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Ştıbat a1.,ı 5. Birleşimiııe ait tutaııak özetlerinin okunması-

l Gcncl Meclisinin 06/02/2023 tarih ve 95 sayılı kararrna istinaden; Mülkiyeti
haziı,ıeye ait olup İdarenıize ticari. kliltürel. sanatsal ve spoıtif etkinliklerde kullanılmak
üzere 30 (otuz) yıi siiı,eii bağınısız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilen İlimiz,
Merkez İlçe, Karakaş Malıallesiııde 684 ada 41 parsel numaralı 25,451,28 m'yüzölçümlü
taşınmazın üzerinde Gar Biı,ıası hulunan 705,00 m'lik kısmı; İdaremize gelir getirmesi

amacıyla; 2886 Sayılı Devleı ihale Kanunu'nun 45'nci maddesi gereğince. açık tektif
(aıttırma) usulü ile işyeri olarak kiraya verilmek üzere ihaleye çıkatdması
dilşünüldüğünden,53O2 Sayılı İ] Özet İdaresi Kanununun 10. maddesinin (0 bendi

gereğince: İlinıiz, Merkez İlçe. Kaıakaş Mahallesinde 684 ada 41 parsel nuınarah
25.451.28 m'yüzölçümlü taşıüxıazın üzetinde Gaı,Binası bulunan 705,00 nı:lik kısmının
kiraya verilmesi ile kira süresinin belirlenmesi hakkında "İçişteri ve Çeşitli İşler
Komisyonu" iaı,afindan lıazırlanan raporun görüşiiimesi.

İI Özel İdaresinin 16.02.2a23 tarih ve 37836 savıiı yızısı ileı 5302 Sayılı ii zel idaresi

Kantııııuırln lO'ncu, 18'nci ve 39'ncu ııraddeleri jle.5018 Sayılı Kaınu Ma]i Yönetim ve

Kontrol Kanı"ınunun 41'ııci nıa<idesine istiııaden hazırlanan, İlimiz Özel İdaresiniıı 2022

Yılı çalışnıalaıına ilişkin "FaaIiyet Raporunun" görüşülınesi.

l Özcl İdaresinin 07.0].2023 tarih ve 3738l sal,ılı yazısı ile; Kırk lareli İli. Lüleburgaz
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l
ilçesi. Müscltim Köyü. 86 paısel numaralı taştnnraz üzerinde "Konut Alanı" amaçlı

l /5000 Ölçekli Nazım İnrar Plaıı ve 111000 Ölçekli Uygulama iınar Planı yapılması

tekli fi niıı görüşülmesi.

İl Genel Mec
İlçesi. Yündal
yerleşim alanı
edilnıesi lıakiı
goı,ttşu lIncst.

lisinin 0l102/2023 tarih ve 69 sayıIı kara rına istinaden; llimiz Merkez

an kiiyü \4uhtaılığı nın 09.01.2023 tarih ve 03 sayılı kararında, mevcut köy

ııın yeteısiz kaldığı lıelirtilınckte ve köy yerleşik alanırun yeniden tespiı

ında ar ve Bay ındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapoıunl

lGenel Meclisinin 0l /02/2 023 tarih ve 70 sa1, ılı kırıırını istinaden; İliııiz Denıirköy

ilçesi, Avcılar köyü Muhtarlığının 05 -|2.2022 laıih ve 2022115 sayılı kararında, mevclıt

köy yerleş im alanıııın yetersiz kaldığı belirtilmekte ve köy ycrleşik alanının yeııiden tcspit

6 edilmesi hakkırrda " tltar ve Bayındır|ık Komisyonu" tarafından hazırlaııan raporrın
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Il Genel Meclisinin 0|/02/2023 tarih ve 72 sayılı kararına istinaden; Kırklareli İl Tarım
ve Oıı'ıaır Miidürliiğilnün dilekçesi ile Kırklare[i Meşe balının tanılımı, Kırklareli arısının
ıslah çalışmaları ve Kıtklareli arıcılığının geliştirmesi amacıyla paydaş kurum ve
kuıuluşlaıla yapacağı çalışmalarda kullanılmak üzere İdaremize ait olan İl Özel İdaresi
İşhanı Binası 2'inci Kaı No:24'te bulunan 60.00 m'yüzölçümlü l (bir) adet işverini ihtiyaç
drıyduklarrnı belirterek bedelsiz tüsisini talep etınekte olup, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi
Kanununrrn lOlf ve 64ld maddeleri gereğince; Kırklareli Merkez, Karakaş Müallesi,
İstiklal Caddesi, Özel İdaıe İşhanı Binası 2'inci Kat No; 24'te bulunan l (bir)
adet bağımsız işyeriniıı bedelsiz olarak yaklt ve diğer giderlerinin kendileri
ıarafıııdaı karşılanmak üzere ve İdaremizce ihtiyaç duyulduğunda şartsız ve koşulsuz iade
olı-ınıııası kaydıyla Klrltlareli İl Tannı ve oıman Müdürlüğüne tahsisi ile talısis süresinin
yirmi beş (25) yılı geçmemek üzere belirlenmesi hakkında "İçişleri ve Çeşitli İşter
Komisyonu" tarafındaı hazırlanan raporun görüşüimesi.

l Gcnel }leclisinin ll2ltl2l7ll23 tarih ı.e 75 sayılı kararına istinaden; l Gencl Meclis
Üyeleri Ufıık İx, zeti AKIN, M.Gütay ERKoL, Ersan ŞAHiN ve Erhan KUŞOĞLU
tarafindın 0ll02l}023 tarihinde verilen yazılı önerge ile Asilbeyli köyünde tesisleşme
qsanıasında olan sıcak su.va dayalı termal tesislerde yapılacak turizrn tesisi ve sera benzcri
yapılzın. aynı kapsamda olup, faaliyet göstermekte olan bir tesise gidilerek, tesisin yerinde
iııceleruı-ıesinin bölgemiz için faydalı olacağı hakkındaki yazılı önergenin görüşülmesi
hakiında "Ttırizm Komisyonu" ı,c "Tarım ve Halvancrlık Komisyonu" tarafından
hazı ı,lanaıı ı,aporun göı iişii lnlesi.

I Gcnel Meclisinin a2la2/2023 taıih ve 77 sayılı kararına istinaden; l Gcncl Meclis
İ)yesi Yeşiın GİRCİN tarafından 0ll02l2a?3 tarihinde verilen söziü önergede;
Mülkiyeti İl Özel İdaresiııe ait, Kırklareli İüi, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesi l46
ada, 58 parsel tizerindelii srı deposunun, elek,tronik haberleşme istasyonu olarzü
krıllanılnıak üzere kiralann-ıasr talep edildiğinden, Özel İdarenin kira gelirlerinin
afiırıln-ıasına yönelili bu ıaJcbin değcrlendirilmesi için; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi

Kanuı-ıııiıun l0'uncu ınaclclcsi gereğinceı Kırklareli İli, Ltlleburgaz İlçcsi. Kocasinan
Mahallesi 146 ada. 58 parscl üzerinde bulunaıı su deposunun elektronik haberleşme
istasyonu olaıak kira,va verihııesiylc kira bedeli ve kira süresinin açıklanaıı mevzuatlar

ılahilinctc belirlennresi lıakkınıla a|ınan 0710612022 tarih ve 238 sayılı İl Genel Meclisi
kararınııı uygulaıııp uygrılanmadığtnln incelenmesi hakkında verilen sözlü önergenin
görüşüluıesi hakiıncla "Araştrrma Geliştirme ve Hukuk Komisyonu" tarafindan

hazırlanau raporun göriişülnıesi.

İl Genel Meclisinin 0210212023 tarih ve 79 sıyılı kırarına istinaden; İıimiz Vize
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İlçesi, Küçükyayla köyü N{uhtarhğııın |2.0|.2023 İarih ve 2023/1 sayılı kararında,

mer.ut koy yerıeşını alanının },etersiz kaldığı belirtilmekte ve köy yerleşik alanlnln

|.nia.n rcspİt ejilmesi lıakkında "İmar ve Ilıyındırtık Komisyonu" tarafından

hazırlanan raporun göıüşü lnıesi.

İl Genel Mcclisinin 02lüJ2l2023 tarih vc 80 sayılı karanna istinİ,den; 261 0 | l?023,arih

ve l898 sayılı dilekçe ile [.iileburga z İlçesi Ayvalı Köyii Muhtarlı ğının yılanlı mevkiinde

bulunaıı konutlaı,da içnıe stı_vu şeLıekesinin yetersiz olduğu ve bölgede su problemi

"Alt Yapı Hizmetleri Ko isyonu" taıalindanl1.

Atanı" amaçl
yapılması hakkında "

1,aşandığından yenilenmesi lıakkında

hazırlanın raporun göı,üşülınesi,

l Gcne l Meclisiniıı 03i02/2023 tarih vc 87 sayılı kararına istinadeni Kıı,kIarcli

iıi, I-tılcburgaz İlçcsi, Hamzabey K()y ü. l332 pa ı,sel ıııunaralı taşrnn,ıaz üzerinde "I(onut
,ve.,1/l000

misyöçu"
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inııır ve Bayın ık?o tarafından hazırlanarı raporun
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t Genci Meclisinin $6/0212023 tarih Ye 94 savılı kırarına istinaden; İıgitıe be];niıen
dilekçeleı, ile. İ1 Genel \4eclisi'nin 09.12.2022 tarilr ve 613 sayılı kararı ile belirlenen
ve lvlüdürlüğümi,lzce yilrütülen iş ve işlemleı kapsamında alınan hizmet bedellerine ilişkin
vapıla]-ı ııııştn lazia ııldıığu it'ade edilcı,ek. n,ıezküı, meclis kararı ile belir]cncn hizmet
bedellerinin yeniden değerleııdirilnıesi talep edilnıektedfu. Yazı ekinde yeı, alan ilgi
dilekçeler kapsamında hianet bedellerine iiişkin yeniden bir değerlendirme
yapılıp/yapılmayacağı hı"ıstısunda kaıar alınması lrakkında "Plan ve Bütçe Komisyonu"
taraflndan hazırlanan raponın görüşülmesi.

l Genel Meclisinin 06/0?/2023 tarih ve 96 savılı karırrna istinaden; Kırklareli İli,
l.iileburgaz İlçesi. Tatarköy Köyü. 26l3-3498-3499-3582-3 583-3 592 parsel nırmaralı
ıaşınmaz lar üzerinde İl Geııel Meclisi'nin 3.09.20l5 ıarih ve 2l7 sayılı karaIı'ile onaylanan
l/l000 Ölçekli Uygı.ılama İmar Planında plaı noıiı değişikliği yapılması hakkında "İmar
ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan ıapoıun görüşülmesi.

Il Genel Meclisinin 06l02nOB tarih ve 97 sayılı kararına istinaden; Kırklareli lli, Vize
İlçesi. Müsellim Köyü. Reviz_von li5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Reviryon l/1000
Ölçekli 1Jygulama İmaı,PIanı 1,apıln-ıası lıakkında "İmar vc Bayındırlık Komisyonu"
laı,afindan hazırlanaır raporuır görüşiilmesi.

l Genel Meclisinin 06/0212023 tarih ve l04 sayılı kararına istinaden; Ktrklareli İli,
Vize Ilçesi, Kömürköy Köyü, ]04 ada, 94 parsel numaralı taşrnmzu iizerinde "Turizm
Alanı" anraçlı l/5000 Ölçekli Nazını İmaı Planı ve l/1O00 Ölçekli Uygulama lmar Planı
yapılmasi hakkında o'İmar ve BayındırIık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun
görüşülmesi.

İl Genel Meclisinin 07 t0'2t2023 tarih vc 106 sayılı kararına istinaden; İdaremiz
Mii|kiyetinde bulunan Cazibe Merkezi Konfcrans Salonunun kiralama ücrctleri en son
İl Geııci Meclisimizin 03.0].202] tarih ve l06 sayıh karanyla be liılenmiştir.2O23 yılında
kira ücretlerinin giiııcellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 5302 Sayılı İl Öz.el ldaresi
Kanunu'nun l0. ıı-ıaddesiııin (f) bendi ile 42. nıaddesinin (d) bendi gereğince, Cazibe
Mcrkezi Koni'erans Saloııunun sadece zorunlu giderleri baz alınarak etkinlik başına; 1-

Kanıu Kurum ve Krınılı-ışlarının. 2-SiviI Toplum Kuruluşlannın, 3-Gerçek Kişi ve ()zel

i{ukuk l'üzel Kişileri, talep etın.,]eri lıaliııde^ hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aytı a},rı

konfirans salonu kiralanıa ücreılerinin belirtenmesi hakkında "Plan ve Bütçe
Komisycnu" taratıııdan hazıı,|anan ı,apoıun görüşiilnresi.

Il Genel Meclisinin 0710212023 tarih ve ll0 sayılı kararına istinaden; ilimiz. Merkez
ilçesi. Ahmetçe köyü Muhtarlığının 01.02.2023 tarih ve 05 sayıh kararında, köyün
Kırklaı,eli merkeze yakıırlığı, arazisinin ıaşlık ve verimsiz olması ve köye dışarıdan göç

olması ncdeniyle köy yerleşik alanının yüz metreden üç yüz metreye genişletilmesi
hakkında "İmnr ve Bayındırlık Komisyonu" tarafıııdaır lıazırlanan raporun göriişülnresi.

l (]ene l Mcclisiniı t7l02l2\23 tarih ve l12 sayılı kararına istinaden; Kıı,I.]arcli ]li.
N4erkez llçesi. Karahamza Köl,ü, l 21 ada l parsel numara|ı taşınmazın 1,erleşik alan

in<le kalaıı kısnrında "Konut .Alaııı" amaçlı l/5000 Ölçekti Nazım İıııar Plaıı ve l/'l000
ama İnıaı, Planı yapılması hakkıııda I'İmar ve Bayındırlık Komis!,onu"
rlaııan ıapoırın görtişülıı
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İl (;eneI Meclisinin 0710212023 tarih ve l09 sayılı kararına istinaden; Kırklareli IIi,

Liileburgaz İlçesi. Hamzıbey Köyti'nün l/5000 Ölçekli Nazım İııar Plaıı r,e t/l000
Ölçckli tjygulama İmar i'lanı yapıInıası hakiında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"
taı,afırıdaır hazırlanen faportnl göItişillıııesi.
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lG enei Meclisinin 0i l02l2l|23 tırih r.e l13 sıyılı kararına istinadeu; İliınız Vize
lçesi. Kışlacık Köyii Mıılıtarlığ|an 26.09.2022 tarihli yazısı ve 26.09.2022 tarihli köy

2l.

22.

2J.

2t.

karaı,ına istinaden. kışlacık kijyii'niiır köy yerleşik alanının yeniden tespiı edilmesi
hakkinda "ımar ve Bayındırlık komisyonu" İaraiııdan hazırlaııan raporuıı g-örüşülınesl.

taşınn]az iizerinde Millet Bahçesi -l,apılııası anıacıyla; İlimiz pınarhisar ilçesi Dere
}lalıa|lesinde buluıan lvliilkiyeti il ÖzeJ Idaresine ait, l90 ada 1l parsel numaralı
7?.402,00 m'yiDölçümlii taştnnlaz ilc iiimiz Durak Müallesi 432 ada 16 parsel numaralı
ve Kurtuluş Mahallesi 106 ada 106 ada 73 parsel numaralı toplam 73.224,52 m2
yüzölçümlü 2 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 5llg maddesine göre
başa baş trampası uygun görülmüş. ancak trarnpa süreci esnasında Lülebıı,gaz Belediye
Başkanlığının 0110912021 tarih ve 202l/72 sayılı kararı ile l/5.000 ölçekli Genel Nazım
inıar Planı Reviryonu'ııa göre imar planı içinde kaldığı, Durak Müallesi 432 ada 16
parselde bulunan taş]nmaztn "Gelişmc Konut AIanı, Park Alanı, Yol ve Ticaret Atanı''
olarak. Kurtuluş Mahallcsi t06 ada 73 patselde buluı.ıan taşınmazın ise ''Park, Eğitim
Alanı, Gelişme l(onut Alanı ve yol" olarak ayrıldığı belirtilıniş, diğer yandan pınarhisar
Kaynıakaınlığının (Milli En-ılak Şefliği) 13/09/2022 tarlh ve l70544 sayılı yazısı ile trampa
işlen-ıleriııin tamaıırlaıııııası için İl Özel İdaremizden tapuda işlem yapmak üzere yetkili
personel talep edilmiş olup. Milli Emlak Genel Müdiirlüğünce yapılan inceleme
neticesiıde; Mülkiyeti Hazineye ait ilinriz Merkez İlçe Karakaş Mahallesinde bulunan 684
ada 4 Parsel nolu 25.451.28 n-ı2 vüziilçiimlü taşılxılazın Kırklareli İl Özel idaresine lehine
iııil'ak hakkı tesis edilmiş o]an 705.00m2 lik kısını i]e Kırklareli jl Özel İdaresine ait l90
ada lJ parsel nolu 22..102.00 nı2 yiizölçüıılü taşınmazın tranpaslnın uygun ıriacağı
değcılendiıildiğinden. I)ınarhisar kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) ile kırklareli İl Özı1
Idarcsi tapuda yukanda ada ve parsel ı.ıumaraları belinilen taşınmazların başa baş
takaslarının yapılması için (değer tespiti, tiim takas iş ve işlemleri) İl Özel idaresi Genel
Sekreterine yetki verilınesi hakkında .'Araştırma Getiştirmc ve Hukuk Komis1,onu'.
taraflndan hazırlaııan raporun görüşiilnıesi.

l Genel Meclisinin 0710212023 tarih ı.e lt4 sayılı kırarına istin aden; Müikiyeti
Pınarhisar Belediyesi vc Kırklarcli İ] l'üzfl Kişiliği ne ait toplam 28.322,00 ıı' yüzölçiimlü

(; cnel Mcclisinin 07 

^|212023 
tıırih ve l l7 sayılı kararına istinaden: Kırklaı,eli ili.

(]cnel Meclisinin 0'7l02D023 tari
Merlıez llçesi, Ahmetçc Köyü, l05
Alanı" aıııaçlı l/5000 Ö|çekli Nazım
yapılması hakkında .'İmar ve Bayın
görtişülınesi.

Merkez Ilçesi, Dereköy-Karadere Köyleri sınırları içerisinde il Genel Meclisi'nin
07.09.2018 tarih ve 239 sa-vılı karaıı ile oııaylanan "Enerji Üretim Alanı'' amaçlı l/5000
Ölçckli Nazım imar Planı İ e "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Drv^ı, U..İİr" İ.s.
Alanı (RES)" amaçlı li l000 Ölçekli Uygulama inrar Planında Revizyon+ilave imar Planı
tale|ıi iI Genel Meclisi'nin 31 ,08.2022 tarih ve 407 sayılı kaıarı İle reddedilmiş olup,
3l. ]0.2022 taıih vc l9364 sayılı dilekçede geçen iırısuslar ile ekinde yer alan bilgi, belğe
ve ıaporlar ile iıııar pianı teklilinin yeniden değerlendirilmesi talep edildiğinden. 3l94
savılı lınar Kanununun 8. maddesi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. r,e l0.
n,ııxidesi ve 1l25.000 ÖIçek.li Kıı,kiarcli il Çcvre Diizeni Planı Uygulama Hiikümlerinin
ilgili nraddelerine göre. konunun görüşülerek karara bağlanması hakkında ''ımar ve
Bayındırlık Komisyonu" ıarafıııdan lıazırlaııaır raporun görüşüimesi.

h ve ll8 sayılı karanna istinaden; Kırk]areli İli,
ada 9 parsel nunuralı taşınnlaz üzerinde .'Türbin
İınar Pianı ve l/l00O Ölçekli Uygulanıa İmar Planı
dırlık Kon:ıisyonu" tarafından hazırlanan raporun
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ll GüJncl Meclisinin 0710212023 tarih ve 1l9 sıyılı kararına istinaden; Kırklareli
Merkez Karakaş Maha]lesi İstikla1 Caddesinde bulunan İdarenıize ait il Özel idaresi işhanı
Biırasıııırı 4'üncü katında bulunaıı 54 (60 m]) ve 70 (31 mr) kapı numaralı 2 (iki) adet
işyeri İl Cenel Meclisinin 01.09.?022 tarih ve 367 sayılı kararı, yine aynı kalta bulunan 58
(47 m') kapı numaralı l (bir) adet işyeri ise 07.|0.2022 tarih ve 478 sayıh karan ile
bedclsiz olarak Kıı*Iareli i] Ktııttır ,e 'furi:ını Müdürlüğiine 5 (beş) yıllığına beclelsiz
talısis cdilnıiş olup. Kıtklareli İl Ktllttir ve Turizm Müdürlüğü ilgi sayıIı 1,azıları ile
ilimizin tanıtlınına katkı sağlal,acak l'aalil,etleri pal,daş kurum ve kuruluşlar ile onak proje
çalışmaiarı yaparak sürdlirdüğünli. bu galışmalarını daha verimli yapabilmek ve
pal,daşlarla işbirliğini geliştirmek için kendilerine idaıemizce tahsis edilen İşhanı
Binasının 4'üncü katında bulunan 54 (60 mr), 70 (3t mr) ve 58 (47 mr) kapı numaralı 3
(iiç) adet işyerinin lahsisinin iptal edilerek. 3'üncü katında bulunan 36 (30 m'),50 (35
m') ve 53 (30 m') ııtıııaralı toplanr 3 (ilç) adet işyerinin bedc|siz tahsisini
talep edildiğinden, 5302 Sayılı il Özel İdaresi Kanununun |0/f ve 64/c1 nraddeleri
gereğince; Kırklare]i Merkez. Ka,akaş Mahallesi, istik]al Caddesi, Özel idare lşhanı
Binasında yukarda oda nunıaraları ve yüzölçümleri belirtilen toplam 3 (üç) adet bağımsız
işyerinin bedelsiz olarak yakıt ve diğer giderleriıin kendileri tarafindan karşılanmak üzere
ve ldareııizce ihtiyaç duyulduğunda şartsız ve koşulsuz iade olunması kaydıyla krrklaıeli
Il Küldir ve ]'urizm Müdürltiğüne tahsisi ile tahsis siiresinin yirmi beş (25) yılı geçnıemek
üzere belirlenmesi halikında 

-"içişleri 
ve Çeşitli İşler komısyonu" İarafından hazırlaıan

25.

26.

raporuıı görüşülmesi.

lG enel Meclisinin 0710212023 tarih ve l2t sayılı kararına istinaden; İlimiz, Babaeski
Ilçesi, l(atranca Köyü'nün yerieşik alanrnın onayına ilişkin İdaremizce 1ı6pl|rn
incelemcde İdarenıiz arşiv kayıtlarında jl İdare Kurulu tarafından alınan karaı metninin

11 Geiecek birleşim tarihinin tespiti.

bulunnıadığı, ancak İl İdare krırulu ıarafından im:zalaıımış köy yerleşik alan tespitine ait
kı,oki olciuğu anlaşılnıış İdaremiz ile [l Tarım vc Orman Müdiirlüğü arasında yapılan
ıazışınalarda köy yerleşik alanında 1,apılnıak istenen yapı ve tesisleıe ilişkin 5403 sayılı
yasa kapsaınıııda İl İdare Kıırulu ve,/veya İl Genel Meclis Kaıar tarihleri önenı arz etmekte
olup. kuı,unr görüşlerini etkilenıekte, başvurulaıın olunısuz veya olumlu sonuçianmasına
sebep olabilmekte. ayrıca İı Genel Meclisi'nin ı 1.06.2019 tarih ve 218 sayıh kararı
gereğince köy yerleşik Alan Genişlemesine ilişkin karar alındığı, İı Taıını ve omıan
Müdürlüğünün görüşü isıendiği bu kapsamda mevcrıt onaylı köy yerleşik alan sınır tespit
karzrınııı iletilmesine n,ıiiteiıkiben kunım göıüşlerinin oluşturulacağı bildirildiğinden
;,ukaı,ıda açıklanan İl İdere kurul kararının İdaremiz arşivlerinde bulunmaması nedeniyle;
söz konusu katranca köyü yerleşik alan sınırı dahilindeki taşınmazlara ilişkin yapılacak iş
ı,e işlemierde herhangi bir aksaklık ve/veya hataya sebep olunmaması, mağduriyetlerin
oluşınanıası bakımından; katranca köyü'nün köy yerleşik alan sınırında değişiklik
yapılmaltsızın: 04.03.2005 ıarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayımlaıarak yüıi,irlüğe
giıen 5302. sayılı il Özel idaresi kanunu ile il Özel İdarelerinin kaıar organı oüarik
belirlcıren İl Genel Meclisi öırcesiırde iı ldare kuıulu tarafından tespiti yapılarak imza
altına alıııdığı biliııen. ve uygulaııaları bu doğrultuda yürütülen yerleşik alan tespitinin
"ona,lanclığına" dair ii Gcnel Meclis Kararı alınnıası hakkında..İmar ve Bavrndırlık
koınisyonu" tarafından hazırlanan ıaporun görüşülmesi.
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