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MART AYI or,aĞır nnın»İyn ıvrncr,İs ToPLANTIsII\tDlx İıvren

xovıisyoNuNA HAvALE n»ir,Bx roıvı.ııan

Mart Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'ndan

havale

Komisyonumuzca yaptlğlmız çalışmalar sonucu, hazrrlanan
sunulmaiiadrr. Belediye Meclisi'ne arz olunuı.

edilen konular ile ilgili olarak
Komisyon Raporumuz aşağda

05/03/20l8 tarihli B. Meclis toplantsından havale edilen konu

A)Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisi'ne Yıpılan Müracaatlar:
A) Levent GÖZLÜKLÜ, nuru BiıcİÇ ve Türker I(ESKİN'in 05.03.2018 tarihli
dilekçesi
01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planh Alanlar imar Yönetmeliği hiıktımlerinin
bölgeye ve ilin
Yöresel mimarisine uYmaYan hiikiımleri bulunmakta olup, ekte sunulaİ maddelerin Jeğedenairilınesi
talebi.

_ konu

ile ilgili

olarak komisyonumuzca, ytıriirlfüteki mevzuatta yapılan inceleme

değerlendirmeler neticesinde;

ve

03,07,2017 tarih 30113 saYılı Resmi._Gazete'de yaymlanan
Planlı Alanlar imar yönetmeliği,nin
Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar-başlıkh 69.Madd..İl.flk
,,Biiyülşehir
9 |ölY':
belediYele.ri
betediYeleri,
ikinci
belirtilen
değiştirilemeyen hüleiimler dışında lralan
fıltrada
,ile
hususlarda, beldenin tarihi ve.yöresel
wtlarını gözetmek ğİıyla aok"r,ı*'"rÖrr.-gi-inceye
sİınulmak were
imar

;d

il

yönetmeliği hazırlayabilirler. Iğet9.ri\- imar yönet;eliaerı
yıirrirıige
kadar
uYgulamalar bu Yönetmeliğe göre yapıIır." denilmektedir.
idarece imaı yonetmJliği hazırlatılıp,
Yürürlüğe girinceYe
ladar gısulamali lı2+ sayılı imar Kanunu,na tugı, oı-"t^-[.İmi Gazete,de
yayımlanan Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliği'ne göre yapılacağından, üil-R";i;;,
İmar Plan
ÇaIıŞmalannda değerlendirilmesi uygun bulııimuş İırp, İJ'"uin riaaıne'xomisyo;;;;"
oybirliği ile

karar verilmiştir.
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IMAR VE ÇEŞİTLt İŞLER KOMİSYON RAPORU
TARİHLi oLAĞAi\t BELEDiYE MEcLis ropıerırrsl*DAN

ÇEŞİTLİ işLER KoMİsYoıtUNA HAVALE, EDİr,rx
07 /07 /2020 Temmuz Avı Olağan
Relediye Meclis Toplantıs:ndan havale
ve

*T,'ffilH,.5:,"J,}'.",a'iii.,,;iff İlİ;:ffi

roxu

edilen

konu ile ilgiti olarak
,,"'',iLn--i";t.r;;,ö;uzaşağıda

tarihli BeIediye Meclis toplantısından
havale edilen konu:
A) Demet GEDİZ AYDoĞDU'nun 06.07.2020tarüli
dilekçesi
Kırklareli ili. Merkez İlçesi, Kaıakaş Ü"lr"İl*İ}?g.'sokak
isminin sokakta çok sayıda ıhlamur
ağacının bulunması sebebi iIe "ıtııamur
soı<ati"l*"i. a"eiş,ı.iı.esi talebi.
ilgili olarak imar ve ÇeŞitliişl-er K;Ö;;ffi-"a
07l07 /2020

,",,[§İo'İ

yapılan inceleme ve değerlendirmeler

Kırklareli i,i, Merkez İlcesi, KarakE
Müallesi, 768. sokak isminin, sokakta
ağacı bulunması sebebi ile.sokaĞın
çok sayıda ıhlamur
lrİııe-;.i#c,
İuu*u,ouğ*aen, .,ıııamuriokak,,olarak
isimlendiriImesi imar ve
Çeşitli işü; İİr;;jİ*3"11rluO''gi ile
uygun bulunmuşrur.

