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GÜNDEM 1: Belediye Meclisimizin 17.05.202l tarih, 96
komisyona havale edilen; Antik Perinthos Kenti Koruma
Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı
Revizyon Uygulama İmar Planı konusunuı görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler sonucunda, çalışmaIarın devamına oy
veı,ilmiştir.

nolu kararı ile
Amaçlı l/5000
l/I000 Ölçekli

birliğiyle karar

GÜNDDM 2: Belediye Meclisimizin 0|.07.2021r tarih, 138 nolrı lrararı
ile komisyona havale edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı MekansaI
Planlama Genel Müdürlüğü'nün 28.04.202l tarih ve 857759 sayılı yazıda
belirtilcn hususlar neticesindc İlçemizde bulunan onaylı imar planlarının
belirtilen hususlar çerçevesinde incelenmesi konusunun görüşülmesi.

Yapılan görüşııeler sonucunda, Belediyemiz soı,umluluğunda bulunaıı
Marıııaraere ğlisi Sit Alanları Llarici t, 2, 3 ve 4, Etap Uygulaına İınar Planlaı,ı,
SuItaı-ıl<öy Konut ve Konut Gelişıne Alanını Kapsayan l, Etap Uygulaına İııaı,
Planı, Türkmenli Uygulaııa İmaı,Planı ve Yakuplu Uygulama İınar PIanı plan
onaına sınııları içerisinde yükseklik sınıı,laırıası getirilmemiş resmi kurum alanlaı,ı
bulunduğu belirlenmiştir, İlçeııizde yapılacak kamusal yatırımların önünü açmak
adına yukarıda bahsedi]en iınar planları plan notlarına;

"Plan]ama alanında ytikseklik sınırlaması getirilmemiş resııi kuruın
alanlaıında Yençok: 6 Kat'ı geçemez."

şeklinde plan notu ilavesi hazırlatllmasının uygun olduğuna
koınisyonumuzca oy biı,liğiyle karar verilmiştiı,.

GiJNDEM 3: Belcdiyc Mcclisimizin 01.07,2021 tarih, l45 nolu kararı
i|c l<omisyona havale cdilen; Türltgücii Mahallcsi, Türl<gücü mcrasında yeı,
alan 3823 nolu parsclde yol bakım, onarım, al§apı ve dolgu işlcmlerindc
l<ııllanılmalr üzere l(a) ıriyct malzcmc ihtiyacımızı, lramu yatırımlarında
lrullanılıuak üzere'l'clrirdağ Valiliği'niı GSM 2.1, CSM 2.2 nolu 2 adet l(a)
ariyet hammadde iiretim izni salra|arında ça|ışabilıneıniz ve kırmu
yatırımlarında kullanabilıııem iz için nValilik Makamı onayı doğrultusunda

ı;;:q W fr ffi



mera tahsisinin gerekirse T'AB'da değişiklik yapılması konusunun
görüşülmesi.

, I(9nu hakkıırda yapılan görüşıneleı neticesinde söz konusu aliyel
haınmadde üretim sahasından çıkacak malzemenin sadece kaınu yatıı.ımlaı.ında
kullanılmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliğiyle karaı. veı.ilıı iştiı..
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