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iMAR VE BAYINDIRLIK KOⅣ IISYONU RAPORU

imar ve Bayindlrllk Komisyonumuzun 29.09.2015  tarihinde yapml, olduこ u tOplantisinda,

Parmakёren Mahaliesi Yerle,ik Alanl kuzeyinde bulunan Ettitim Kampus Alaninin Kentsel Dё nu,um ve
Gclisiln Alanl kapsamina alinmasl konusu gё rtistildii;yapllan gё rii,mcler sonucunda;

25.08.2015 tarihinde lmar ve Baylndirllk】くolllisyOnumuz konu ile ilgili olarak;5393 saylll Belediye

kanunun 73. rnaddesinde ; ``Belediye, belediye meclisi kararlyla; konut alanlarl, sanayi alaniarl, ticaret

alanlan,teknolai parklarl,kamu hizmed alanlarl,rekrcasyon alanlari ve her turlu sOsyal dOnatl alanlarl

olusturmak, eskiyen kent klsllnlarinl yeniden in,a ve restore etmek, kentin tarihi ve kultiirel dOkusunu

korumak veya deprem riskine kar,l tedbiJer almak amaclyla kentsel dё nusum ve geli,im pttjeleri

uygulayabilin Bir alanin kentsel dё ntisiim ve geli,iin alanl olarak ilan edilebilmesi i9in yukarlda sayllan

hususlardan birinin veya bir ka91nin ger9eklc,mesi ve bu alanin belcdiyc vcya miicavir alan sinlrlarl

i9erisinde bulunmasl,arltl■ Ancak,kamunun mtilkiyetinde veya kuHanllninda olan ycricrde kentsel dё ntisiim

ve geH§im prac alanl ilan edilebilmesi ve uygulama yapllabilmesi i9in ilgili belediyenin talebi ve cevre Ve

SChirCilik BakanllEInin teklin uzerine Bakanlar Kurulunca bu yё nde karar alinmasl sarttir'',cklindedin Sё z

konusu E二itim Kampus alaninin 5393 saylll kanunun 73.maddesi gerettinCe Kentsel Dё nt,um ve Geli§ im
Alanl kapsamina almabilmesi i9in II MiHi EEitim Mldurloこ unden gёrus alndlktan sonra konunun tekrar

dC二Crlendirilmesi uygun gё riilintistii・

II MiHi EEitil■ Mudiirluこtine o2.09.20 15 tarih 2737 saylll yazl ile konu ile ilgili gё rtis sorullnu,olup;

``il Milli EEitirn Mudurllこ iiniin 10.09.2015 tarih 9046781 say11l yazllarl ile zorunlu cЁ itilnin 12 ylla

91karllml,ohnasl(4+4+4)nedcniyIC,ilimiz l■ erkczindc okul turlerine gё re yeni okul alanlarina acil ihtiya9

duyulmakta olup,02.09.1999 tarih ve 23804 saylll Resmi gazetede yaylmlanan(Ek-la)Eこ itim Tesisleri alan

buyiikltiこtintin AnaokuHarl i9in en az 3000-5000m2, Ilkё こrctim OkuHarl i9in en az 8000‐ 15000m2,Lise,
Anadolu Lisesi,Ticaret Lisesi,Klz Meslek Lisesi,IInam Hatip Lisesi i9in en az 10.000-15.000m2,Endtistri

Meslek Lisesi,cok PrOgramll Lisc i9in en az 20.000-30.000m2,Fen Lisesi,Otelcilik NIleslek Lisesi,Guzel

Sanatlar Lisesi 19in en az 20.000-30.000m2,Halk EEitim Merkezleri i9in en az 4000-8000m2olmasl
gerektiこ i de gёz ёntinde bulundurularak PalHiakё rcn MahaHcsinde her okul ttiriine gё re yeni bir alan

ayrllmasl kaydlyla,Ettitim Kampus Alaninin KcntscI Dё nu§um ve Geli,im Alanl kapsamina allnmasinda

MudurluЁumuzce sakinca gё rulmemcktedir``§ eklindedi■

Pallllakё ren Mahane Yerlesik Alanin kuzeyinde Belediyeヽ /1cclisilnizin 02.03.2012 tarih 98 saylll kararl

ile onaylanan 1/5000 Nazlm imar Planinda Ortaё Ёretim Tesisleri yapllabilmesi i9in J23B05A,J24B04B

pa■alarda EEitim Kampus Alanl planlanmasl ,arth onaylanml,tl.Daha sonra Belediyc NIIcclisimizin
01.02.2013 tarih 69 say11l kararl kurum vc kurulu,larin gё rii,Icrinin tamanllanmasl, ilnar planina esas

jeolaikJcotCknik etudlerin tamamlanmasl kaydl ile ilavc Nazlm imar Plani vc Uygulama imar Planlarl

onaylanml,tli Sёz konusu Belediyc Meclis kararlarl yuriirluEc gillllemistin Belediye ⅣIeclisimizin

03.01.2014 tarih 25 say11l kararl ile PalHlakё ren ⅣIahaHe Yeric,ik Alanl kuzeyinde Bclediyc Meclisiinizin
01.02.2013 tarih 69 say11l kararl ile sabit tutularak bu alanin doЁ usunda Karaёz kadastral yoluna kadar9

kuzeyinde Nazlin lmar Planinda bulunan 80 1netrelik yol sinlrl esas alinrak,batisinda da uydukent sinlrl esas

alinarak bu alan i9erisinde yakla,lk 500 dё numluk alanin EEitim Kampus Alanl olarak kalmasl,EEitim
Kamptis Alaninin yakla,lk 1 000 dё ntirnluk alaninda 1/5000 Nazlln lmar Planinin iptal edilmesi seklindedin

Parmakёren MahaHc Yeric,ik Alanin kuzeyinde yakla,lk 630 hektarhk alanda daha ёnceden onaylannll,

olan §artll onama i,lernlenierinin iptal cdilmesi ve Belediyc  Meclisilnizin 03.01.2014 tarih 25 saylll

kararinin iptal edilmesi uygun gё rulnl薔 ,01up 5393 sayllI Belediye kanunun 73.maddcsine istinaden ceVre
Ve SChircilik Bakanll言 lnin talebi ve Bakanlar Kurulunca bu kararin uygulanabilmesi i9in gerekli i,lemlerin

yapllmasl uygun gё riilintistiir.

Bilgilerinize arz ederiz.
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