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Şehircilik Dairesi Başkanl ığı

KARAR

)airesi Başkanlığı Şehir P|anlama Şube Müdürlüğünün 08.a6.2022 tarih ve ı(i0l62
iiçesi, Sefaalan Mahallesi, l35 ada l3 parselve 136 ada l parsele ilişkin sunulın ve
02,06,2022 tarih ve 76 sayılı kararıyla oybirliği ile kabul edilen l/I000 öçekli
ıikliğinin 52 l6 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu uyarınca onaylanması liaray

ıt ıi l000 ölçekli Uygulama İınar Planında ön bahçe çekme mesafesi=20ıTt, yiın ve
fesi=l0m, Hmax=serbest, E=C),25 yapılaşma koşullarına salrip "Ticaret+Trırizm

lanımında kaimaktayken, karayolu kamulaştırma sınırından itibııren çtıkıne,cephelerdeki 
çekme mesafesi:l0m, Yençok=3 Kat, E:0,75 yapılaşmt, koşullırına
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KARAR:

planlanınası istenmektedir.

Büyükşehir Belediye Kanunu'nun
ı İmar K:ınunu'nun 8(b) Maddeleri

ı/t000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Dışı Keırtsel Çz.lışma ııılanı
kalınaktayken bir kısmı E=0,50 , Yençok=9,50m yapılaşma koşullarına ııahip

" bir kısmı da karayolu kamulaşhrma sınırından itibaren çekme mesafesi=ilSm,
me mesafesi=Sm, E=0,75, Yençok=3 Kat yapıtaşma koşullarına sahip .Özel K,ıpalı

7(b) ve l4 üncü, 5393 sayılı Belediye
gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde

göriişülınüş olııp: ilimiz, Saray İlçesi, Sefaatan Mahallesi, I35 ada i3 parsııI ve
ı ve Saray Belediye Meclisinin 02.06.2022 tarih ve 76 sayılı kararıyla oybirlii'i ile

Uygulama İınar Planı değişiktiğinin 5216 sayıtı Büyükşehir Bekdiy,xi Kaııunu
n kabulüne oybirliği ile karar verildi.''

YükŞehir BelediYe Kanunu'nun 7(b) ve l4 üncü, 5393 sayılı Belediye l(anunuııun
unu'nun 8(b) Maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde ;3örüşülı:rek

talep edilmektedir.

tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
rlık KomisYon Raporu Büyü§ehir Belediye Meclisinin 08 Haziran.2022 tarilıli
:e edilmiştir.
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