 28.11.2017 tarih ve 20787 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

813. Elif Ceren KUŞLU, 27.11.2017 tarih ve 20727 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5410 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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814. Cengiz KARABIYIK, 28.11.2017 tarih ve 20828 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10809 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

815. Erdoğan AKTAŞ, 28.11.2017 tarih ve 20826 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10716 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

816. Ufuk ACAY, 28.11.2017 tarih ve 20823 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6197 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

817. Mehmet BİLİCİ, 28.11.2017 tarih ve 21012 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

818. Nimet ÇETİN, 28.11.2017 tarih ve 20877 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

819. Yeni Mahalle sakinleri adına Yeni Mahalle Muhtarı Hasan SERÇE, 28.11.2017 tarih ve 

20863 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, 

maliki olduğu 5153, 7045, 5195, 5202, 6463, 10118, 5200, 5215, 6419, 6197, 6169, 5217, 

5218, 5302, 6500, 6503, 10317, 9213, 5864, 5293, 5291, 7056, 9878, 5913, 5910, 5228, 6763, 

6875, 6707, 10290, 5207 ve 6530 nolu parselin revizyon planlarla yapılaşma koşulunun 

kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

820. Orhan PALA, 28.11.2017 tarih ve 20866 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10290 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 
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Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

821. Ömer YILDIRIMTEPE ve Yelda YILMAZ, 28.11.2017 tarih ve 20875 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 

10737 nolu parselin revizyon planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, 

kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

822. Nermin KOLCUOĞLU, 28.11.2017 tarih ve 20985 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6875 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

823. Sintem KOLCUOĞLU, 28.11.2017 tarih ve 20982 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6875 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

824. Sintem KOLCUOĞLU, 28.11.2017 tarih ve 21005 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5220 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

825. İsmail Kudret GÜVEN, 28.11.2017 tarih ve 21000 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10716 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

826. Yavuz ÇİÇEK, 27.11.2017 tarih ve 20571 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10716 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 
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Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

827. Mahmut KAVAK, 27.11.2017 tarih ve 20584 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

828. Ömer Faruk AKSOY, 27.11.2017 tarih ve 20586 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

829. Ali KUŞ, 27.11.2017 tarih ve 20591 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10716 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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830. Samet ŞEKER, 27.11.2017 tarih ve 20602 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

831. Ali FINDIKOĞLU, 27.11.2017 tarih ve 20594 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

832. Hicran SÖMEZYILDIZ, 27.11.2017 tarih ve 20597 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

833. Necmettin KAYA, 27.11.2017 tarih ve 20600 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

834. Emine ÇEBİ, 27.11.2017 tarih ve 20603 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

835. Şerife ZARARSIZ, 27.11.2017 tarih ve 20605 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

836. Tahir DEMİRDAĞ, 22.11.2017 tarih ve 20413 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10387 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 
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gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

837. Münevver GİRGİNER, 24.11.2017 tarih ve 20371 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

838. Salim BAYRAKTAR, 24.11.2017 tarih ve 20369 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6504 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

839. Hadi GENÇLER, 24.11.2017 tarih ve 20417 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6501 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

840. Serkan AKAR, 27.11.2017 tarih ve 20549 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

841. Nurdoğan ÇAÇAR, 27.11.2017 tarih ve 20530 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6463 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

842. Ayhan TONGAR, 27.11.2017 tarih ve 20533 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6504 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 
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Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

843. Sevim Nevin KISACIK, 27.11.2017 tarih ve 20540 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6352 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

844. Özgür TÖNBÜL, 27.11.2017 tarih ve 20515 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10716 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

845. Hüseyin KARAKAYA varisi Mustafa KARAKAYA, 27.11.2017 tarih ve 20510 sayılı 

itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 

7056 nolu parselin revizyon planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan 

yapılaşma koşulunun yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 
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846. Ahmet AYDIN, 24.11.2017 tarih ve 20477 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 5213 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

847. Rezan GİRAY, 24.11.2017 tarih ve 20448 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6501 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

848. Mustafa Serdar ÖZMET, 23.11.2017 tarih ve 20288 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 9878 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

849. Bülten GÜZELCE, 23.11.2017 tarih ve 20302 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.kocaeli.bel.tr adresinden 4842b69e-139f-4f8b-95f3-4871156c14e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Sayfa 259 / 272 

 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

850. Fatma AYKUT, 23.11.2017 tarih ve 20276 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

851. Ayşen GÜZELCE, 23.11.2017 tarih ve 20300 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 6419 nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

852. Turgay YÜREKLİ, 23.11.2017 tarih ve 20301 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10290 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 
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gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

853. Hüseyin Atıl ÖZMET, 23.11.2017 tarih ve 20293 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10825 nolu parselin revizyon 

planlarla yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun 

yeniden eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

854. Seray ÖZMET, 23.11.2017 tarih ve 20291 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, maliki olduğu 10825  nolu parselin revizyon planlarla 

yapılaşma koşulunun kaldırıldığını belirterek, kaldırılan yapılaşma koşulunun yeniden 

eklenmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin revizyon plan 

öncesinde plan üzerinde yer alan yapılaşma koşullarının plana işlenmesi ve “ Yapı Yasaklı 

Alanda kalan ve ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale 

gelen parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin “Yapı Yasaklı Alan” 

formasyonunda kalması nedeni ile zemin etüdü yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti 

ile yapı yapılabilir bir alan olarak değerlendirilmesi meri mevzuata uygun olmayacağından, 

Belediyemizce alanın bütününde zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında 

revize edilmesi gerektiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

855. Altan ERYANIK, 28.11.2017 tarih ve 21044 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6507 nolu parselde kat artışı 

yapılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü, ancak tarafımıza iletilen planlarda 

itiraza konu 6507 nolu parsel ile 6383 nolu parsellerin yapılaşma koşullarının A/3 E:1,00 

olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden 

oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı 

olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon 

plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma 

koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak 

düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve 

gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu 

Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel 

plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 

E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

856. Ömer AKAY vd., 28.11.2017 tarih ve 20933 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Emek Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1290 ada 2 nolu parsel üzerindeki 

“M.K.” lejantının kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; yapılaşma koşullarının 112 Evler 

bölgesinde; Hmaks: 4 kat, 0.40/1.60, 500 Evler bölgesinde ise; Hmaks: 4 kat, 0.30/1.20 

olarak değiştirilmesi aynı zamanda bu alanlara YK lejantı eklenmesi, plan hükümlerine de 

“’YK’ lejantlı alanlarda plan üzerinde bulunan yapılaşma şartları  Ada bazında uygulama 

yapılması halinde geçerlidir” notu eklenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü 

tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parsel ve yakın çevresinde yer alan 

parseller üzerindeki “M.K.” ibaresinin kaldırılarak yakın çevre yapılaşma koşullarına uygun 

yapılaşma koşulları belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk kararlarına 

aykırı olacağı, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı işlem 

yapılamayacağı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

857. İbrahim YILDIZ, 06.11.2017 tarih ve 18818 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Cami Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 438 ve 470 nolu parsellerin “Park 

Alanı” kullanımının kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

uygun olarak “Park Alanı” kullanımının “Otel Alanı” olarak değiştirilmesi, parseller üzerine 

“TK” lejantı ile 3/A-2/3 0,40/0,80 yapılaşma koşullarının eklenmesi sureti ile itirazın tadilen 

uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parsel ve yakın çevresinde yer alan 

parsellerin yapılaşma koşullarının 3/A-3/3 0,40/1,20 olduğu belirlendiğinden parselin 

yapılaşma koşullarının yakın çevresine uygun olarak 3/A-3/3 0,40/1,20 olarak düzeltilmesi 

sureti ile itiraz Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

858. Sevim ADIGÜZEL ve Osman ADIGÜZEL, 23.11.2017 tarih ve 20320 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 2127 ada 2 nolu parsel üzerindeki “Park Alanı” kullanımının kaldırılmasını talep 

etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

uygun olarak 1 ve 2 nolu parsellerin “Park Alanı” kullanımlarının “Konut Alanı” olarak 

düzenlenmesi ve parsellerin üzerine 3/A-3/3 0,40/1,20 yapılaşma koşulu işlenmesi, 2127 

adadaki sehven hatalı işlenen “Park Alanı” sınırının mülkiyet sınırına göre düzeltilmesi sureti 

ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin tadilen uygun gördüğü itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği şekli 

ile uygun görülmüştür. 

859. Cengiz ÖZKAN, 03.11.2017 tarih ve 18658 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7036 nolu parsel üzerindeki 

“Park Alanı” kullanımının ekli krokideki şekilde düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; yapı cephe hatlarının daha düzenli 

olacağı gerekçesiyle “Park Alanı” sınırının 7036 no’lu parselin kullanım sınırından 2 m. 

paralel atılarak kuzeydoğu sınırının çakıştığı noktayla 11008 no’lu parselin kuzeydoğu 

köşesinin birleştirildiği doğrunun batısında kalan alanın “Park Alanı” kullanımının “Konut 

Alanı”na dahil olacak şekilde düzenlenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, yapılan düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar 

planı kullanım kararlarına aykırı olacağı, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

860. İsmail DURANAY, 06.11.2017 tarih ve 18779 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7037 nolu parsel 

üzerindeki “Park Alanı” kullanımının ekli krokideki şekilde düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; yapı cephe hatlarının daha düzenli 

olacağı gerekçesiyle “Park Alanı” sınırının 7036 no’lu parselin kullanım sınırından 2 m. 

paralel atılarak kuzeydoğu sınırının çakıştığı noktayla 11008 no’lu parselin kuzeydoğu 

köşesinin birleştirildiği doğrunun batısında kalan alanın “Park Alanı” kullanımının “Konut 

Alanı”na dahil olacak şekilde düzenlenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, yapılan düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar 

planı kullanım kararlarına aykırı olacağı, meri mevzuata ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

kararlarına aykırı işlem yapılamayacağı belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. 

861. Burak CELEP ve İbrahim ONUR, 23.11.2017 tarih ve 20246 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7321, 7322 

ve 7323 nolu parseller üzerindeki “Park Alanı” kullanımının kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parseller üzerinde “Park Alanı” 

kullanımının bulunmadığı, ancak söz konusu parsellerin üzerindeki hasarlı yapıların 

yenilenmesi amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılarak emsal ve kat 

artışı talep edilebilmesi için 16.03.2017 tarihli ve 136 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

meclis kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylandığı ancak uygulama 

imar planı değişikliği yapılamadan Darıca Uygulama imar planının revize edildiği 

anlaşıldığından, adı geçen meclis kararındaki kullanımın 1/1000 ölçekli plana aktarılırken kat 

ve emsal artışı yapılmadığı gerekçesiyle hasarlı yapıların yenilenmesi için gerekli şartların 

oluşmadığı, bu sebeple parsellerin eski haklarına sahip olması için; 7323 no’lu parselin yol 

köşesinin 7.00 m. x 7.00 m. kırılarak; 7321 ve 7323 no’lu parsellerin güneyindeki “Otopark 

Alanı”nın “Konut Alanı”na dâhil edilmesi ve 10405 ve 7301 no'lu parsellerin doğusundaki 

ihdas alanının olduğu tarafta ada kenarından 5.00 m. ada içine paralel atılarak bu kısmın 

“Konut Alanı” kullanımının yol alanına dâhil edilmesi sureti ile itirazın tadilen uygun 

görüldüğü tespit edilmiştir. 
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Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, Belediyemiz Meclisi’nin 16.03.2017 tarihli ve 

136 sayılı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine esas 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği bilgi paftasına uygun olarak düzenleme yapılması gerektiğinden, bilgi plana 

uygun olarak 7321 ve 7323 nolu parsellerin güneyinde “Park Alanı” düzenlenmesi ve itiraza 

konu parsellerin yapılaşma koşullarının 3/A-5/3 0,40/2,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz 

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

862. Hasan KÜÇÜK, 24.11.2017 tarih ve 20408 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2095 ada 2 nolu parselin 

tamamının “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesini talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; kullanım kararı değişikliğinin 1/5000 

ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı olduğundan plan üzerinde yer alan kademe hattının 

korunmasına, ancak ifraz yoluyla yola cephesi olmayan parsel oluşturulamayacağından; 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin 4.2.79. no’lu maddesinin 

“İfraz ve/veya kademe hattı bulunan parsellerde parsellerin, ifraz yapılması zorunlu değildir. 

Bu parsellerde,kademe hattı ile ön cephe arasındaki mesafe 30.00 m.dir. Kademe hattı dikkate 

alınarak planda belirlenen yapılaşma koşullarına uyulacaktır. Yapılar kademe hattına 3.00 

m.den fazla yaklaşamaz. Ayrıca ifraz hattının geri sahasında kalan alanın yapı yapmaya 

elverişli olmaması halinde parselin tamamı için ifraz hattının hattın ön sahasındaki yapılaşma 

koşulları geçerlidir.” şeklinde değiştirilmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit 

edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, adı geçen plan notunun “Ticaret ve Konut Alanı 

kullanımına sahip alanları ayıran kademe hattı ile ön cephe arasındaki mesafe 30.00 m.’dir. 

Kademe hattı dikkate alınarak planda bulunan yapılaşma koşullarına uyulacaktır. Yapılar 

kademe hattına 3.00 m.’den fazla yaklaşamaz. Kademe hattının geri sahasında kalan alanın 

meri mevzuatta belirtilen minimum parsel büyüklüğünü, cephe ve derinliği sağlamaması ya da 

imar yolundan cephe almaması nedeni ile yapı yapmaya elverişli olmaması halinde parselin 

tamamı için hattın ön sahasındaki yapılaşma koşulları geçerlidir.” şeklinde değiştirilmesi ve 

plan notunun 4.2. YAPI/YAPILAŞMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER başlığı altından 2. 

ÖZEL HÜKÜMLER başlığı altına taşınması sureti ile itiraz Komisyonumuzca tadilen uygun 

görülmüştür. 

863. Erol TURAN ve Faruk ÇİÇEKÇİ, 17.11.2017 tarih ve 19782 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1201 ada 1 

nolu parselin yapılaşma koşullarının 0,30/0,60 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın tadilen uygun 

görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + 

TK” kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

864. Hayriye TEZEL, 09.11.2017 tarih ve 19088 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1202 ada 1 nolu parselin 

yapılaşma koşullarının 2 kat ve 0,25/0,50 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 
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Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile kademe hattının kaldırıması 

sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + 

TK” kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

865. Vural ACARTEKİN, 08.11.2017 tarih ve 18972 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1202 ada 1 nolu parselin 

yapılaşma koşullarının 2 kat ve 0,25/0,50 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile kademe hattının kaldırıması 

sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + 

TK” kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

866. Bahattin TAŞ, 16.11.2017 tarih ve 19705 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yalı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5378 nolu parselin yapılaşma 

koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; mevcut yapılaşmaların bitişik olması 

nedeni ile inşaat artışı olmaması için 0,40/1,60 yapılaşma koşulunun kaldırılmaması ve Darıca 

İlçesi Merkez Bölgesi’nde bulunan BL nizamlı tüm parsellerin B nizamlı olacak şekilde 

değiştirilmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesince yapılan düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine 

aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği 

şekli ile uygun görülmüştür. 

867. Ahmet COŞAR vd., 13.11.2017 tarih ve 19308 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Yalı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 7573 nolu parselin yapılaşma 

koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; mevcut yapılaşmaların bitişik olması 

nedeni ile inşaat artışı olmaması için 0,40/1,60 yapılaşma koşulunun kaldırılmaması ve Darıca 

İlçesi Merkez Bölgesi’nde bulunan BL nizamlı tüm parsellerin B nizamlı olacak şekilde 

değiştirilmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesince yapılan düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine 

aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği 

şekli ile uygun görülmüştür. 
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868. Pakize ERDOĞAN, Neşem ERGİN ve Saliha BAHTİYAR, 21.11.2017 tarih ve 20048 

sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Yalı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5376 nolu parselin yapılaşma koşullarının B-4 olarak değiştirilmesini ve dilekçe 

ekindeki şekliyle yoldan ihdas yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; mevcut yapının kısmen ihdas alanında 

kaldığı da dikkate alınarak yapı cephelerinin düzenli hale getirilmesi için parselin yol 

köşesinin 3,00 m. x 3,00 m. kırılarak ekte belirtildiği gibi ihdas edilmesi, mevcut 

yapılaşmaların bitişik olması nedeni ile inşaat artışı olmaması için 0,40/1,60 yapılaşma 

koşulunun kaldırılmaması ve Darıca İlçesi Merkez Bölgesi’nde bulunan BL nizamlı tüm 

parsellerin B nizamlı olacak şekilde değiştirilmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü 

tespit edilmiştir. 

Belediyesince yapılan düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve yoğunluk 

değerlerine aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca 

Belediyesinden geldiği şekli ile uygun görülmüştür. 

869. İsmail DURANAY, 09.11.2017 tarih ve 19072 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1205 ada 2 nolu parselin 

TAKS değerinin 0,30 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın tadilen uygun 

görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + 

TK” kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

870. Hüseyin Bölükbaşı ÜNAN, 16.11.2017 tarih ve 19669 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1165 ada 2 

nolu parselin TAKS değerinin 0,30 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın tadilen uygun 

görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + 

TK” kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

871. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube 

Müdürlüğü’nün 24.11.2017 tarih ve 186234 sayılı yazısı ekinde yer alan; İsmail 

DURANAY’a ait, 01.12.2017 tarih ve 5883 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 
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İlçesi, Piri Reis Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1205 ada 2 nolu parselin TAKS 

değerinin 0,30 olarak değiştirilmesini talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; itiraza konu parselin yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olması nedeni ile itirazın tadilen uygun 

görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, bahse konu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı revizyonunda itiraza konu parsel ve yakın çevresindeki “Konut Alanı” ve “Otel + 

TK” kullanımına sahip parsellerin 3/A-1/3 0,25/0,25 yapılaşma koşullarının 3/A-2/3 0,15/0,30 

olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yoğunlukların bu 

doğrultuda belirlendiği, bahse konu parsellerin yapılaşma koşullarının 0,25/0,50 olarak 

belirlenmesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine aykırı olacağı 

belirlendiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve meri mevzuata aykırı işlem 

yapılamayacağı gerekçesi ile itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

872. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube 

Müdürlüğü 12.12.2017 tarihli ve 206235-1 sayılı yazısı ve ekindeki İSU Genel Müdürlüğü 

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı,  

07.08.2017 tarih ve 14936 sayılı yazısı ile, Belediyemiz, Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi, 

Cami Mahallesi sınırları dahilinde, Alibaba Sokak’ın bulunduğu bölgenin yağmursuyu ve 

kanalizasyon probleminin giderilmesi amacı ile çalışma yapıldığı, Boran Çiftliği’nin sahibi ile 

yapılan görüşmelere rağmen hattın Şelale Sokak’a bağlantısının kamulaştırma dışında 

yapılamayacağının anlaşıldığını, topofgrafik yapı gereği cazibeli sisteme göre projelendirilmiş 

ve söz konusu bölgenin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan proje 

doğrultusunda, yağmursuyu ve atıksu hatlarının yazı ekinde gönderilen şekilde planlara 

işlenmesini, 

10.08.2017 tarih ve 15211 sayılı yazısı ile, Belediyemiz, Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi 

sınırları dahilinde, Bağlar Sokak’ın bulunduğu bölgede dere yatağının taşması sonucu evinin 

su baskınına maruz kaldığını ifade ederek, konu ile ilgili talepte bulunduğunu, bahse konu 

talep doğrultusunda bahse konu bölge incelendiğinde Ağıl Deresi güzergahının, Bağlar 

sokak’tan geçiş yapmakta olduğunu ve dere yatağının imar planlarında korunmadığının 

görüldüğünü, bahse konu dere ile ilgili çalışmaların İdarelerince yürütülebilmesi amacı ile 

yazıları ekinde gönderilen dere güzergahının imar planlarına işlenmesini, bahse konu dere 

aksında ileride taşkın riski ile karşılaşılmaması adına çukur kısımlarında dere ıslahı veya 

yağmursuyu hattı ile kanalizasyon hatları yapılabilmesi amacı ile yapılaşmaya konu 

edilmemesi, üstünün kapatılmaması, sağında ve solunda kanalizasyon hattı döşenebilmesi ve 

dere temizliğinin yapılabilmesi için, havzanın 100 ve 500 yıllık debilerini geçirebilecek 

şekilde yatay genişlikte ilave, kesit genişliği 7,00 metereden küçük derelerde tek tarafta, 7,00 

metreden büyük derelerde her iki tarafta 5,00 metre alan servis yolu bırakılacak şekilde imar 

planlarında düzenleme yapılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; bahse konu taleplerin 1/5000 ölçekli 

nazım imar planına uygun olarak planlama alanı içerinde kalan kısımlarının plana işlenmesi 

sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, planlar üzerinde yol ve dere gösteriminin yanlış 

olduğu belirlendiğinden, İSU Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın ilgili 

taleplerinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

gösterim tekniğine uygun olarak planlarda gösteriminin sağlanması sureti ile itiraz 

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 
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873. Bahattin TAŞ, 23.11.2017 tarih ve 20237 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Yalı Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 5378 nolu parselin TAKS sınırının 

kaldırılmasını talep etmektedir. 

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; mevcut yapılaşmaların bitişik olması 

nedeni ile inşaat artışı olmaması için 0,40/1,60 yapılaşma koşulunun kaldırılmaması ve Darıca 

İlçesi Merkez Bölgesi’nde bulunan BL nizamlı tüm parsellerin B nizamlı olacak şekilde 

değiştirilmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesince yapılan düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk değerlerine 

aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği 

şekli ile uygun görülmüştür. 

874. Erkom Sitesi maliklerinden Bilge ÖZGÜLŞEN, 28.11.2017 tarih ve 20841 sayılı itiraz 

dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki 

olduğu 5957 nolu parselin yapılaşma şartlarının revizyon öncesindeki haline getirilmesini ve 

parsel üzerindeki yol alanının kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin revizyon plan öncesindeki 

yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun belirlenmesi ve maliklerin 

kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma koşullarının A/8, E:1,00 olarak 

düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda zemin formasyonu olarak “Önlemli Alan” kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı” 

kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma koşulu belirtilmediği ancak aynı 

kullanımda  kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden oluşan yapı adası üzerinde 

“M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı olduğu belirlenmiştir. Bahse 

konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon plan ile üst ölçekli planlara 

uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise yakın 

çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve gelecekteki yapı 

düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu Yarımadası’nın 

hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel plan kararlarına 

aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 E:1,00 olarak 

düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

875. Enver EMEN, 28.11.2017 tarih ve 20864 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca 

İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 6383 nolu parselin yapılaşma 

şartlarının eski haline getirilmesini, parsel üzerindeki yol ve park alanın kaldırılmasını talep 

etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin “Park Alanı” kullanımında 

kalan bir kısmının bulunmadığının belirlendiği bu nedenle talebin değerlendirilmediği, 

parselin revizyon plan öncesindeki yapılaşma koşullarının Hmaks:24,50 m., E:1,00 olduğunun 

belirlenmesi ve maliklerin kazanılmış hak kaybının önlenmesi amacıyla yapılaşma 

koşullarının A/8, E:1,00 olarak düzenlenmesi şartıyla itirazın tadilen uygun görüldüğü, 

ancak tarafımıza iletilen planlarda itiraza konu 6507 nolu parsel ile 6383 nolu 

parsellerin yapılaşma koşullarının A/3 E:1,00 olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. 

Belediyesinin tadilen uygun kararına karşın, itiraza konu parselin revizyon öncesindeki 

planlarda “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında yer aldığı, parselin üzerinde yapılaşma 

koşulu belirtilmediği ancak aynı kullanımda kalan 5957, 6384, 6383 ve 6507 nolu parsellerden 

oluşan yapı adası üzerinde “M.K.” ve Hmaks:24,50 E:1,00 yapılaşma koşullarının yazılı 

olduğu belirlenmiştir. Bahse konu parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı revizyon 
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plan ile üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde “Otel + TK” olarak değiştirilmiş, yapılaşma 

koşulları ise yakın çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde 0,25/0,50 olarak 

düzenlenmiştir. Bilindiği üzere imar planları günümüzdeki yapı düzenini değil hedeflenen ve 

gelecekteki yapı düzenini organize etmek amacı ile yapılmakta olup, kıyıda ve Bayramoğlu 

Yarımadası’nın hemen başlangıcında yer alan itiraza konu parselin yapılaşma koşulunun genel 

plan kararlarına aykırı olmaması ve maliklerin de haklarının korunabilmesi amacı ile A-3 

E:1,00 olarak düzenlenmesi sureti ile itiraz  Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

876. Halil GÜZELBABA, 02.11.2017 tarih ve 18566 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1489 ada 6 nolu parselin 

üzerindeki yol alanının kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parsel köşesinin fazladan yol alanında 

kaldığı ve terk alanının azaltılmasının yol güzergahını etkilemediği belirlendiğinden parselin 

yol köşesinin 3,00 m. x 3,00 m. kırılması sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit 

edilmiştir. 

Belediyesince yapılan düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve meri mevzuata 

aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği 

şekli ile uygun görülmüştür. 

877. Kenan YAŞAR ve hissedarları, 06.11.2017 tarih ve 18768 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 548 

ada 1 nolu parselin üzerindeki yol alanının kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanlarının azaltılamayacağı ve 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda devamlılığı olan bir yolun şerit sayısının 

belli bir kesimde azaltılamayacağı/daraltılamayacağı gerekçesi ile yol alanının kaldırılmasının 

reddedildiği, ancak yol güzergahının devamında 551 ada 2 nolu parselin kamu alanının 

ihdasının azaltılıp, 549 ada 1 nolu parselin yol alanında kalan kısmının azaltılarak terk ve 

ihdas dengesinin sağlanması sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesince yapılan düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve meri mevzuata 

aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği 

şekli ile uygun görülmüştür. 

878. Emrah ORDUKAYA, 28.11.2017 tarih ve 20980 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1530 ada 12 nolu 

parselin üzerindeki yol alanının kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin yol alanında kalan kısmının 

azaltılarak mağduriyetin en aza indirilebilmesi için yolun yaklaşık 2,00 m. karşı tarafa 

kaydırılması sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesince yapılan düzenlemenin yürürlükte Darıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

plan notlarının 4.2.69. maddesi uyarınca yapılabileceği belirlendiğinden itiraz 

Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği şekli ile uygun görülmüştür. 

879. Naciye ÖZKAN vd., 28.11.2017 tarih ve 20998 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 154 ada 17 nolu parselin 

üzerindeki yol alanının kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; yol alanının kaldırılması uygun 

görülmemekle birlikte, kullanım kararı sınırlarının düzeltilmesi için parselin “Okul Alanı” 
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kullanımında kalan kısmının “Konut Alanı”na dahil edilmesi sureti ile itirazın tadilen uygun 

görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesince tadilen uygun görüldüğü belirlenen itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden 

geldiği şekli ile uygun görülmüştür. 

880. İlhan ESER, 11.12.2017 tarih ve 21754 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, Darıca İlçesi, 

Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 1819 ada 5 nolu parselin üzerindeki 

yol alanının kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; parselin yol alanında kalan kısmının 

azaltılarak mağduriyetin en aza indirilebilmesi için parselin yol köşesinin 2,00 m. x 2,00 m. 

kırılması sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesince yapılan düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve meri mevzuata 

aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği 

şekli ile uygun görülmüştür. 

881. Yaman SÖNMEZYILDIZ, 15.11.2017 tarih ve 19513 sayılı itiraz dilekçesi ile; 

Belediyemiz, Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 4594 nolu 

parselin üzerindeki yol ve park alanının kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanlarının 

azaltılamayacağından yol ve park alanlarının kaldırılması uygun görülmemekle birlikte, 

mülkiyet karışıklıklarının giderilmesi için 3518 nolu parselin tevhid edilmesi gereken kısmının 

yol alanı olarak düzenlenmesi sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesince yapılan düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve meri mevzuata 

aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği 

şekli ile uygun görülmüştür. 

882. Mehmet ÖZTÜRK, 24.11.2017 tarih ve 20438 sayılı itiraz dilekçesi ile; Belediyemiz, 

Darıca İlçesi, Nenehatun Mahallesi sınırları dahilinde, maliki olduğu 2127 ada 14 nolu 

parselin üzerindeki yol ve park alanının kaldırılmasını talep etmektedir.  

Darıca Belediye Meclisi'nin ilgili kararı incelendiğinde; donatı alanlarının 

azaltılamayacağından yol ve park alanlarının kaldırılması uygun görülmemekle birlikte, “Park 

Alanı” sınırlarının sehven hatalı işlendiği belirlendiğinden “Park Alanı” kullanımını sınırının 

parsel sınırına alınması sureti ile itirazın tadilen uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Belediyesince yapılan düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve meri mevzuata 

aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden itiraz Komisyonumuzca Belediyesinden geldiği 

şekli ile uygun görülmüştür. 

883. Darıca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Başkanlık Oluru alınan 28.11.2018 tarih ve 

814 sayılı yazısı ve ekleri ile; 

a) Darıca Merkez bölgesinde ‘Yapı Yasaklı Alan’ olan bölgenin yapılaşma koşulları 

kaldırıldığı ve ‘Yapı Yasaklı Alan’ olarak ilan edilen alanın, her parsel için ayrı ayrı 

hazırlatılan zemin etüt raporları ile bölge kısmen önlemli alan olarak değiştirildiği, 

dolayısıyla hak sahiplerini mağdur etmemek adına kaldırılan yapılaşma koşullarının 

plana yeniden işlenmesini,  

b) Yelkenkaya bölgesinde ve Bayramoğlu mahallesinde yapılaşma koşulları 3/A-1/3, 

0.25/0.25 olan alanların koşulları 3/A-2/3, 0.15/0.30 olarak değiştirildiği, bu 
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koşulların çevre yapılaşmalar dikkate alınarak, 3/A-2/3, 0.25/0.50 şeklinde 

düzenlenmesini, 

c) Havamania sınırlarının sehven ED50 datumunda eklendiği ve sınırların itrf96 

datumunda eklenmesini, 

d) Çelikoğlu Caddesi’ne cepheli ilk parsellerin 3/A-3/3, Taks: 0.40 yapılaşma koşullarına 

sahip “Konut Alanı” olarak onaylandığı ve söz konusu parsellerin yapılaşma 

koşullarının 3/A-4/3, Taks: 0.40 olarak değiştirilmesini, 

e) 254 ada 19 no’lu parselde Hmax: 6.50 ifadesinin kaldırılmasını ve 10.00 m. olan 

çekme mesafelerinin 5.00 m. olarak değiştirilmesini, 

f) Ekli kroki ile 7.00 m. genişliğindeki imar yolunun ulaşım problemlerinin giderilmesi 

amacıyla gösterildiği gibi 12.00 m. olarak düzenlenmesini, 

g) Plan hükümlerinin 2.1. no’lu maddesinin “İmar planlarında üzerinde “TK” Lejantı 

olan Konut ve ticaret alanlarında Otel Alanı alan kullanımına sahip parsellerde talep 

edilmesi halinde imar planı üzerinde yer alan yapılaşma koşuları çerçevesinde turistik 

tesis Konut yapılabilir. Turistik tesis yapılması halinde yapının tamamı bu amaçla 

kullanılacaktır. Konut yapılması halinde plan hükümlerinde Konut alanı ile ilgili 

bulunan tüm hususlar bu alanlar için de geçerlidir. Tercihli kullanımlarda (‘TK’ 

lejantlı alanlarda) turistik tesis yapılması halinde 2000 m2 ve üzerinde alan 

büyüklüğüne sahip parsellerde ya da ada bazında uygulama yapılması şartıyla ilave 1 

kat ve 0.20 emsal verilir. Ancak yapılacak tesislerde “Turizm Teşvik Kanunu”, 

“Turizm, Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” esaslarına 

uyulması Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Turizm Yatırım Belgesi” alınması 

zorunludur.” şeklinde değiştirilmesini, 

h) Plan hükümlerinin 4.1.2. no’lu maddesinin “Düğün Salonları: Bünyesinde düğün, 

nişan vb. organizasyonların yapıldığı aynı zamanda diğer sosyal etkinliklerinde 

düzenlenebildiği yapılardır. İmar planlarında 10 m. ve üzeri genişliğe sahip imar 

yoluna cepheli parsellerde tamamı ticaret, turizm, kentsel çalışma alanı, konut dışı 

kentsel çalışma alanı ve sosyo kültürel tesis alanı olan ada ve parsellerde giriş 

katında veya giriş katı ile irtibatlı en fazla bir kat aşağıda yapılabilir. Üst katlarda 

yapılması durumunda bitişik kısımlarda konut, hastane, yurt gibi bağımsız bölümler 

varsa bu kısımlarda yeterli ses yalıtımı yapılmalıdır. Sosyokültürel tesis alanlarında 

yapıldığında binanın tamamı bu fonksiyona ayrılabilir. Salon alanı en az 300 m² 

olacak olup, iç yüksekliklerinin 3.50 m’ den az olmaması gerekmektedir.” şeklinde 

değiştirilmesini talep etmiş olup, 

bahse konu taleplerden; 

d) maddesinin Darıca Belediyesi’nin 01.03.2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun 

görülmediği, 

diğer taleplerin, 

i) Yapı Yasaklı Alan kullanımında kalan alanlar için “Yapı Yasaklı Alanda kalan ve 

ilgili kurum tarafından zemin etütleri onaylanıp yapılaşmaya elverişli hale gelen 

parsellerde plandaki yapılaşma koşullarına göre yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu 

eklenmesi, 

j) 254 ada 19 no’lu parselin kullanım kararının “Cami Alanı” olarak değiştirilmesi ve 

Telsiz Sokak ile Gazanfer Sokak’ın yol genişliklerinin 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına uygun olacak şekilde 14.00 m. olarak işlenmesi, 

k) Plan hükümlerinin 4.2.15. maddesinin “Konut alanlarında, ayrık nizamda ön ve arka 

parsel cephelerinin ortalamasının 14.00 m’nin altında olması veya komşu parselin 

muvafakatı halinde, birkaç parseli birlikte mütalaa ederek blok düzenlemeye belediye 

yetkilidir. Blok nizam düzenlemelerinde imar mevzuatına aykırı yapılar dikkate 

alınmaz.” şeklinde değiştirilmesi 
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l) Plan hükümlerine “Uygulama imar planında yol genişlikleri 15.00 m. ve daha üstünde 

yol genişliğine sahip olan yollara cepheli olan parsellerde asma kat yapılabilir.” 

notunun eklenmesi sureti ile Darıca Belediyesince tadilen kabul edildiği, 

Bu düzenlemeler dışında adı geçen meclis kararı ile; 

m) Kamu alanlarının özel mülkiyete konu edilmesinin engellenmesi amacıyla Yalı 

Mahallesi, 5341, 5344 ve 6269 no'lu parselin güneyinde, deniz tarafındaki tescil harici 

alanlarının kullanım alanı dışında bırakılmasına, 

 

n) Sırasöğütler Mahallesi, 1555 ada ile 1556 ada arasındaki 7 m.lik imar yolunun Eğitim 

Uygulama Okuluna dâhil edilmesi, 1556 ada 1 no’lu parsel üzerindeki “Eğitim 

Uygulama Okulu” çekme mesafelerinin 3 m. olarak değiştirilmesine, 

 

o) 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararları doğrultusunda; üzerinde mevcut 

spor tesisi bulunan 1548 ada 1 no’lu parselin ‘Park Alanı’ kullanımının Hmax: 4 Kat, 

E: 0.50 yapılaşma koşullarıyla ‘Spor Alanı’ olarak değiştirilmesine, karşılığında 1209 

ada 1 no’lu parselin ‘Belediye Hizmet Alanı’ kullanımının ‘Park Alanı’ olarak 

değiştirilmesine, 2238 ada 1 no’lu parsel önünde bulunan tescil harici alanın ‘Otel 

alanı’ olan alan kullanım kararının ‘Park Alanı’ olarak değiştirilmesine, yine nazım 

imar planı kararları doğrultusunda 2359 ada 2 no’lu parselin kullanım sınırının 

düzeltilmesine, 

 

p) 9223 no’lu parselin kullanım sınırlarının diğer parsellerin yol kullanımını 

engellediğinden eski haline getirilmesine, 

 

q) Bağlarbaşı Mahallesi, 4318, 4319, 4321 no’lu parsellerin çekme mesafelerinin 3 m. 

olarak değiştirilmesine karar verildiği belirlenmiştir. 

Bahse konu düzenlemelerden;  

a) ve i) maddesi “Yapı Yasaklı Alan” formasyonunda kalan alanların zemin etüdü 

yapılmadan yapılaşma koşulu verilmek sureti ile yapı yapılabilir bir alan olarak 

değerlendirilmesinin meri mevzuata uygun olmayacağı, Belediyemizce alanın bütününde 

zemin etüdü yapıldıktan sonra planların etüt kapsamında revize edilmesi gerektiğinden 

Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

b) ve Belediyesince reddedilen d) maddesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım ve 

yoğunluk kararlarına aykırı olacağından Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

h), k) ve l) maddeleri 12 ilçe için belirlenmiş plan notlarının bütünlüğünün bozulmasına 

neden olacağından Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

f) maddesinde ifade edilen düzenleme ile ilgili olarak revizyon öncesin planlar 

incelendiğinde planda “Park Alanı” olarak gösterilen alanın çevresindeki yolların 12,00 

metre olarak gösterildiği belirlendiğinden eski plana uygun olarak düzenleme yapılması 

sureti ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

g) maddesindeki plan notu düzenlemesinin “İmar planlarında üzerinde “TK” Lejantı olan 

Konut ve ticaret alanlarında Otel Alanı alan kullanımına sahip parsellerde talep edilmesi 

halinde imar planı üzerinde yer alan yapılaşma koşuları çerçevesinde turistik tesis Konut 

yapılabilir. Turistik tesis yapılması halinde yapının tamamı bu amaçla kullanılacaktır. 

Konut yapılması halinde plan hükümlerinde Konut alanı ile ilgili bulunan tüm hususlar bu 

alanlar için de geçerlidir. Tercihli kullanımlarda (‘TK’ lejantlı alanlarda) turistik tesis 

yapılması halinde 2000 m2 ve üzerinde alan büyüklüğüne sahip parsellerde ya da ada 
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bazında uygulama yapılması şartıyla ilave 1 kat ve 0.20 emsal verilir. Ancak yapılacak 

tesislerde “Turizm Teşvik Kanunu”, “Turizm, Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine 

İlişkin Yönetmelik” esaslarına uyulması Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Turizm 

Yatırım Belgesi” alınması zorunludur.” şeklinde düzenlenmesi sureti ile 

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

p) maddesindeki düzenleme 9223 nolu parselde yer alan yapıyı sıfırlayacak şekilde 

“Konut Alanı” kullanımının düzenlenmesi sureti ile Komisyonumuzca tadilen uygun 

görülmüştür. 

c), e), j), m), n), o) ve q) maddesi kapsamında yapılan düzenlemeler Komisyonumuzca 

Belediyesinden geldiği şekli ile uygun görülmüştür. 

İtirazlar dışında, plan üzerinde yer alan plan notlarının pafta üzerinden kaldırılarak plan 

notlarına eklenmesi, Belediyemiz Meclisi’nin 14.09.2017 tarih ve 512 sayılı kararı ile onaylaran plan 

notlarının 4.2. YAPI/YAPILAŞMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER başlığı altına eklenen 4.2.78. 

ve 4.2.79. maddelerinin 2. ÖZEL HÜKÜMLER başlığı altına taşınması, yapılan düzenlemer 

sonucunda plan notlarının sıralamasının yeniden düzenlenmesi Komisyonumuzca tadilen uygun 

görülmüştür. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği UİP-1803,64 (Plan 

İşlem Numarası) almış değişiklik teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesi ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek 

karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir. 04.05.2018   

                                                                                             

Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, 11.05.2018 tarihli meclis 

toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.  

         KARAR: 

 Darıca Belediyesi sınırları dahilinde Belediyemiz Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 512 

sayılı kararı ile onaylanan "Darıca Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Revizyonuna yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu; komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu 

Üyeleri Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Salih IŞIK, Dilek TAN, Zafer 

ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, 

Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın 

ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.  

 

 

 

e-imzalıdır 

 

Başkan V. 

 Mehmet Zekeriya ÖZAK 

 

 

Katip Üye  

Tuba ŞENSOY 

 

 

Katip Üye  

Özlem EKŞİ ŞAHİNKAYA 
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