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 T.C. 
ÇATALCA BELEDİYESİ 

           MECLİS KARARI                                   
 

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/04/2015 

Karar No 37 Cem KARA (√ ) 
                    
Ufuk AKIN  (√ )                 Cengiz AYDIN  (√ )   
Ayhan TUTUN (√)            Süleyman KOLCUOĞLU(√) 
Hüseyin KAHYA  (√ )       Belgin TEZER  (√ )  
Mesut ÜNER (√ )               Erhan GÜZEL  (√ )  
Hasan GÖKÇE (  )             S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )  
Tuncay ALTUN  (√ )          Tuba GEÇMEZ  (√ )  
Meral AYDOĞAN(   )        Metin SEZER  (   )  
Ömer ENGİN  ( √  )           Filiz ÖDER   (√ )  
Celalettin SONKAYA (√)  Cavit ETEKE  (√ )  
Ridvan HACET  (√ )          İ.Caner TEMEL (√ )  
H. Muharrem GÖK (√ )     Özlem COŞKUN ( √ )  
Ayhan YILDIRIM  (√ )      Remziye ARSLANCA (   )  
Ersin TAŞKIN  (   )               

 
Konu:1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama 
İmar Planı itirazları ile ilgili  imar komisyon 
raporunun görüşülmesi.  
 

GÜNDEM -6: 1/1000 Ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı itirazları ile ilgili  imar 
komisyon raporunun görüşülmesi.  

 
İMAR KOMİSYON RAPORU 

 
   Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 24.02.2015 tarih 261-1475  sayılı yazısında; 
 
 
  İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. 
           b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı yazımız. 
           c) 12/02/2013 tarih ve 254 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı. 
           d) 01/08/2013 tarih 142941 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama 

Müdürlüğü’nün yazısı. 
          e) 14.08.2013 tarih 1607-7444 sayılı askıya iniş çıkış tarihlerini bildiren dağıtım yazımız.    
 f) Askı tutanağı. 
 g) 05/09/2013 tarih, 5443 sayılı dilekçe, (Çanakça 946 parsel), 
 h) 26/08/2013 tarih, 5235 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1335 parsel), 
 ı) 02/09/2013 tarih, 5344 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1364 parsel), 
 j) 02/09/2013 tarih, 5345 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1388 parsel), 
 k) 12/09/2013 tarih, 5720 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1046 parsel), 
 l) 12/09/2013 tarih, 5681 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1158 parsel), 
 m) 11/09/2013 tarih, 5650 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1174 parsel), 
            n) 11/09/2013 tarih, 5663 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1109 parsel), 
            o) 12/09/2013 tarih, 5700 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1199 parsel), 
            p) 12/09/2013 tarih, 5763 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1132 parsel), 
            r) 10/09/2013 tarih, 5616 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1048 parsel), 
 s) 05/09/2013 tarih, 5434 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1356 parsel), 
 t) 05/09/2013 tarih, 5469 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1292 parsel), 
            u) 26/08/2013 tarih, 5234 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1292 parsel), 
 v) 03/09/2013 tarih, 5377 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1258 parsel), 
 y) 12/09/2013 tarih, 5759 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1267 parsel), 
 z) 12/09/2013 tarih, 5757 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1333 parsel),  
 a1) 05/09/2013 tarih, 5471 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1352 ve 1354 parseller), 
 a2) 12/09/2013 tarih, 5702sayılı dilekçe, ( Çanakça 1487 parsel), 
 a3) 11/09/2013 tarih, 5655 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1123 ve 1124 parseller), 
            a4) 11/09/2013 tarih, 5656 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1799 parsel), 
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            a5) 11/09/2013 tarih, 5657 sayılı dilekçe, ( Çanakça 660 parsel), 
            a6) 11/09/2013 tarih, 5658 sayılı dilekçe, ( Çanakça 352 parsel), 
  a7) 11/09/2013 tarih, 5659 sayılı dilekçe, ( Çanakça 79 parsel), 
            a8) 11/09/2013 tarih, 5660 sayılı dilekçe, ( Çanakça 208 parsel), 
            a9) 11/09/2013 tarih, 5661 sayılı dilekçe, ( Çanakça 780 parsel), 
  a10) 11/09/2013 tarih, 5662 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1497 parsel), 
            a11) 11/09/2013 tarih, 5664 sayılı dilekçe, ( Çanakça 826 parsel), 
            a12) 11/09/2013 tarih, 5665 sayılı dilekçe, ( Çanakça 779 parsel), 
            a13) 11/09/2013 tarih, 5667 sayılı dilekçe, ( Çanakça 142 parsel), 
            a14) 11/09/2013 tarih, 5668 sayılı dilekçe, ( Çanakça 421 parsel), 
            a15) 12/09/2013 tarih, 5708 sayılı dilekçe, ( Çanakça 4473 parsel), 
            a16) 12/09/2013 tarih, 5766 sayılı dilekçe, ( Çanakça 461 ve 462 parseller), 
            a17) 12/09/2013 tarih, 5754 sayılı dilekçe, ( Çanakça 941 ve 942 parseller), 
            a18) 12/09/2013 tarih, 5692 sayılı dilekçe, ( Çanakça 689 parsel), 
            a19) 12/09/2013 tarih, 5693 sayılı dilekçe, ( Çanakça 134 parsel), 
            a20) 12/09/2013 tarih, 5695 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1431 parsel), 
 a21) 12/09/2013 tarih, 5694 sayılı dilekçe, ( Çanakça 649 parsel), 
            a22) 12/09/2013 tarih, 5696 sayılı dilekçe, ( Çanakça 789 parsel), 
            a23) 12/09/2013 tarih, 5697 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1496 ve 4502 parseller), 
            a24) 12/09/2013 tarih, 5698 sayılı dilekçe, ( Çanakça 297 parsel), 
            a25) 12/09/2013 tarih, 5699 sayılı dilekçe, ( Çanakça 236 parsel), 
            a26) 12/09/2013 tarih, 5701 sayılı dilekçe, ( Çanakça 219 parsel), 
            a27) 12/09/2013 tarih, 5683 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1459 parsel), 
            a28) 12/09/2013 tarih, 5682 sayılı dilekçe, ( Çanakça 77 parsel), 
            a29) 12/09/2013 tarih, 5685 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1417 parsel), 
              a30) 12/09/2013 tarih, 5684 sayılı dilekçe, ( Çanakça 126 parsel), 
              a31) 12/09/2013 tarih, 5687 sayılı dilekçe, ( Çanakça 8 parsel), 
              a32) 12/09/2013 tarih, 5686 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1802 parsel), 
   a33) 12/09/2013 tarih, 5688 sayılı dilekçe, ( Çanakça 6 parsel), 
              a34) 12/09/2013 tarih, 5689 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1703 ve 2025 parseller), 
              a35) 12/09/2013 tarih, 5690 sayılı dilekçe, ( Çanakça 790 parsel), 
              a36) 12/09/2013 tarih, 5691 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1893 parsel), 
              a37) 12/09/2013 tarih, 5716 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1449 parsel), 
              a38) 12/09/2013 tarih, 5717 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1467 parsel), 
              a39) 12/09/2013 tarih, 5718 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1430 parsel), 
              a40) 12/09/2013 tarih, 5719 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1218 parsel), 
              a41) 12/09/2013 tarih, 5755 sayılı dilekçe, ( Çanakça 181,232 ve 460 parseller), 
              a42) 12/09/2013 tarih, 5756 sayılı dilekçe, ( Çanakça 379,380 ve 381 parseller), 
              a43) 12/09/2013 tarih, 5758 sayılı dilekçe, ( Çanakça 66 parsel), 
              a44) 12/09/2013 tarih, 5760 sayılı dilekçe, ( Çanakça 586 parsel), 
              a45) 12/09/2013 tarih, 5261 sayılı dilekçe, ( Çanakça 104 ada 22 ve 105 ada 5 parsel), 
              a46) 12/09/2013 tarih, 5677 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1027 parsel), 
   a47) 12/09/2013 tarih, 5679 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1092 parsel), 
              a48) 12/09/2013 tarih, 5678 sayılı dilekçe, ( Çanakça 299 parsel), 
              a49) 12/09/2013 tarih, 5680 sayılı dilekçe, ( Çanakça 69 parsel), 
              a50) 12/09/2013 tarih, 5742 sayılı dilekçe, ( Çanakça 899 parsel), 
   a51) 12/09/2013 tarih, 5741 sayılı dilekçe, ( Çanakça 814 parsel), 
              a52) 12/09/2013 tarih, 5724 sayılı dilekçe, ( Çanakça 408 parsel), 
              a53) 12/09/2013 tarih, 5721 sayılı dilekçe, ( Çanakça 308,310 ve 1129 parseller),   
            a54) 12/09/2013 tarih, 5762 sayılı dilekçe, ( Çanakça 549 parsel), 
              a55) 12/09/2013 tarih, 5764 sayılı dilekçe, ( Çanakça 635 parsel), 
              a56) 12/09/2013 tarih, 5765 sayılı dilekçe, ( Çanakça 5 parsel), 
    a57) 12/09/2013 tarih, 5704 sayılı dilekçe, ( Çanakça 188 parsel), 
              a58) 12/09/2013 tarih, 5705 sayılı dilekçe, ( Çanakça 786 parsel), 
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   a59) 12/09/2013 tarih, 5714 sayılı dilekçe, ( Çanakça 690 parsel), 
              a60) 12/09/2013 tarih, 5715 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1439 parsel),  
              a61) 09/09/2013 tarih, 5579 sayılı dilekçe, ( Çanakça 233 parsel), 
              a62) 09/09/2013 tarih, 5576 sayılı dilekçe, ( Çanakça 700 parsel), 
   a63) 09/09/2013 tarih, 5574 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1521 parsel), 
              a64) 02/09/2013 tarih, 5347 sayılı dilekçe, ( Çanakça 180 parsel), 
              a65) 02/09/2013 tarih, 5346 sayılı dilekçe, ( Çanakça 62 parsel), 
              a66) 09/09/2013 tarih, 5577 sayılı dilekçe, ( Çanakça 692 parsel), 
              a67) 09/09/2013 tarih, 5575 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1029 parsel), 
   a68) 12/09/2013 tarih, 5726 sayılı dilekçe, ( Çanakça 821 parsel), 
              a69) 12/09/2013 tarih, 5722 sayılı dilekçe, ( Çanakça 4522 parsel), 
              a70) 12/09/2013 tarih, 5744 sayılı dilekçe, ( Çanakça 56 parsel), 
              a71) 12/09/2013 tarih, 5743 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1630 parsel), 
              a72) 05/09/2013 tarih, 5448 sayılı dilekçe, ( Çanakça 438 parsel), 
              a73) 05/09/2013 tarih, 5430 sayılı dilekçe, ( Çanakça 66 parsel), 
              a74) 05/09/2013 tarih, 5425 sayılı dilekçe, ( Çanakça 535 ve 536 parseller), 
              a75) 05/09/2013 tarih, 5426 sayılı dilekçe, ( Çanakça 655 parsel), 
              a76) 05/09/2013 tarih, 5438 sayılı dilekçe, ( Çanakça 950 parsel), 
              a77) 05/09/2013 tarih, 5439 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1626 parsel), 
              a78) 05/09/2013 tarih, 5440 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1620 parsel), 
              a79) 05/09/2013 tarih, 5441 sayılı dilekçe, ( Çanakça 951 parsel), 
   a80) 05/09/2013 tarih, 5442 sayılı dilekçe, ( Çanakça 620 parsel), 
              a81) 05/09/2013 tarih, 5455 sayılı dilekçe, ( Çanakça 226 parsel), 
              a82) 05/09/2013 tarih, 5461 sayılı dilekçe, ( Çanakça 320,321 ve 322 parseller), 
              a83) 06/09/2013 tarih, 5475 sayılı dilekçe, ( Çanakça 684 parsel), 
               a84) 05/09/2013 tarih, 5470 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1524 parsel), 
               a85) 05/09/2013 tarih, 5472 sayılı dilekçe, ( Çanakça 563 parsel), 
               a86) 05/09/2013 tarih, 5473 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1450 parsel),  
    a87) 27/08/2013 tarih, 5262 sayılı dilekçe, ( Çanakça 610 parsel), 
               a88) 28/08/2013 tarih, 5288 sayılı dilekçe,( Çanakça 545 ve 104 ada 28 parseller), 
               a89) 09/09/2013 tarih, 5578 sayılı dilekçe, ( Çanakça 687 parsel), 
               a90) 04/10/2013 tarih, 8415 sayılı dilekçe, ( Çanakça 531,532 ve 533 parseller), 
               a91) 25/09/2013 tarih, 8197 sayılı dilekçe, ( Çanakça 1127 ve 1135 parseller), 
               a92) 04/10/2013 tarih, 8417 sayılı dilekçe, ( Çanakça 520 ve 551 parseller), 
               a93) 04/10/2013 tarih, 8416 sayılı dilekçe, ( Çanakça 537 ve 538 parseller), 
               a94) 12/09/2013 tarih, 5753 sayılı dilekçe, ( Çanakça Köyü Muhtarlığı) 

İTİRAZ KONUSU - 

 
 İlgi (g) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 946 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda ayrık nizam 2 kat Emsal:0,08 konut alanında kaldığından, emsal  
değerinin arttırılarak mağduriyetinin giderilmesini ve 18. madde sınırından çıkartılmasını talep 
etmektedir.   
 
 İlgi (h) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1335 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.30 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 12 
mt'lik yol alanında kaldığından, 12 mt'lik yolun mevcut ahırımın üzerinden geçtiği için 
kaydırılmasını, parselin tamamının konut alanına dönüştürülüp emsal değerinin arttırılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.   
 
 İlgi (ı) dilekçe ile Çanakça Mahallesi  1364 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında kaldığından, parselin emsal 
değerinin arttırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.    
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 İlgi (j) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1388 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında kaldığından, parselin emsal 
değerinin arttırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.   
 
 İlgi (k) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1046 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.30 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında kaldığından, parselin 
tamamının konut emsal değerinin arttırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.   
 
 İlgi (l) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1158 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 15 
mt'lik yol alanında kaldığından, parselin emsal değerinin arttırılarak mağduriyetinin giderilmesini 
talep etmektedir.   
 
 İlgi (m) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1174 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 7 mt'lik 
yol alanında kaldığından ve parselimi ikiye böldüğüden, parselin yol alanından çıkartılıp yeniden 
düzenleme yapılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.   
 
 İlgi (n) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1109 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 7 mt'lik 
yol alanında kaldığından, parselin yol alanından çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir.     
 
 İlgi (o) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1199 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 7 mt'lik 
yol alanında kaldığından, parselin yol alanından çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir.        
 İlgi (p) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1132 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 7 mt'lik 
yol alanında kaldığından ve parseli ikiye böldüğünden, parselin yol alanından çıkartılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.        
 
 İlgi (r) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1048 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.30 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 7 mt'lik 
yol alanında kaldığından, parselin yol alanından çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir.    
 
 İlgi (s) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1356 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.30 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 7 ve 12 
mt'lik yol alanında kaldığından, mevcut yapılaşmanın bulunduğu ve 7 metrelik yolun parselin 
yarısını aldığı belirterek parselin yol alanlarından çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir.       
 
 İlgi (t) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1292 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 7 mt'lik 
yol alanında kaldığından mevut yapılaşmaya zarar verdiğinden, 7 mt'lik yol alanının parsel sınırının 
dışına kaydırılmasını, yeniden düzenleme yapılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (u) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1292 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 7 mt'lik 
yol alanında kaldığından mevut yapılaşmaya zarar verdiğinden, 7 mt'lik yol alanının parsel sınırının 
dışına kaydırılmasını, yeniden düzenleme yapılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.      
 



5 

 İlgi (v) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1258 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 12 
mt'lik yol alanında kaldığından parselde mevcut yapılaşmalar olduğu belirtilerek, 12 mt'lik yol 
alanının parsel sınırının dışına kaydırılmasını ve 10 metreye düşürülmesini komşu parsellerden de 
eşit şekilde alınmasını, yeniden düzenleme yapılmasını ve emsal değerinin arttırılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.    
 
 İlgi (y) dilekçe ile Çanakça Mahallesi  1267 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 15 
mt'lik yol alanında kaldığından, parselin yol alanından çıkartılıp yeniden düzenleme yapılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.          
 
 İlgi (z) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1333 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı da 15 
mt'lik yol alanında kaldığından, parselin yol alanından çıkartılıp yeniden düzenleme yapılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.     
 
 İlgi (a1) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1352 ve 1354 nolu parseller; 1352 nolu parselin 
1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda park alanına terki, 1354 nolu parselin ise 7 
mt'lik yola terki olduğundan1352 nolu parsel park alanında kaldığından, parsellerdeki yol ve park 
alanlarının kaldırılarak yeniden düzenleme yapılmasını, mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir.     
 
 İlgi (a2) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1487 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parselin 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinden çıkartılıp emsal değerinin arttırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a3) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1123 ve 1124 nolu parseller 1/1000 ölçekli Çanakça 
Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar 
uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parsellerin 18. madde imar uygulaması yapılacak 
sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a4) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1799 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park 
alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parselin 18. madde 
imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir. 
 
 
 
 İlgi (a5) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 660 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park 
alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parselin 18. madde 
imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir. 
 
 İlgi (a6) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 352 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park 
alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parselin 18. madde 
imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir. 
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 İlgi (a7) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 79 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park 
alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parselin 18. madde 
imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir. 
 
 İlgi (a8) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 208 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parselin 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a9) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 780 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.20 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik 
yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parselin 
üzerinden geçen 7 mt'lik yol alanının kaldırılıp 15 yıldan bu yana diğer parsel malikleriyle anlaşarak 
bırakılan yolun planlara işlenilmesini ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden 
çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a10) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1497 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.20 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik 
yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parseldeki 
ahırların üzerinden geçen 7 mt'lik yol alanının kaldırılıp 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a11) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 826 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parselin 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a12) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 779 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parselin 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 
 İlgi (a13) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 142 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 10 mt'lik 
yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından mevcut 2 katlı 
yapı olduğu belirtilerek, parselin üzerinden geçen 10 mt'lik yol alanının kaldırılıp tamamının konut 
alanına dönüştürülmesini ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a14) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 421 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol 
alanında kaldığından, parselin üzerinden geçen 7 mt'lik yol alanının parsel sınırına çekilmesini, 
emsal değerinin 0.20 ye arttırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a15) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 4473 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı minimum ifraz 1250m² E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut 
alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 
kaldığından ve 244 m² lik parselden %40 kesinti olduğunda magdur duruma düşüleceği belirtilerek, 
parselin üzerinden geçen 7 mt'lik yol alanının kaldırılıp tamamının konut alanına dönüştürülmesini 
ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini 
talep etmektedir. 
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 İlgi (a16) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 461 ve 462 nolu parseller 1/1000 ölçekli Çanakça 
Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 konut alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak 
sınır içerisinde kaldığından, emsal değerlerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a17) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 941 ve 942 nolu parseller 1/1000 ölçekli Çanakça 
Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 konut alanında, bir kısmı dere bandından dolayı 
yeşil alanda ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal 
değerlerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a18) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 689 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parselin 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a19) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 134 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a20) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1431 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parselin 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 
 İlgi (a21) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 649 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol 
alanında, bir kısmı park alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 
kaldığından, parselin üzerinden geçen 7 mt'lik yol alanının kaldırılmasını ve 18. madde imar 
uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a22) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 789 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar 
uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, 15 yıldan bu yana diğer parsel malikleriyle 
anlaşarak kullanılan yolun plana işlenip parselin üzerinden geçen 7 mt'lik yol alanının kaldırılmasını 
ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini 
talep etmektedir. 
 
 İlgi (a23) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1496 ve 4502 nolu parseller 1/1000 ölçekli Çanakça 
Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.20 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 
mt'lik yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parsellerin 
üzerinden geçen 7 mt'lik yol alanlarının kaldırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a24) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 297 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a25) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 236 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
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yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a26) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 219 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a27) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1459 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 10 mt'lik 
yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin 
arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin 
giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a28) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 77 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park 
alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin 
arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin 
giderilmesini talep etmektedir. 
 İlgi (a29) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1417 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a30) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 126 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı yol 
alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin 
arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin 
giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a31) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 8 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park 
alanında, bir kısmı yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 
kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını, park alanının kaldırılmasını ve 18. madde imar 
uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a32) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1802 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a33) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 6 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park 
alanında, bir kısmı yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 
kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden 
çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a34) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1703 ve 2025 nolu parseller 1/1000 ölçekli Çanakça 
Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 
mt'lik yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal 
değerlerinin arttırılmasını, yol alanlarının kaldırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak 
sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
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 İlgi (a35) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 790 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, dilekçe ekinde belirttiği 15 yıldan beri diğer parsel 
malikleriyle anlaşarak kullandıkları yolun planlara işlenmesini, parselinden geçirilen 7 mt'lik yol 
alanının kaldırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a36) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1893 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a37) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1449 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 ve 10 
mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal 
değerinin arttırılmasını, yol alanlarının kaldırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a38) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1467 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 ve 10 
mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal 
değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a39) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1430 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a40) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1218 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden 
çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a41) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 181, 232 ve 460 nolu parseller 1/1000 ölçekli 
Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde 
imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerlerinin arttırılmasını ve 18. 
madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir. 
 İlgi (a42) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 379, 380 ve 381 nolu parseller 1/1000 ölçekli 
Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde 
imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde 
imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir. 
 
 İlgi (a43) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 66 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı ortaöğretim 
tesis alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin 
arttırılmasını, ortaöğretim tesis alanının kaldırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a44) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 586 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
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yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 
 İlgi (a45) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 104 ada 22 ve 105 ada 5 nolu parseller 1/1000 
ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda park alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, park alanlarının kaldırılarak konut alanına dönüştürülmesini 
ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini 
talep etmektedir. 
 
 İlgi (a46) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1027 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a47) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1092 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.30 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında bir kısmı dini tesis 
alanında kaldığından, dini tesis alanının köy tüzel kişiliğine ait olan parsellere kaydırılarak 
parselinin üzerinden dini tesis alanının kaldırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a48) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 299 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parselinden geçirilen yolun eşit miktarda kesilmesini ve 18. 
madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir. 
 
 İlgi (a49) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 69 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a50) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 899 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı dere 
korumadan dolayı park alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, yol alanının kaldırılmasını, emsal değerinin arttırılmasını ve 
müstakil parsel olarak kalması 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a51) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 814 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı dini tesis 
alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 
kaldığından, dini tesis alanının ve yol alanının kaldırılarak tamamının konut alanına 
dönüştürülmesini ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a52) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 408 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol 
alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, yol alanının 
kaldırılmasını, emsal değerinin arttırılmasını müstakil parsel olarak kalması ve 18. madde imar 
uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 
 İlgi (a53) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 308, 310 ve 1129 nolu parseller 1/1000 ölçekli 
Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde 
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imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerlerinin arttırılmasını ve 18. 
madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmektedir. 
 
 İlgi (a54) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 549 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a55) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 635 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a56) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 5 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a57) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 188 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı teknik alt 
yapı alanında, bir kısmı 10 mt'lik yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde kaldığından parselde ikamet edilen mevcut yapı olduğu belirtilerek, teknik alt yapı 
alanının kaldırılarak parselin tamamının konut alanına dönüştürülmesini, emsal değerinin 
arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin 
giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a58) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 786 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol 
alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından parselde mevcut bina 
olduğu belirtilerek, 7 mt'lik yol alanının kaldırılarak parselin tamamının konut alanına 
dönüştürülmesini ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a59) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 690 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 
 İlgi (a60) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1439 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda dere korumadan dolayı yeşil alanda ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parseldeki yeşil alanın kaldırılarak konut alanına 
dönüştürülmesini ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
  
 İlgi (a61) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 233 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 ve 10 
mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal 
değerinin arttırılmasını, 7 ve 10 mt'lik yol alanlarının kaldırılmasını ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a62) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 700 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda 7 mt'lik yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
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içerisinde kaldığından, parseldeki yol alanının kaldırılarak tamamının konut alanına 
dönüştürülmesini ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a63) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1521 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 10 mt'lik yol alanında, bir kısmı pazar alanında ve 18. madde 
imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, parseldeki pazar ve yol alanlarının 
kaldırılarak tamamının konut alanına dönüştürülmesini ve 18. madde imar uygulaması yapılacak 
sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a64) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 180 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 kat konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol 
alanında kaldığından, parseli ikiye bölen 7 mt'lik yol alanının kaldırılarak tamamının konut alanına 
dönüştürülerek mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a65) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 62 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol 
alanında, bir kısmı ortaöğretim tesis alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde kaldığından, ortaöğretim tesis alanının kaldırılarak parselin tamamının konut alanına 
dönüştürülmesini ve mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a66) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 692 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından parselde ikamet edilen mevcut 2 katlı ev bulunduğu 
belirtilerek, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden 
çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a67) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1029 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.30 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı E:0.20 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında ve parselin yarısı 18. madde imar 
uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından parselde ikamet edilen mevcut 2 katlı ev ve ahır 
bulunduğu belirtilerek , 7 mt'lik yol alanının kaldırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak 
sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a68) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 821 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı minimum ifraz şartı 500m² E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut 
alanında, bir kısmı 7 ve 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde kaldığından, 7 ve 10 mt'lik yol alanlarının kaldırılarak parselin tamamının konut alanına 
dönüştürülmesini ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a69) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 4522 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a70) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 56 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı E:0.08 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında kaldığından, parselin ortasından 
geçirilen yolun kaldırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a71) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1630 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını müstakil parsel olarak 
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kalmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin 
giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a72) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 438 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol 
alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, 7 mt'lik yola terkinin 
kaldırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin 
giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a73) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 66 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı ortaöğretim 
tesis alanında, bir kısmı 10 mt'lik yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde kaldığından, yol alanının ve ortaöğretim tesis alanının kaldırılarak parselin tamamının 
konut alanına dönüştürülmesini, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a74) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 535 ve 536 nolu parseller 1/1000 ölçekli Çanakça 
Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı spor 
tesisi alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde kaldığından, spor tesis alanının kaldırılarak parselin tamamının konut alanına 
dönüştürülmesini, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a75) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 655 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park 
alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 
kaldığından, park ve yol alanının kaldırılarak parselin tamamının konut alanına dönüştürülmesini ve 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini 
talep etmektedir. 
 
 İlgi (a76) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 950 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 ve 10 
mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, 7 ve 10 
mt'lik yola terklerinin kaldırılmasını, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a77) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1626 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol 
alanında, bir kısmı yeşil alanda ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 
kaldığından, yeşil alan ve 7 mt'lik yola terkinin kaldırılmasını, emsal değerinin arttırılmasını ayrıca 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini 
talep etmektedir. 
 
 İlgi (a78) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1620 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 ve 12 
mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, yola 
terklerinin kaldırılmasını, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak 
sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a79) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 951 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 10 mt'lik 
yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, 10 mt'lik yola 
terkinin kaldırılmasını, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
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 İlgi (a80) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 620 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı su kanalı koruma kuşağında, bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 
katlı konut alanında, bir kısmı 15 mt'lik yol alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde kaldığından, 15 mt'lik yola terkinin ve su kanalı koruma kuşağının kaldırılmasını, emsal 
değerinin arttırılmasını ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a81) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 226 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 ve 10 
mt'lik yol alanında kaldığından, 7 ve 10 mt'lik yola terklerinin kaldırılmasını ve mağduriyetinin 
giderilmesini talep etmektedir. 
  
 İlgi (a82) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 320, 321 ve 322 nolu parseller 1/1000 ölçekli 
Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir 
kısmı 7 mt'lik yol alanında kaldığından, E:0.08 olan emsal değerinin komşu parsellerdeki E:0.20'ye 
çıkartılıp mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a83) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 684 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda minimum ifraz şartı 1250m² E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini 
talep etmektedir. 
 
 İlgi (a84) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1524 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı pazar 
alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, pazar alanının 
kaldırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin 
giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a85) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 563 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol 
alanında ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, 7 mt'lik yola terkinin 
kaldırılmasını  mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a86) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1450 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 ve 10 
mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kaldığından, 7 ve 10 
mt'lik yola terklerinin kaldırılmasını mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a87) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 610 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında kaldığından, emsal değerinin 
arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin 
giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a88) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 545 ve 104 ada 28 nolu parseller 1/1000 ölçekli 
Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 7 mt'lik yol alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, 7 mt'lik yola terklerinin kaldırılmasını parsellerin tamamının 
konut alanına dönüştürülerek mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a89) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 687 nolu parsel 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kaldığından, emsal değerinin arttırılmasını ve 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinden çıkartılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
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 İlgi (a90) yazı ile Çanakça Mahallesi 531, 532 ve 533 nolu parseller 1/1000 ölçekli Çanakça 
Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 
spor tesisi alanında kaldığından, spor tesisinin boş araziye yapılmasını yada parsellerden kesilecek 
miktarın başka yerden verilmesini, emsal değerinin arttırılmasını ve mağduriyetinin giderilmesini 
talep etmektedir. 
 
 İlgi (a91) yazı  ile Çanakça Mahallesi 1127 ve 1135 nolu parseller; 1127 parselin 1/1000 
ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda ön tarafındaki yol genişletilmesinin uygun 
olmadığını, bu yolun kaldırılmasını veya Belediye tarafından istimlak edilecek yolun bedelinin 
ödenmesini ayrıca planda ticari alanda kalan 1127 ve 1135 nolu parsellerin emsal değerlerinin 
arttırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a92) yazı ile Çanakça Mahallesi 520 ve 551 nolu parseller 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda yol alanında kaldığından, söz konusu parsellerin yerine başka parsel 
verilmesini, emsal değerinin arttırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a93) yazı ile Çanakça Mahallesi 537 ve 538 nolu parseller 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü 
Uygulama İmar Planı'nda E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında kaldığnı, parsellerin bulunduğu 
adaya spor tesisi yapılacağından parsellerin 750 mt'nin altına düşüceğini, arazilerinin değerlerinin 
azalacağını, yapılacak spor tesisinin köye ait 75 dönümlük araziye yapılmasını, parsellerine verilen 
emsal değerlerinin arttırılarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedir. 
 
 İlgi (a94) dilekçe ile 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda Plan notlarının C.1.1. 
Maddesinde geçen ön bahçe minimum 3 mt ifadesinin kaldırılmasını, yine aynı maddede yer alan 
minimum ifraz değerlerinin köydeki parsellerin küçük olması sebebiyle tekrar düzenlenmesini, 
emsal değerlerinin arttırılmasını, 18. madde sınırının daraltılmasını talep etmektedir.  
 
          - MER'İ PLANLARDAKİ DURUMU – 
 
 İlgi (g) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 946 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 18. madde 
imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde E:0.08 Ayrık nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır.  
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (h) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1335 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 60 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.30 
Serbest nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır.  
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (ı) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1364 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda meydan alanında, 
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  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.40 
Serbest Nizam 2 katlı konut+ticaret alanında kalmaktadır.  
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (j) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1388 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 80 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.40 
Serbest nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır.  
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (k) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1046 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 60 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.30 
Serbest nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır.  
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 60 kişi/ha Konut ve Konut+Ticaret Alanında 
kalmaktadır. 
  
 İlgi (l) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1158 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 80 ki/ha konut+ticaret alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut+ticaret alanında, bir kısmı da 12 mt'lik yol alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut+Ticaret Alanında 
kalmaktadır. 
 
 İlgi (m) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1174 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 80 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır.  
 
 İlgi (n) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1109 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 80 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında kalmaktadır. 
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 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (o) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1199 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 80 ki/ha konut alanında, bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 12 mt'lik 
yol alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 ve 12 mt'lik yol alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha ve 30kişi/ha Konut Alanında 
kalmaktadır. 
 
 İlgi (p) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1132 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 80 ki/ha ve 40kişi/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, 
bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır ve 10 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (r) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1048 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 60 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.30 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 60 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (s) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1356 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 60 ki/ha konut alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı da 12 mt'lik yol 
alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.30 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 ve 12 mt'lik yol alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 80 kişi/ha Konut Alanı ve park 
alanında kalmakta ve 12 metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (t) dilekçeler ile Çanakça Mahallesi 1292 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 80 ki/ha konut alanında, 
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  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (u) dilekçeler ile Çanakça Mahallesi 1292 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 80 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (v) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1258 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 80 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 12 mt'lik yol alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 12 mt'lik yol alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut Alanında kalmakta ve 12 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 
 İlgi (y) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1267 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 80 ki/ha konut+ticaret alanında, bir kısmı da dere korumada meydan alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut+ticaret alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında, bir kısmı da 
dere korumada 15 mt'lik yol alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 80 kişi/ha Konut+Ticaret Alanında 
kalmakta ve bir kısmı da dere koruma bandı nedeniyle yeşil alanda kalmaktadır. 
 
 İlgi (z) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1333 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 80 ki/ha konut+ticaret alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut+ticaret alanında, bir kısmı 12 mt'lik yol alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut+Ticaret Alanında 
kalmaktadır. 
 
 İlgi (a1) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1352 ve 1354 nolu parseller; 1352 parsel 16.08.2011 
tasdik tarihli Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar 
uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 60 ki/ha konut alanında, bir kısmı park alanında, bir 
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kısmı da 12 mt'lik yol alanında, 1354 parsel ise 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 80 ki/ha konut+ticaret alanında, bir kısmı da meydan alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 1352 
parselin bir kısmı E:0.30 Serbest Nizam 2 katlı konut+ticaret alanında, bir kısmı E:0.30 serbest 
nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 5 ve 12 mt'lik yol alanında, bir kısmı da park alanında, 1354 
parselin ise bir kısmı E:0.40 serbest nizam 2 katlı konut+ticaret alanında, bir kısmı da 7 ve 8 mt'lik 
yol alanında kalmaktadırlar. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 1352 nolu parsel 80kişi/ha konut alanı ve bir 
kısmı park alanında kalmaktadır, 1354 nolu parsel 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 80 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır.  
 
 İlgi (a2) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1487 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
  
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a3) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1123 ve 1124 nolu parseller; 16.08.2011 tasdik tarihli 
Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde 40 ki/ha konut alanında,  
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda ise 
parsellerin bir kısmı E:0.20 ayrık nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında 
ayrıca söz konusu parseller 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadırlar.  
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
  
 İlgi (a4) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1799 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 İkiz Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
   
 İlgi (a5) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 660 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı da park alanında, 
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  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a6) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 352 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da dere korumada park ve 10 mt'lik yol 
alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da dere korumada 15 mt'lik yol alanında ayrıca 
18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 20 kişi/ha Konut Alanında ve bir 
kısmı yeşil alanda kalmaktadır. 
  
 İlgi (a7) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 79 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 10 ki/ha konut alanında, bir kısmı da park alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında, bir kısmı da park 
alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 10 kişi/ha Konut Alanında ve bir 
kısmı park alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a8) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 208 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 20 kişi/ha Konut Alanında 
kalmaktadır ve 10 metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a9) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 780 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 40 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
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 İlgi (a10) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1497 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 40 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda  
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a11) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 826 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 40 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a12) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 779 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 40 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a13) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 142 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
  
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır ve 10 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a14) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 421 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
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 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a15) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 4473 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a16) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 461 ve 462 nolu parseller; 461 nolu parsel 
16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde 
imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 462 nolu parsel ise 18. madde 
imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik 
yol alanında, 
 
  08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 461 nolu 
parselin bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında, 462 
nolu parselin ise bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 ve 10 mt'lik yol 
alanında kalmakta olup ayrıca söz konusu parseller 18. madde imar uygulaması yapılacak alan 
içerisindedir. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
461 nolu parsel 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında 
kalmakta ve 462 nolu parsel 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20kişi/ha Konut 
Alanında kalmakta ve 10 metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a17) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 941 ve 942 nolu parseller; 16.08.2011 tasdik tarihli 
Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da dere korumada park 
alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da dere korumada park alanında ayrıca 
parseller 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında ve yeşil alanda 
kalmaktadır. 
  
 İlgi (a18) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 689 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
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 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a19) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 134 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 40 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.20 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a20) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1431 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 ve 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır.  
 
 İlgi (a21) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 649 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı da park alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol 
alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a22) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 789 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 40 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a23) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1496 ve 4502 nolu parseller; 16.08.2011 tasdik 
tarihli Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde, 1496 nolu parselin bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 20 ki/ha 
konut alanında, 4502 nolu parsel ise 20 ki/ha konut alanında,  
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 1496 nolu 
parselin bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında, 
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4502 nolun parsel ise E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında kalmakta olup söz konusu parseller 
18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisindedir. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a24) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 297 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 40 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a25) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 236 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 ve 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmakta ve 10 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a26) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 219 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı mevcut alt yapı tesisi alanında, bir kısmı da 7 
ve 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde20 kişi/ha Konut Alanında  kalmakta ve 10 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a27) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1459 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da tarımsal niteliği korunacak alanda, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 10 mt'lik yol alanında, bir kısmı da plandışı 
alanda kalmakta olup ayrıca parselin yarısı 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisindedir. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 



25 

 İlgi (a28) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 77 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 10 ki/ha konut alanında, bir kısmı da park alanında, 
  
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol 
alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 10 kişi/ha Konut Alanında ve bir 
kısmı yeşil alanda kalmaktadır. 
 
 
 İlgi (a29) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1417 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a30) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 126 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 40 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a31) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 8 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde park alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol 
alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde Park Alanında  kalmaktadır. 
 
 
 İlgi (a32) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1802 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 İkiz Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 ve 15 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
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 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır ve 20 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a33) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 6 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol 
alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı da 7 ve 10 mt'lik yol 
alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  ve park alanında 
kalmaktadır. 
 
 İlgi (a34) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1703 ve 2025 nolu parseller; 16.08.2011 tasdik 
tarihli Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde 40 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 1703 nolu 
parselin bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında, 
2025 nolun parsel ise E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında kalmakta olup söz konusu parseller 
18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisindedir. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a35) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 790 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 40 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a36) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1893 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 İkiz Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır ve 20 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 



27 

 İlgi (a37) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1449 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da dere korumada park alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı dere korumada park alanında, bir kısmı da 10 
mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  ve dere koruma 
bandı nedeniyle yeşil alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a38) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1467 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 ve 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a39) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1430 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
  
 İlgi (a40) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1218 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 80 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 40 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, 
bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca parselin yarısı 18. madde imar uygulaması yapılacak alan 
içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha ve 30 kişi/ha Konut Alanında  
kalmaktadır. 
 
 İlgi (a41) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 181, 232 ve 460 nolu parseller; 16.08.2011 tasdik 
tarihli Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kalmakta olup, 181 nolu parsel 20 ki/ha konut alanında, 232 nolu parselin 
bir kısmı 20 ki/ha konut alanında bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 460 nolu parsel ise 20 ki/ha 
konut alanında, 
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 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 181 nolu 
parselin bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı mevcut alt yapı tesisi 
alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında, 232 nolun parselin bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı 
konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 460 nolu parselin ise bir kısmı E:0.08 Ayrık 
Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında  kalmakta olup söz konusu parseller 
18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisindedir. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kalmakta olup,181 nolu parsel 20kişi/ha konut 
alanında, 232 nolu parsel 20 kişi/ha konut alanında ve 10 metrelik yola terki bulunmakta ve 460 
nolu parsel 20 kişi/ha konut alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a42) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 379, 380 ve 381 nolu parseller; 16.08.2011 tasdik 
tarihli Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 12 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 379, 380 ve 
381 nolu parsellerin bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 12 mt'lik yol 
alanında  kalmakta olup söz konusu parseller 18. madde imar uygulaması yapılacak alan 
içerisindedir. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır ve 12 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a43) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 66 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı ortaöğretim tesisleri alanında, bir kısmı da 10 
mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı ortaöğretim tesisleri alanında, bir kısmı da 10 
mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 20kişi/ha Konut Alanında, bir kısmı 
ortaöğretim alanında kalmaktadır ve 10 metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a44) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 586 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 10 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.04 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 10kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a45) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 104 ada 22 ve 105 ada 5 nolu parseller; 16.08.2011 
tasdik tarihli Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar 
uygulaması yapılacak sınır içerisinde kalmakta olup, 104 ada 22 parselin bir kısmı 10 ki/ha konut 
alanında, bir kısmı da park alanında, 105 ada 5 parsel ise park alanında, 
 



29 

 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 104 ada 22 
parselin bir kısmı E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı da 
10 mt'lik yol alanında, 105 ada 5 parsel ise park alanında kalmakta olup söz konusu parseller 18. 
madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kalmakta olup, 104 ada 22 parselin bir kısmı 
yeşil alanda bir kısmı 10kişi/ha Konut Alanında , 105 ada 5 nolu parsel yeşil alanda kalmaktadır. 
 
 İlgi (a46) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1027 parsel; 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça Köyü 
1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 60 kişi/ha Konut Alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 1027 parsel 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 1027 parsel  60 kişi/ha Konut Alanında 
kalmaktadır. 
 
 İlgi (a47) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1092 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 60 ki/ha konut alanında, bir kısmı da dini tesis alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.30 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da dini tesis alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 60 kişi/ha Konut Alanında, bir kısmı 
Dini tesis alanında  kalmaktadır. 
 
 
 İlgi (a48) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 299 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 40 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a49) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 69 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 10 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.04 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
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 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı'nda18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 10kişi/ha Konut Alanında  
kalmaktadır.  
 
 İlgi (a50) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 899 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da dere korumada park alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı dere korumada park alanında, bir kısmı da 7 
mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20kişi/ha Konut Alanında  ve dere koruma 
bandı nedeniyle bir kısmı yeşil alanda kalmaktadır. 
 
 İlgi (a51) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 814 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde dini tesis alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı dini tesis alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol 
alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde Dini tesis Alanında  kalmaktadır. 
 
 
 İlgi (a52) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 408 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a53) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 380 nolu parsel 20 kişi/ha konut alanında, 310 ve 
1129 nolu parseller; 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar 
Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kalmakta olup, 40 ki/ha konut 
alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 310 nolu 
parsel 18. madde sınırı içerisinde ayrık nizam 2 kat E:0,20 olan konut alanında kalmaktadır ve 7 
metrelik yola terki bulunmaktadır, 380 nolu parsel 18. madde sınırı içerisinde  ayrık nizam 2 kat 
E:0,08 konut alanında kalmakta ve 12 metrelik yola terki bulunmaktadır, 1129 nolu parsel 18. 
madde içerisinde Ayrık Nizam 2 kat E: 0,20 konut alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kalmakta olup, 310 nolu parsel 30 kişi/ha, 380 
nolu parsel 20 kişi/ha ve 1129 parsel 80 kişi/ha Konut alanında kalmaktadır.  
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 İlgi (a54) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 549 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 10 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 10kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır.  
 
 İlgi (a55) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 635 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı da dere korumada 10 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında, bir kısmı da dere 
korumada 15 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30kişi/ha Konut Alanında, bir kısmı yeşil 
alanda ve bir kısmı dere koruma alanında 10 metrelik yola terki  bulunmaktadır.  
 
 İlgi (a56) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 5 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 ve 10 mt'lik yol alanında, bir kısmı da park 
alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a57) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 188 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 10 mt'lik yol alanında, bir kısmı da mevcut 
altyapı tesisi alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır ve 10 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a58) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 786 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 40 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
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 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a59) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 690 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a60) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1439 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde dere koruma alanı nedeniyle yeşil alanda, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 18. madde 
sınırı içinde dere koruma bandı nedeniyle yeşil alanda kalmakta 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
dere koruma bandı nedeniyle 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde yeşil alanda 
kalmaktadır. 
 
 İlgi (a61) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 233 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 ve 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır ve 10 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a62) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 700 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da dere korumada park alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 7 mt'lik yol 
alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır ve bir 
kısmı dere koruma bandı nedeiyle yeşil alanda kalmaktadır. 
 
 İlgi (a63) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1521 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde pazar alanında, 
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 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
pazar alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan 
içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde Pazar Alanında  kalmaktadır. 
 
 
 İlgi (a64) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 180 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında, bir kısmı da mevcut 
altyapı tesisi alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a65) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 62 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde ortaöğretim tesisleri alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında, bir kısmı da ortaöğretim 
tesisleri alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde Eğitim Tesisi (Orta öğretim) Alanında  
kalmaktadır. 
 
 İlgi (a66) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 692 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a67) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1029 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 60 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 40 ki/ha konut alanında, 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.30 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, 
bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca parselin yarısı 18. madde imar uygulaması yapılacak alan 
içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 60 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
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 İlgi (a68) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 821 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır ve 10 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a69) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 4522 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a70) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 56 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
bir kısmı E:0.08 ve bir kısmı E:0,04 olan Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik 
yol alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır ve 10 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a71) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1630 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a72) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 438 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında, bir kısmı da mevcut 
altyapı tesisi alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
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 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında  kalmaktadır. 
 
 İlgi (a73) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 66 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı ortaöğretim tesisleri alanında, bir kısmı da 10 
mt'lik yol alanında, 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 10 mt'lik yol alanında, bir kısmı da ortaöğretim 
tesisleri alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde Eğitim Tesisi (Orta Öğretim) Tesisi Alanı bir 
kısmı 20kişi/ha Konut alanında kalmaktadır ve 10 metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a74) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 535 ve 536 nolu parseller 16.08.2011 tasdik tarihli 
Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 10 ki/ha konut alanında, bir kısmı da kapalı ve açık spor 
alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 ve 10 mt'lik yol alanında, bir kısmı da spor 
tesis alanında ayrıca söz konusu parseller 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 10 kişi/ha Konut Alanında ve bir kısmı park 
alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a75) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 655 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı da park alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında, bir kısmı da park 
alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında ve bir kısmı park 
alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a76) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 950 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 ve 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır ve 10 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
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 İlgi (a77) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1626 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında, bir kısmı da park 
alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a78) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1620 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 12 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 ve 12 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
  
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır ve 12 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 İlgi (a79) dilekçeler ile Çanakça Mahallesi 951 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
  
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır ve 10 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a80) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 620 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 40 ki/ha konut alanında, bir kısmı dere korumada park alanında, bir kısmı da 10 
mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.20 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da dere korumada 15 mt'lik yol alanında ayrıca 
18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 80 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır ve bir 
kısmı dere koruma bandı nedeniyle yeşil alanda kalmaktadır. 
 
 İlgi (a81) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 226 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da 10 mt'lik yol alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 ve 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
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 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır ve 10 
metrelik yola terki bulunmaktadır. 
 
 İlgi (a82) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 320, 321 ve 322 nolu parseller; 16.08.2011 tasdik 
tarihli Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 320, 321 ve 
322 nolu parsellerin bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol 
alanında kalmakta olup söz konusu parseller 18. madde imar uygulaması yapılacak alan 
içerisindedir. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a83) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 684 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda E:0.08 
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında ayrıca 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a84) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1524 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da pazar alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da pazar alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 30 kişi/ha Konut Alanında ve bir kısmı pazar 
alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a85) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 563 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 10 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 10 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a86) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 1450 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde bir kısmı 20 ki/ha konut alanında, bir kısmı da dere korumada park alanında, 
 



38 

 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 ve 10 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde 
imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 30 kişi/ha Konut Alanında ve bir 
kısmı dere koruma bandı nedeniyle yeşil alanda kalmaktadır.  
 
 İlgi (a87) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 610 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 10 ki/ha konut alanında,  
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da 7 mt'lik yol alanında ayrıca 18. madde imar 
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır. 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 10 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a88) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 545 ve 104 ada 28 nolu parseller; 16.08.2011 tasdik 
tarihli Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kalmakta olup, 545 nolu parsel 10 ki/ha konut alanında, 104 ada 28 nolu 
parselin ise bir kısmı 10 ki/ha konut alanında, bir kısmı da park alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 545 ve 104 
ada 28 nolu parsellerin bir kısmı E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol 
alanında kalmakta olup söz konusu parseller 18. madde imar uygulaması yapılacak alan 
içerisindedir. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 10 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a89) dilekçe ile Çanakça Mahallesi 687 nolu parsel 16.08.2011 tasdik tarihli Çanakça 
Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması yapılacak sınır 
içerisinde 20 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 18. madde 
imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı E:0.08 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında 
kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 20 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a90) yazı ile Çanakça Mahallesi 531, 532 ve 533 nolu parseller 16.08.2011 tasdik tarihli 
Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 10 ki/ha konut alanında, bir kısmı da kapalı ve açık spor 
alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı 
E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 ve 10 mt'lik yol alanında, bir kısmı da spor 
tesis alanında ayrıca söz konusu parseller 18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde 
kalmaktadır. 
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 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde bir kısmı 10 kişi/ha Konut Alanında ve bir 
kısmı yeşil alanda kalmaktadır. 
 
 İlgi (a91) yazı ile Çanakça Mahallesi 1127 ve 1135 nolu parseller; 16.08.2011 tasdik tarihli 
Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kalmakta olup, 1127 nolu parsel 80 ki/ha konut+ticaret alanında, 1135 nolu 
parselin bir kısmı 80 ki/ha konut+ticaret alanında, bir kısmı da 80 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 1127 nolu 
parselin bir kısmı E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut+ticaret alanında, bir kısmı 12 mt'lik yol 
alanında, 1135 nolu parselin bir kısmı E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut+ticaret alanında, bir kısmı 
E:0.40 Serbest Nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kalmakta olup, 1127 parsel 80 kişi/ha 
Konut+Ticaret Alanı, 1135 nolu parsel 80 kişi/ha Konut+ticaret ve Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a92) yazı ile Çanakça Mahallesi 520 ve 551 nolu parseller 16.08.2011 tasdik tarihli 
Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde 10 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 7 ve 10 
mt'lik yol alanında kalmakta olup söz konusu parsellerayrık nizam 2 kat E:0,04 olan Konut Alanında 
18. madde imar uygulaması yapılacak alan içerisindedir. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde 10 kişi/ha Konut Alanında kalmaktadır. 
 
 İlgi (a93) yazı ile Çanakça Mahallesi 537 ve 538 nolu parseller; 16.08.2011 tasdik tarihli 
Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda 18. madde imar uygulaması 
yapılacak sınır içerisinde kalmakta olup, 537 nolu parselin bir kısmı 10 ki/ha konut alanında, bir 
kısmı da kapalı ve açık spor alanında, 538 nolu parsel ise 10 ki/ha konut alanında, 
 
 08.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda 537 nolu 
parselin bir kısmı E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 10 mt'lik yol alanında, bir 
kısmı da spor tesis alanında, 538 nolu parselin bir kısmı E:0.04 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, 
bir kısmı 10 ve 7 mt'lik yol alanında kalmakta olup söz konusu parseller 18. madde imar uygulaması 
yapılacak alan içerisindedir. 
 
 13.04.2013 tasdik tarihli Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda 
18. madde imar uygulaması yapılacak sınır içerisinde kalmakta olup, 538 nolu parsel 10 kişi/ha 
Konut Alanında, 537 nolu parsel 10 kişi/ha Konut Alanında ve yeşil alanda kalmaktadır. 
 
 İlgi (a94) dilekçe ile 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'nda Plan notlarının 
C.1.1. Maddesinde geçen ön bahçe minimum 3 mt ifadesinin kaldırılmasını, yine aynı maddede yer 
alan minimum ifraz değerlerinin köydeki parsellerin küçük olması sebebiyle tekrar düzenlenmesini, 
emsal değerlerinin arttırılmasını, 18. madde sınırının daraltılmasını talep etmektedir.  
 
 - MÜLKİYET DURUMU - 
 

 08.07.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı askı süresi 
içerisinde yapılan ilgi (g, h, ı, J, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y, z, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10. 
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a11, a12, a13, a14, a15, a16, a17, a18, a19, a20. a21, a22, a23, a24, a25, a26, a27, a28, a29, a30. 
a31, a32, a33, a34, a35, a36, a37, a38, a39, a40. a41, a42, a43, a44, a45, a46, a47, a48, a49, a50, 
a51, a52, a53, a54, a55, a56, a57, a58, a59, a60. a61, a62, a63, a64, a65, a66, a67, a68, a69, a70. 
a71, a72, a73, a74, a75, a76, a77, a78, a79, a80. a81, a82, a83, a84, a85, a86, a87, a88, a89, a90. 
a91, a92, a93) itiraz dilekçelerinde belirtilen parsellerin mülkiyetlerine ilişkin bilgileri itiraz 
dilekçelerinin eklerinde ibraz edilen tapu bilgileri baz alınmış olup, özel mülkiyette yer 
almaktadırlar. 

 

−PLAN SÜRECİ - 

 İtiraza konu parseller 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, 16.08.2011 onay tarihli 
1/5000 ölçekli Çanakça Köyü Revizyon Nazım İmar Planı, 08.07.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli 
Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı ve 13.04.2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Çanakça, 
Kestanelik Köyleri Revizyon Nazım İmar Planı'nda planlama sınırları içerisinde kalmaktadır. 

 

 -DEĞERLENDİRME VE SONUÇ- 

 İlgi (g, h, ı, J, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y, z, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10. a11, a12, 
a13, a14, a15, a16, a17, a18, a19, a20. a21, a22, a23, a24, a25, a26, a27, a28, a29, a30. a31, a32, 
a33, a34, a35, a36, a37, a38, a39, a40. a41, a42, a43, a44, a45, a46, a47, a48, a49, a50, a51, a52, 
a53, a54, a55, a56, a57, a58, a59, a60. a61, a62, a63, a64, a65, a66, a67, a68, a69, a70. a71, a72, 
a73, a74, a75, a76, a77, a78, a79, a80. a81, a82, a83, a84, a85, a86, a87, a88, a89, a90. a91, a92, 
a93) itiraz dilekçelerinde belirtilen parseller ile ilgili 16.08.2011 onay tarihli 1/5000 ölçekli Çanakça 
Köyü Revizyon Nazım İmar Planı’na uygun olarak 08.07.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça 
Köyü Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. 13.04.2013 tarihinde 1/5000 ölçekli Çanakça, Kestanelik 
Köyleri Revizyon Nazım İmar Planı onaylanmış olup, 16.08.2011 onay tarihli 1/5000 ölçekli 
Çanakça Köyü Revizyon Nazım İmar Planı ile arasında farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu 
itirazlar 16.08.2011 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na göre hazırlanmıştır.  

 

 İlgi (g, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10. a11, a12, a13, a14, a15, a16, a17, a18, a19, a20. 
a21, a22, a23, a24, a25, a26,  a28, a29, a30. a31, a32, a33, a34, a35, a36, a37, a38, a39,  a41, a42, 
a43, a44, a45, a46, a48, a49, a50, a51, a52, a53, a54, a55, a56, a57, a58, a59, a60. a61, a62, a63, 
a64, a65, a66,  a68, a69, a70. a71, a72, a73, a74, a75, a76, a77, a78, a79, a80. a81, a82, a83, a84, 
a85, a86, a87, a88, a89, a90, a92, a93) dilekçeler ile belirtilen parsellerin tamamı ve İlgi (p, a27, 
a40, a67) dilekçeler ile belirtilen parsellerin bir kısmı 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar 
Planı'nda 18. madde imar uygulaması sınırı içerisinde ve ilgi dilekçelerle itiraz edilen parseller 
1/5000 ölçekli Çanakça Köyü Revizyon Nazım İmar Planı'ndaki 18. madde imar uygulaması 
sınırları içerisinde kaldığından 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı plan notlarının 
A12 maddesinde belirtildiği gibi 18. madde imar uygulaması sınırı içerisinde 3194 sayılı İmar 
Kanunun 18. madde ve ilgili yönetmelik doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 

 

 08.07.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı'na askı süresi 
içinde yapılan 111 adet plan itirazlarının 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddesine göre 
incelenmek ve karar alınmak üzere Çatalca Belediye Meclisine havalesi olunmuştur. 

 -KOMİSYON GÖRÜŞÜ- 

    İlgi (g, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10. a11, a12, a13, a14, a15, a16, a17, a18, a19, a20. a21, 
a22, a23, a24, a25, a26,  a28, a29, a30. a31, a32, a33, a34, a35, a36, a37, a38, a39,  a41, a42, a43, 
a44, a45, a46, a48, a49, a50, a51, a52, a53, a54, a55, a56, a57, a58, a59, a60. a61, a62, a63, a64, 
a65, a66,  a68, a69, a70. a71, a72, a73, a74, a75, a76, a77, a78, a79, a80. a81, a82, a83, a84, a85, 
a86, a87, a88, a89, a90, a92, a93)  nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar 
Planı itirazları incelenmiş olup, itiraz dilekçelerinde belirtilen parseller 1/5000 ölçekli Çanakça 
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Köyü Revizyon Nazım İmar Planı'na uygun olduğundan ayrıca parsellerin 18.Madde imar 
uygulaması yapılacak sınırları içerisinde kalmasından dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 
18.maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmelik 
Hükümleri doğrultusunda 18.madde imar uygulamasına giren bütün parsellerden max %40 oranında 
DOP payı alınarak uygulama yapılacağından itiraz dilekçelerinde belirtilen talepler 
komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Diğer ilgi dilekçelerde belirtilen plan itirazlarının komisyonumuz tarafından görüşülmesinin 
devamına karar verilmiştir. 

 Meclisimizin onayına arz olunur. 

 
  Şeklindeki  İmar Komisyon Raporu Meclise okunarak müzakereye açıldı.   

 
KARAR: 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı itirazları ile ilgili imar komisyon 
raporu oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde; Belediye Meclisimizin 10/04/2015 tarihli Nisan 
Ayı Toplantısının 2. birleşiminde katılanların oybirliği ile kabul edildi.  
 

   Cem KARA             Belgin TEZER            Filiz ÖDER                                               
Belediye Başkanı                                  Katip                  Katip   

  
 
 

İNCELENDİ 
   ...../04/2015 
  Cem KARA   

Belediye Başkanı 


