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MADDE 2- 5403 sayılı Kanunun, 31/1/2007 tarihli ve 5578 sayılı Kanunla eklenen geçici 3
üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 5403 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- 11/10/2004 tarihinden önce, gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı
kullanıma açılmış bulunan arazilerin tarımsal bütünlüğü bozmuyor ise istenilen amaçla kullanımı
için, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa başvurulması,
hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metre
karesi için beş Yeni Türk Lirası ödenmesi şartıyla izin verilir.
Söz konusu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması
gerekli ruhsat, izin gibi işlemler, Bakanlığa başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde
tamamlanıncaya kadar başvuru sahipleri faaliyetlerine devam ederler. Bu süreler içerisinde
gerekli izinleri alamayanların üretim faaliyetleri ilgili idarelerce durdurulur.
Tarım arazisi vasfından çıkarılan araziler, ilgili kuruluşlarca başvuru sahibinin isteği
doğrultusunda vasfını değiştirir.”
MADDE 4 – Bu

Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2 Nisan 2008)

Bu kanuna dayanarak, tarım arazisi, (istenilen amaçla KULL. İÇİN BAŞVURULAR YAPILMIŞ)
sanayi kullanımına açılmış. Benim anladığım kadarıyla izin ve ruhsatların alınabilmesi için,
1/1000 plan değişikliği yapılmış.
BİZ BUNUN ÜZERİNE PLANIN İPT İÇİN D. AÇTIK
Bursa İl Genel Meclisinin 07.07.2009 gün ve 2009-240 sayılı kararıyla onaylanan ve 16.07.2009 –
16.08.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan Orhangazi İlçesi, Gemiç Köyü, H22b06c pafta, 1660
parsel üzerine Mısır İşleme Tesisi kurulmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının
hukuka aykırılığı nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi.
Bursa idare davayı reddeti.
Temyiz edip bozma istedik.
Dava sürerken 1/1000 lık planın dayanağı 1/25.000. iptal edildi ve kesinleşti.
1/1000 için açtığımız davaya ilişkin red kararını da Danıştay 6.D. Bozdu
Dün bana tebligat yapıldı, Cumhur abinin tavsiyesi üzerine YD isteyeceğim.
Sonunda iptal çıkarsa bunun sonuçları neler olabilir?
Şimdi 7.7.2009 tarihine dön ve ve o günden bu yana imar plan değişikliğinin yapılmamaış
olduğunu tasarımla… o tarihten b u yana bu koridorda olan biten işlelm karar bina nane için
dilekçe yağmuru yap… ve imza sahiplerine suç duyurusu yap.. devlet denetleme kuruluna
başbakab-nlık yüksek teftiş kulu bakanalık teftiş kulu v e valilik teftiş kurullarıana başvur.ç teftiş
iste…

Şimdi ……. Bilemediğim çevre düzeni plan değişiklişğine tarihine dön ve ve o günden bu
yana çevre düzeni planı revizyonu değişikliğinin yapılmamaış olduğunu tasarımla… o tarihten b
u yana bu koridorda olan biten işlelm karar bina nane için dilekçe yağmuru yap… ve imza
sahiplerine suç duyurusu yap.. devlet denetleme kuruluna başbakab-nlık yüksek teftiş kulu
bakanalık teftiş kulu v e valilik teftiş kurullarıana başvur.ç teftiş iste… Bence..
Sonra isli viski bul.. iç.. uyu uyanınca tekarar bir kere fdaha konuşuruz.. Karavana geleceğin
zaman ara..
Senih özay

