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MBCLİS KARARI

Karar Tarihi :0810612022

I}irleşim/Oturum :Ill

KARAR

Dairesi Başkanlığı, Şehir Plan|aına Şube Müdüriüğünün 06.05.2022 tarih ve
İıimiz, Saray İlçesi, Sinanlı Mahallesi, l56t parsele ilişkin Sara1. Belediye

,Tekirdağ İı idare Kurulu tarafından 26.02.|997 tarilı ve l9l sayılı karar ile
İmar Planında l56l parsel ön, yan ve arka bahçe çekme mesafesi=l0m, E=0,50

görüşülınüş olup; İIiıniz, Sarqı ilçesi, Sinanlı Mahallesi, I56t parsele
iniıı 07.114,2022 ıarih ve 58 sayılı kararıyla kabul edilen t/I010 ötçe,kti

52l6 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kaııunu ııyarınca onaylaıım$ı
i ite laror vıırilnıişliı.."
lı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7(b) ve 14 üncü, 5393 sayılı Beled:ye
)4 sayılı İınar Kanunu'nun 8(b') maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye

Karar Dönem

EvrakNo :150704
ve Şehirci lik Dairesi Başkaırlığ,ı

lVteclisinin 07 :2022 ve 58 sayılı kararıyla oybirliğiyle kabul edilen t/l000 ölçekli uygı laına İınar
l?lanı değişikli in 52l sayılı Büyükşehir Belediye kanunu uyarınca onaylanması sara1. Belediye
Başkanlığınca p edil

taş ilişkin l2:.01.2022 tarih ve l03 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Me,ılis
ölçekli Nazım İınar planının devamında §unuian ı/ı000 ölçekli uyguiama

TALEP:
imar ve

l50704 sayılı ,azısı i

l(ararı ile
ımar plaııı

onaylanan

KoMİsYoN
''TaIep;

ilişkin Saray
Llygıılanıa İnıar Plaııı
tııIebinin

Konıınun ı6
kanunu'nun l )ve3

yapı koşullarına salıip "sanayi Alanı" kullanımında ikeıı ön, yan ve arka ba!ıçe
çekıne mesafesi l0m, ve Yençok=l2,50ın yapılaşına koşullarına salrip "İmalathane Te sis Alanı''
olarak ı talep

Konunun, 52ı6 ılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7(b) ve 14 üncü, 5393 sayılı Belediye
Büyükşehir Belediyekanunu'nun l )ve3 94 sayılı İnıar Kanunu'nun 8(b) maddeleri gereğince

Meclisinde edilmekt,gdir.

N{eclisinde ierek verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınınıştır.
imar Bayındırlık Koınisyon Raporu Büyükşehir Beleıiiye Meclisinin 0|l Haziıaıı

2022 tarılıli lerek ırıüzakere edilıniştir.
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