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Av. Halil Hilmi TDTDNCO Arifkadm UZEL Fatma Mera! DURUCAN 
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TEKLiF EDEN I imar ve $ehircilik Mtidiirlligu 
I 

KONUSU 1132 ada, 5 parsel hakkmdaki talebin goril~illmesi. 

TEKLiF : BELEDiYE BASKANLIGINA/Y ALVA<; 
ilgi : a) Selma MUTAF'm 29/03/2016 tarihli dilek9esi. 

b )08/04/2016 tarih ve 10213 say1h yaz1m1z. 

Katip Dye 

c) Yalva9 il9e Milli Egitim Miidiirltigii'ntin 13/05/2016 tarih ve 5367500 say1h yaz1st. 

l
ilgi .a'da kay1th dilek9e ile gorgii orta mahallesi 132 ada, 5 parselde kay1th ta~1nmaz iizerinde ki betonarme 
karkas bodrumlu 3 kath yapmm bulundugu alan, 1988 tarihinde belediye meclisince onaylanan imar 
planmda ilkogretim alanma (Mehmet akif Ersoy) dahil edildigi, 5 y1l iyerisinde magduriyetin giderilmesi 

I 
yontinde herhangi bir i~lem yap1lmad1g1, ilgili makamlarla yap1lan yaz1~malar ile sonuca vanlmad1g1, 2011 
tarihinde belediye meclisince onaylanan imar planmda ilkogretirn alamnda (Mehmet akif Ersoy) 
bulundugu belirtilmekte, rnagduriyetlerinin giderilrnesi talep edilmektedir. 

FdJgi b'de kay1th yaz1rn1z ile Yalva9 il9e Milli Egitirn Miidfuliigii'nden bahse konu ta~1nmazm egitim tesis 
·· alanmdan 91kar1lmas1 belediye meclisinin 02/11/2011 tarih ve 40 say1h karan ile ~ehircilik ve planlama 
' ilkelerine aykm oldugundan uygun bulunmad1g1, ta~1nmazm egitirn tesis alanmda ve yolda kald1gmdan 
2942 say1h kamula~tmna kanunu hlikiimleri geregince kamula~tmlrnas1 talep edilrni~tir. 
ilgi ~'de kay1th yaz1 ile ta~1nmazlara okulun ihtiyacmm bulunmad1g1 belirtilrni~tir. 
Konunun Belediye Meclisinde gorii~iilrnesini arz ederirn. 29.07.2016/Ali AYVATlirnar ve Sehircilik 
Miidiirii Belediye Meclisine: 29.07.2016/Halil Hilrni TUTUNCU/ Belediye B~kam 

imar ve Sehircilik Miidfuliigtiniin 29. 07.2016 tarihli teklifi belediye rneclisinde miizakere edildikten soma 
yap\lan i~aretli oylama sonucunda: 

KARAR: 
"Tapunun Gorgti Orta Mahallesi, ada 132, parsel S'de kay1tli ta~mmaz Belediye Meclisinin 03/05/2011 
tarih ve 7 say1h karan ile onanan 1/1000 olc;.ekli uygulama imar plamnda kismen okul alam k1smen de yol 
alanma rastlarnaktad1r. Selma MUTAF 29/03/2016 tarihli dilek9esi ile uzun yillardir magdur edildigini, 
magduriyetinin bir an once giderilmesini talep etrni~tir. Ada 132, parsel 5'de kay1th ta~1nmazm konut 
alanma degi~tirilmesine yonelik imar plam degi~ikligi yap1lmas1 talebi MEKANSAL PLANLAR YAPIM 
YONETMELiGi'nin 26. maddesinin 3. bendi belirtilen ~ehircilik ve planlama ilkelerine aykm 
bulundugundan talebin reddine mevcudun oybirligi ile karar verilmi~tir. 
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