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      3.gündemim 3.konusuna geçildi.

      Belediyemiz Fen Isleri Servisinin 23/09/2014 tarih ve 123 sayili yazisi okundu.

      İlgi :16.09.2014 tarihli Şerife TÜRKOĞLU vekili İbrahim TÜRKOĞLU ’nun  Gökçesu
Belediye Başkanlığı’na vermiş olduğu dilekçesi;
       İlgide kayıtlı dilekçede bahse konu Adasal (Ödek) Mevkiinde bulunan tapuda 478
parselle kayıtlı 3400 m2 miktarlı alanın Piknik Alanı olarak ayrıldığı ve mağduriyetin belirtildiği
dilekçenin incelenmesi neticesinde söz konusu parsel devamı yaklaşık 350 m boyunda 65 m
genişliğinde bir alanı kapsadığı ve bu alanın Mengen-Bolu güzergahı sağlı sollu İmar Planın da
piknik alanı olarak görüldüğü,  İmar Planı tadilatlarının yapılma esaslarına göre konuta açılan
alan kadar kısmın İmar Planında aynı yer ve yakınında Piknik Alanı gösterilmesi hususlarına
uymadığı ve mevcut İmar Planı tasdik sınırları içersinde müsait bir yer bulunmadığı ve aynı alan
üzerinde başka şahıs mülklerinin de olması yapılacak bu tadilatın diğer taşınmaz sahiplerine
emsal teşkil edeceğinden Piknik Alanın kaldırılmasının uygun olmayacağı hususu göz önüne
alındı ve Belediye Başkanı Atilla ATEŞ söz almak isteyen varmı diye sordu. Söz almak
isteyen olmadı ve karara geçildi. Söz konusu dilekçeye ilişkin;

KARAR:  İlgide kayıtlı dilekçede bahse konu Adasal (Ödek) Mevkiinde bulunan tapuda 478
parselle kayıtlı 3400 m2 miktarlı alanın Piknik Alanı olarak ayrıldığı ve mağduriyetin belirtildiği
dilekçenin incelenmesi neticesinde söz konusu parsel devamı yaklaşık 350 m boyunda 65 m
genişliğinde bir alanı kapsadığı ve bu alanın Mengen-Bolu güzergahı sağlı sollu İmar Planın da
piknik alanı olarak görüldüğü,  İmar Planı tadilatlarının yapılma esaslarına göre konuta açılan
alan kadar kısmın İmar Planında aynı yer ve yakınında Piknik Alanı gösterilmesi hususlarına
uymadığı ve mevcut İmar Planı tasdik sınırları içersinde müsait bir yer bulunmadığı ve aynı alan
üzerinde başka şahıs mülklerinin de olması yapılacak bu tadilatın diğer taşınmaz sahiplerine
emsal teşkil edeceğinden Piknik Alanın kaldırılmasının uygun olmayacağına oybirliği ile karar
verildi.

    Fen İşleri Servisinin bir diğer imar tadilatını içeren yazısı okundu.

                  Belediyemize İmar Tadilatı yapımı için 04.07.2014 günlü Özgür AKSOY'un vermiş
olduğu dilekçe ve ekleri İmar Tadilat krokilerinin incelenmesi neticesinde Belediyemizce
yaptırılan 18.Madde İmar Uygulama haritası ile müracaat sahibinin yapmış olduğu Gökçesu
Memeler mevkiindeki 391 parselin yapılan uygulama haritası ve belediyemize önerilen tadilat
haritasını uygulamayı yapan Harita Mühendisinin incelemesi neticesi dağıtım listesinin
değişip değişmediğinin ve İmar Plancısı tarafından da İmar yasasına göre incelemesinin
yapılarak ve talep sahibinin dilekçesinde söz konusu taşınmazın bir bütün olarak ne gibi
değerlendirileceğinin öğrenilmesinden sonra tekrar belediye meclisimizce görüşülmesi
hususunda Belediye Başkanı Atilla ATEŞ söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz almak
isteyen olmadığı görüldü ve oylamaya geçildi.

KARAR:  Belediyemize İmar Tadilatı yapımı için 04.07.2014 günü verilen dilekçe ve ekleri
İmar Tadilat krokilerinin incelenmesi neticesinde Belediyemizce yaptırılan 18.Madde İmar
Uygulama haritası ile müracaat sahibinin yapmış olduğu Gökçesu Memeler mevkiindeki 391
parselin yapılan uygulama haritası ve belediyemize önerilen tadilat haritasını uygulamayı
yapan Harita Mühendisinin incelemesi neticesi dağıtım listesinin değişip değişmediğinin ve
İmar Plancısı tarafından da İmar yasasına göre incelemesinin yapılarak ve talep sahibinin
dilekçesinde söz konusu taşınmazın bir bütün olarak ne gibi değerlendirileceğinin
öğrenilmesinden sonra tekrar belediye meclisimizce görüşülmesine oy birliği ile karar



verildi. 
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