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TEKLiF EDEN İmar Komisyonu

KoNUSU
2016l117 sayılı belediye meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen

yol iptaline yönelik imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

TEKLİF: 20161113 sayılı belediye meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen Murat KODAL ve
müştereklerinin imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
İıvıı.n KoMİSyoN RAPoRU: 5393 Sayıh Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince, Belediye
Meclisi'nin 0510412016 tarih ve 54 sayılı kararı ile imar komisyonuna seçilen üyeler olarak komisyon
üyelerinin tamamın iştiraki ile; Belediye Meclisi'nce 0210812016 tarih ve 113 sayılı kararı ile İmar
Komisyonuna havale edilen Murat KODAL ve müştereklerinin "İmar Planı Değişikliği Yapılması Talebi"
hususu komisyonumızca 1610812016 tarihinde Salı günü saat 13.30'da arazi mahallinde de detaylı
araştırmalar yapılarak incelendi. GEREĞİ OÜŞrlNÜl.DÜ: Belediye Meclisinin 03/0512011 tarih ve
20|1107 sayılı kararı ile onanan, yürürlükteki ilçemiz 1/5000 ölçekli naz:ım imar planları ve 1/1000 ölçekli
revizyon uygulama imar planına göre mezarlık alanı olarak belirlenen 27| ada,20 nolu parsel kenarında
Murat KODAL ve müştereklerinin 2610712016 tarihli dilekçesi ile mezarlar bulunduğu ve üzerinden 7

mt'lik yol geçmesi sebebiyle huzursuzluk duyulduğu belirtilmiş ve yolun iptali talep edilmiştir. 27| ada,
20 nolu parsel abacılar mezarlığında bulunan 7 mt'lik yolun üzerinde yapılan incelemeler neticesinde 15,

20 adet mezar bulunduğu, aynl zamanda umumun kullanımına açık bir çeşme yapılmış olduğu ve mezal
sahipleri ile yapılan görüşmelerde mezardan yol geçmesinden dolayı huzursuz olmaları gerekçesi ile yol
iptaline yönelik imar planı değişikliği yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. İş bu komisyon raporumuz
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KARAR: Belediye Meclisi'nin 0210812016 tarih ve 113 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen

Murat KODAL ve müştereklerinin, Müdenis ve Abacılar Mahallesi mezarlık alanının
parsel 20'nin batı cephesinde mezarlık alanı içerisinden geçen yolun kaldırılmasına
değişikliği yapılması talebi" mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
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