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14.12.2018 
482 
Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi'nde 27 ada, 302, 289 ve 415 
parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım 
imar plan tadilatı yapılması talebi. 
 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yenidoğan 
Mahallesi'nde 27 ada, 302, 289 ve 415 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 
1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.12.2018 
tarih ve 396 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları 
içerisinde yer alan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kentsel tasarım alanı olarak 
belirlenen mülkiyeti şahıslar ve belediye adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yapılacak kentsel 
dönüşüm veya yenileme çalışmaları kapsamında alanın çok büyük olması uygulamalarda bir 
takım zorluklara neden olduğu gerekçesi ile alanda uygulama yapılmasının kolaylaştırılması 
amacıyla kentsel tasarım alanı sınırının kaldırılması, fiili durum göz önüne alınarak söz 
konusu alanda yer alan konut alanları, park alanları ve yolların yeniden düzenlenmesi talep 
edilmektedir. 

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere 
uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, üzerinde konutların yer aldığı 27 ada, 
302, 289 ve 415 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu park alanı olarak planlı yerin konut 
alanı olarak, kaldırılan yeşil alanın yerine ise 169 ada, 8 parsel, 27 ada, 368 parsel numaralı 
taşınmaz üzerindeki belediye hizmet alanı olarak planlı yer ile 27 ada, 368 parsel,  26 ada, 59  
parsel ve 1900 ada, 3 parsel numaralı taşınmazlar üzerindeki  ticaret alanı olarak planlı  
yerlerin, park alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2780,83 plan işlem numaralı) 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde 
hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde mülkiyeti Maliye 
Hazinesine ait olan 784 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve 
civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe 
Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 784 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 
alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda 
hazırlanan 12.12.2018 tarih ve 397 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocatepe Mahallesinde söz konusu 
taşınmazın bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan alan park ve seyrek yoğunluklu 
konut alanı olarak planlı alan ile taşınmazın doğusunda mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait olan su deposu alanı olarak planlı yerde bölgenin ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim 
alanı planlanması talep edilmektedir. 

1/5000 ölçekli K34-c-03-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 
gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan park alanı, su deposu ve seyrek 
yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerlerin KASKİ Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün olumlu görüşü doğrultusunda eğitim 
alanı, park alanı ve su deposu olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,251 plan işlem 



numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 
Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kocasinan İlçesi, Erkilet Osman Gazi ve Erkilet General Emir 
Mahallelerinin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması 
talebi. 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Erkilet Osman Gazi ve 
Erkilet General Emir Mahallelerinin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması 
talebi hususunda hazırlanan 12.12.2018 tarih ve 398 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon 
Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Osman Gazi ve Erkilet General 
Emir  Mahallelerinde imar planında belirtilen 30 metre genişliğindeki yolların açılmasında ve 
kamulaştırma davalarından kaynaklanan uygulamalardaki sıkıntıların giderilmesi amacıyla 
imar planlarının uygulanmasında eşitlik ve kolaylık sağlamak adına İmar Kanununun 18. 
Maddesi uygulaması yapılması planlanmış olup, uygulamada kolaylık sağlamak  ve imar 
hareketlerine hız kazandırmak için 18. Madde uygulaması yapılması düşünülen alanda sosyal 
donatı alanı ve yeşil alan dengesini sağlayacak şekilde imar planı değişikliği yapılması talep 
edilmektedir. 

1/5000 ölçekli K34B20D, K34B20C, K34B25A, K34B25B nazım imar planı 
paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı 
içerisine alınan yerdeki  (NİP-30412,34  plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 
Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Talas Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ve 172 sayılı kararlarının 
incelenmesi talebi. 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 03.12.2018 
tarih, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ve 172 sayılı 
kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.12.2018 tarih ve 399 numaralı İmar 
ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 03.12.2018 
tarihli kararlarından; 

165 sayılı kararı ile; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin, 
20.09.2018 tarihli, 2018/340 sayılı kararı ile Talas Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarih ve 
77 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı 
hakkında yürütmenin durdurulması kararının davaya konu alan dışındaki bölgeyi de 
etkilemesi sonucu 4. Etap alan sınırı içerisinde işlem yapılamaması sebebiyle mağduriyet 
oluştuğu belirtilerek, dava konusu 1394 ada, 1 parsel, 1396 ada, 1 parsel, 1398 ada, 1 parsel, 
570 ada, 4 parsel, 574 ada, 1 parsel ve çevresi (mülga 813 parsel) hariç tutularak 1/1000 
ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planına ilişkin yeniden etaplama sınırı belirlenmiştir. 
Yapılan çalışma ile plan kararlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, 1/1000 



ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı aynen korunmuş, ancak etap sınırı küçültülmüştür. 
1/1000 ölçekli K-35-D-02-D-1-A, K-35-D-02-D-1-D, K-35-D-02-D-1-B, K-35-D-02-D-1-C, 
K-35-D-02-D-2-A, K-35-D-02-D-2-D, K-35-D-02-D-2-C, K-35-D-02-D-3-A, K-35-D-02-D-
3-B imar planı paftalarında plan müellifi tarafından ITRF-96 koordinat sisteminde teknik 
gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ve plan açıklama raporunda 4. 
etap, 1. kısım sınırının belirlenmiş olduğu 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, 
1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-29857,41 Plan İşlem 
Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

166 sayılı kararı ile; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin, 
20.09.2018 tarihli, 2018/340 sayılı kararı ile Talas Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarih ve 
77 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı 
hakkında yürütmenin durdurulması kararının davaya konu alan dışındaki bölgeyi de 
etkilemesi sonucu 4. Etap alan sınırı içerisinde işlem yapılamaması sebebiyle mağduriyet 
oluştuğu görülmüş olup, dava konusu 1394 ada, 1 parsel, 1396 ada, 1 parsel, 1398 ada, 1 
parsel, 570 ada, 4 parsel, 574 ada, 1 parsel ve çevresi (mülga 813 parsel) hariç tutularak 
1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planına ilişkin yeniden etaplama sınırı 
belirlenmiştir. Yapılan çalışma ile plan kararlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamış 
olup, 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı aynen korunmuş ancak etap sınırı 
küçültülmüştür. 1/1000 ölçekli K-35-D-02-D-3-A, K-35-D-02-D-1-D, K-35-D-02-D-3-B, K-
35-D-02-D-3-D, K-35-D-02-D-3-C imar planı paftalarında plan müellifi tarafından ITRF-96 
koordinat sisteminde teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ve 
plan açıklama raporunda 4. etap, 2. kısım sınırının belirlenmiş olduğu 1/1000 ölçekli revizyon 
uygulama imar planı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-
29857,42 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

167 sayılı kararı ile; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin, 
20.09.2018 tarihli, 2018/340 sayılı kararı ile Talas Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarih ve 
77 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı 
hakkında yürütmenin durdurulması kararının davaya konu alan dışındaki bölgeyi de 
etkilemesi sonucu 4. Etap alan sınırı içerisinde işlem yapılamaması sebebiyle mağduriyet 
oluştuğu görülmüş olup, 1394 ada, 1 parsel, 1396 ada, 1 parsel, 1398 ada, 1 parsel, 570 ada, 4 
parsel, 574 ada, 1 parsel ve çevresi (mülga 813 parsel) ile Kayseri 2. İdare Dairesinin 
2018/735 sayılı kararı ile iptal edilen 492 parselin bulunduğu alan hariç tutularak 1/1000 
ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planına ilişkin yeniden etaplama sınırı belirlenmiştir. 
Yapılan çalışma ile plan kararlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, 1/1000 
ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı aynen korunmuş, ancak etap sınırı küçültülmüştür. 
1/1000 ölçekli K-35-D-02-D-1-D, K-35-D-02-D-1-C, K-35-D-02-D-2-D, K-35-D-02-D-4-B, 
K-35-D-02-D-3-A imar planı paftalarında plan müellifi tarafından ITRF-96 koordinat 
sisteminde teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ve plan 
açıklama raporunda 4. etap, 3. kısım sınırının belirlenmiş olduğu 1/1000 ölçekli revizyon 
uygulama imar planı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-
29857,43 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

168 sayılı kararı ile; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin, 
20.09.2018 tarihli, 2018/340 sayılı kararı ile Talas Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarih ve 
77 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı 
hakkında yürütmenin durdurulması kararının davaya konu alan dışındaki bölgeyi de 
etkilemesi sonucu 4. Etap alan sınırı içerisinde işlem yapılamaması sebebiyle mağduriyet 
oluştuğu görülmüş olup, dava konusu 1394 ada, 1 parsel, 1396 ada, 1 parsel, 1398 ada, 1 
parsel, 570 ada, 4 parsel, 574 ada, 1 parsel ve çevresi (mülga 813 parsel) hariç tutularak 
1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planına ilişkin yeniden etaplama sınırı 
belirlenmiştir. Yapılan çalışma ile plan kararlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamış 



olup, 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı aynen korunmuş, ancak etap sınırı 
küçültülmüştür. 1/1000 ölçekli K-35-D-02-D-3-A, K-35-D-02-D-3-D, ITRF-96 koordinat 
sisteminde teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ve plan 
açıklama raporunda 4. etap, 4. kısım sınırının belirlenmiş olduğu 1/1000 ölçekli revizyon 
uygulama imar planı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-
29857,44 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

169 sayılı kararı ile; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin, 
20.09.2018 tarihli, 2018/340 sayılı kararı ile Talas Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarih ve 
77 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı 
hakkında yürütmenin durdurulması kararının davaya konu alan dışındaki bölgeyi de 
etkilemesi sonucu 4. Etap alan sınırı içerisinde işlem yapılamaması sebebiyle mağduriyet 
oluştuğu görülmüş olup, dava konusu 1394 ada, 1 parsel, 1396 ada, 1 parsel, 1398 ada, 1 
parsel, 570 ada, 4 parsel, 574 ada, 1 parsel ve çevresi (mülga 813 parsel) hariç tutularak 
1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planına ilişkin yeniden etaplama sınırı 
belirlenmiştir. Yapılan çalışma ile plan kararlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamış 
olup, 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı aynen korunmuş, ancak etap sınırı 
küçültülmüştür. 1/1000 ölçekli K-35-D-02-D-4-B, K-35-D-02-D-3-A, K-35-D-02-D-4-D, K-
35-D-02-D-4-C, K-35-D-02-D-3-D, K-35-D-07-A-1-B, K-35-D-07-A-2-A imar planı 
paftalarında plan müellifi tarafından ITRF-96 koordinat sisteminde teknik gereklere uygun 
olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ve plan açıklama raporunda belirtilen 4. etap, 5. 
kısım sınırının belirlenmiş olduğu 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı 1/5000 
ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-29857,45 Plan İşlem Numaralı) 
talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

170 sayılı kararı ile; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin, 
20.09.2018 tarihli, 2018/340 sayılı kararı ile Talas Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarih ve 
77 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı 
hakkında yürütmenin durdurulması kararının davaya konu alan dışındaki bölgeyi de 
etkilemesi sonucu 4. Etap alan sınırı içerisinde işlem yapılamaması sebebiyle mağduriyet 
oluştuğu görülmüş olup, dava konusu 1394 ada, 1 parsel, 1396 ada, 1 parsel, 1398 ada, 1 
parsel, 570 ada, 4 parsel, 574 ada, 1 parsel ve çevresi (mülga 813 parsel), Kayseri 2. İdare 
Mahkemesinin 2018/949 sayılı kararı ile iptal edilen 32 ada, 3, 5 ve 6 parsellerin bulunduğu 
alan ve Talas Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarihli, 97 sayılı kararı ile kabul edilerek askı 
ilan sürecinde olan 883 ada, 1 parsel ve çevresinin bulunduğu alanlar hariç tutularak 1/1000 
ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planına ilişkin yeniden etaplama sınırı belirlenmiştir. 
Yapılan çalışma ile plan kararlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, 1/1000 
ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı aynen korunmuş, ancak etap sınırı küçültülmüştür. 
 1/1000 ölçekli K-35-D-06-B-2-C, K-35-D-07-A-1-D, K-35-D-07-A-1-A, K-35-D-07-A-1-D, 
K-35-D-07-A-4-A, K-35-D-07-A-4-B, K-35-D-07-A-1-C, K-35-D-07-A-1-B, K-35-D-07-A-
2-A, K-35-D-07-A-2-D imar planı paftalarında plan müellifi tarafından ITRF-96 sisteminde 
teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ve plan açıklama 
raporunda belirtilen 4. etap, 6. kısım sınırının belirlenmiş olduğu 1/1000 ölçekli revizyon 
uygulama imar planı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-
29857,46 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

171 sayılı kararı ile; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin, 
20.09.2018 tarihli, 2018/340 sayılı kararı ile Talas Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarih ve 
77 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı 
hakkında yürütmenin durdurulması kararının davaya konu alan dışındaki bölgeyi de 
etkilemesi sonucu 1394 ada, 1 parsel, 1396 ada, 1 parsel, 1398 ada, 1 parsel, 570 ada, 4 parsel, 
574 ada, 1 parsel ve çevresi (mülga 813 parsel) ile Talas Belediye Meclisinin 06.08.2018 
tarihli, 98 sayılı kararı ile kabul edilerek askı ilan sürecinde olan 402 ada, 2 parselin 



bulunduğu alan hariç tutularak 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planına ilişkin 
yeniden etaplama sınırı belirlenmiştir. Yapılan çalışma ile plan kararlarına ilişkin herhangi bir 
değişiklik yapılmamış olup, 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı aynen 
korunmuş, ancak etap sınırı küçültülmüştür. 1/1000 ölçekli K-35-D-02-D-1-A, K-35-D-02-D-
1-D, K-35-D-01-C-3-B, K-35-D-01-C-3-C, K-35-D-02-D-1-D, K-35-D-02-D-4-A, K-35-D-
02-D-4-D, K-35-D-07-A-1-A, K-35-D-07-A-1-B, K-35-D-02-D-4-C imar planı paftalarında 
plan müellifi tarafından ITRF-96 koordinat sisteminde teknik gereklere uygun olarak 
hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ve plan açıklama raporunda belirtilen 4. etap, 7. kısım 
sınırının belirlenmiş olduğu olduğu 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı 1/5000 
ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-29857,47 Plan İşlem Numaralı) 
talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

172 sayılı kararı ile; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin, 
20.09.2018 tarihli, 2018/340 sayılı kararı ile Talas Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarih ve 
77 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı 
hakkında yürütmenin durdurulması kararının davaya konu alan dışındaki bölgeyi de 
etkilemesi sonucu 4. Etap alan sınırı  içerisinde işlem yapılamaması sebebiyle mağduriyet 
oluştuğu görülmüş olup, dava konusu 1394 ada, 1 parsel, 1396 ada, 1 parsel, 1398 ada, 1 
parsel, 570 ada, 4 parsel, 574 ada, 1 parsel ve çevresi (mülga 813 parsel) hariç tutularak 
1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planına ilişkin yeniden etaplama sınırı 
belirlenmiştir. Yapılan çalışma ile plan kararlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamış 
olup, 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı aynen korunmuş, ancak etap sınırı 
küçültülmüştür.  1/1000 ölçekli K-35-D-01-C-4-C, K-35-D-06-B-1-B, K-35-D-01-C-3-D, K-
35-D-06-B-2-A, K-35-D-01-C-3-C, K-35-D-06-B-2-B, K-35-D-06-B-2-C, K-35-D-07-A-1-D, 
K-35-D-07-A-1-A, K-35-D-02-D-4-D imar planı paftalarında plan müellifi tarafından ITRF-
96 koordinat sisteminde teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 
ve plan açıklama raporunda belirtilen 4. etap, 8. kısım sınırının belirlenmiş olduğu 1/1000 
ölçekli revizyon uygulama imar planı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 
gerektirmediğinden, (UİP-29857,48 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün 
uygun olacağı, 

Talas Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 sayılı 
kararlarının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile 
havalesinin, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ve 172 sayılı kararlarının ise oy birliği ile 
kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 
kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Top Tarihi  
Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

14.12.2018 
486 
Melikgazi Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih, 411, 412 ve 415 sayılı 
kararlarının incelenmesi talebi. 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 
06.12.2018 tarih, 411, 412 ve 415 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 
12.12.2018 tarih ve 400 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.12.2018 
tarihli kararlarından; 

412 sayılı kararı ile; söz konusu taşınmazın bulunduğu mesleki ve teknik öğretim alanı 
(imam hatip lisesi) olarak planlı yerin çekme mesafelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
talebi doğrultusunda her yönden 5 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 



ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3421,70 plan işlem numaralı) 
1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun 
olacağı, 

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih, 412 sayılı kararının oy birliği ile 
kabulünün, 411 ve 415 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 
Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 


