os|o2Do|4tarihli4naddeliklrnarKomisyonRaporununKomisyondangelditigekli
ile aynen kabultlne,
mevcudun ittifah
Meclisin, 2014 YtlL $ubat Ayr, OltO2DOl4 talhliToplantsmda
ile karar verildi.
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BABAESKI BELEDIYE MECLIS|

lruan xoruisvoruu neponu
Belediye Meclisinin O'llO4l2O13 tarih ve 01300054 sayrlr karan ile olugturulan

lmar Komisyonu; Bagkan Sebahattin ONER, Uyeler Sebahattin NEMLI, Adem
EFE'nin katrlrmr ile toplanmrg ve Meclisin 2014 yth $ubat ayr O3lO2l20'14 tarihli

toplantrsrnda komisyonda gdrUgUlmek tizere havale edilen konular Uzerinde yaptrgl
gOrUgme ve incelemeler neticesinde;

1- llgemiz Gazikemal Mahallesi, KUg0k Sanayi Sitesi igin mevcut imar planrnda
tayin edilen 5.50 m. maksimum yUkseklik seviyesinin 6.50 m.ye ytlkseltilmesi talebi
mtizakeresi sonucu, ilgili talebin hukuki statUye uygun olarak yetki, gekil, konu, sebep
ve maksat y6nleriyle birlikte olmak tlzere, aynca fiziksel, ekonomik, sektdrel kapasite
ve olanaklar gergevesinde incelenerek yaprlacak olan gehir imar planrnrn revize
edilmesi agamasrnda de$erlendirilmesinin kabul0ne,
2Jlgemiz Gazikemal Mahallesi, 23 pafta,362 ada, 33 parsel sayrlr tagtnmaztn
maliki Fikret NERGIZ, tagrnmazrnrn durumunun revizyon imar planr gahgmalarr
srrasrnda dikkate alrnarak plan igine alrnmasr talebi m0zakeresi sonucu mal sahibinin
talebi do$rultusunda konunun gehir imar planrnrn revize edilmesi agamasrnda
de!erlendirilmesinin kabuli.ine,
3-llgemiz Gaziosmanpaga (Yeni:Hamidiye) Mahallesi, 56 (imar 20L-lV-c) pafta,
10 ada, 6parsel sayrlr lagrnmaza ait imar durumunda onerilen imar yolu kaydtnlmast
amaglr plan defisikli$i talebinin hukuki statUye uygun olarak yetki, gekil, konu, sebep
ve maksat y6nleriyle incelenerek yaprlacak olan gehir imar planrnrn revize edilmesi
agamasrnda de!edendirilmesinin kabul,ine,
4-Babaeski Kaymakamhgr llge MalmUdUrlUgU'nUn 2810112014 tarih ve 54 sayrh
yazrsrnda "llgemiz Gaziosmanpaga Mahallesi hudutlarr dahilinde Fatih Yolu
Mevkiinde, 55 pafta, 176 ada, 1 parsel numarasryla 4290 m2 yUzolgumlti olarak
Maliye Hazinesi adrna kayrth bulunan tagrnmaz mdn "112 Acil Saghk Hizmetleri
lstasyonu kurulmasr amacryla Saghk Bakanlrgr adrna tahsis edilmesini" ll Saghk
MUdUrlUgU 2810112014 tarih ve 633 sayrlr yazlarryla talep etmiglerdir.
$ehir imar planrnda "Askerlik 9ubesi Alanr" olarak gdrUnen tagrnmazrn "Sa!hk
Hizmetleri Alanr" olarak ayrrlmasr igin gerekli plan degigikli$inin yaprlmast ve
sonucundan bilgi verilmesini rica ederim" denilmektedir.
Yukandaki yazrda talep edilen ilgemiz Gaziosmanpaga (Yeni:Cumhuriyet)
Mahallesi, Fatih Caddesi'ne cepheli 55 (201-lv-c) pafta, 176 ada, 1 parsel nolu ve
mUlkiyeti Maliye Hazinesi adrna kayrtlr tagtnmazrn mevcut gehir imar plantnda
"Askerlik $ubesi" olarak gdrijnen durumunun "Saghk Hizmetleri Alant" olarak
degigtirilmesi konusunun mr.lzakeresi sonucu; talep edilen plan degigikliginin, plan
mtiellefi olan lller Bankasr A.$.ye hazrrlatrlmasr ve bu konuda lller Bankasr A.$.ye
yetki verilmesi hususunun kabulUne.

Yukanda 4 (dOrt) maddeden olugan konular Komisyonumuzca 0510212014
tarihinde yaprlan toplantrda oy birligi ile kabul edilerek Belediye Meclisinin 0710212014
tarihli birlegimine sunulmasrna karar verilmigtir.
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