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Salihli Belediye Meclisi 5393 Saydı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03/07/2018 günü 
saat 21.00 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 25 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ: 10 EK:2- Mithatpaşa Mahallesi 207 ada 2 parselin (Altınordu 
Ortaokulu) İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 

Manisa İli Salihli İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 207 ada 2 parsel için Salihli Kaymakamlığı 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.07.2018 tarih 12671042 sayılı yazısı ile " İzmir 2 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.05.2017 tarih 8247 sayılı kararı 
doğrultusunda, Altınordu Ortaokulu için çekme mesafelerinin 5.00 ı r fye düşürülmesi" talep 
edilmiştir. 

Söz konusu parsel Maliye hazinesi mülkiyetine ait olup, taşınmaz korunması gerekli kültür 
ve tabiat varlığı alanında kalmaktadır. Parsel, İlköğretim alanında, taşıt yollarından 10.00 m 
yapı yaklaşma mesafeli, Emsal : 1.00, Yençok: 4 kat olarak onaylı imar planında yapılaşma 
koşulu belirtilmiştir. 

Taşınmaza ilişkin daha önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 07.04.2017 tarih 4782598 
sayılı yazı ile çekme mesafesinin düşürülmesi talep edilmiştir. Gelen talebe istinaden, 
Belediyemizin 05.05.2017 tarih 7697 sayılı yazısı ile taşınmaza ilişkin yapı yaklaşma 
mesafesinin düşürülmesinde sakınca olup olmayacağına ilişkin kurul görüşü sorulmuş olup, 
Kurulun 26.05.2017 tarih 8247 sayılı kararı ile " Parseldeki tescilsiz yapıların yıkılmasında 
2863 sayılı yasa açısından sakınca olmadığına, parselde tescilli okul yapısından 20 m 
çekilerek, bodrum+3 katlı ve hmax: 10.50 olacak şekilde ve parsel sınırlarından 5 m çekilerek 
ilave okul binası yapılabileceğine, buna uygun olarak hazırlanacak imar durum belgesi ve 
tescilli yapıya uygun mimari özelliklere sahip tip proje olmayan uygulama projesinin 
hazırlanarak kurulumuza iletilmesine, belirlenen imar durumuna uygun ve Mekansal Planlar 
Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanacak plan değişikliğinin belediyesince değerlendirilmesi " 
şeklinde karar verilmiştir. Konu Salihli Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih 78 sayılı kararı 
ile kurul kararı doğrultusunda ve tarafımıza iletilen plan değişikliği doğrultusunda, kurul 
kararında belirtilen hususlara uyulması ve taşınmazın doğusundan ve kuzeyinden 5.00~er m, 
batısından ve güneyinden 10.00'ar m yapı yaklaşma mesafeli, E=1.00 Yençok = 10.50 m 
((Bodrum+3 kat), tescilli yapı hariç) şeklinde plan değişikliği oybirliği ile uygun bulunmuştur. 

Daha sonra tekrar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 20.02.2018 tarih 3641611 sayılı yazısı 
ile "207 ada 2 parsel 5993.34 m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Altınordu 
Ortaokuluna (B+Z+3) MEB 2014 .20 .0 .0 tip projeli, inşaat alanı 6127.00 m2 olan 20 derslik ek 
bina*--yapılması düşünüldüğü, İnşaat alanının taşınmazın yüz ölçümünden büyük olması 
nedeniyle emsal/o-anının 2"ye çıkarılması ve dört cepheden çekme mesafesinin 5 (beş) 
metreye düşürüjmeşi" talep edilmiştir. 
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Kuruluna sorulmuş olup, 20.04.2018 tarih 345701 sayılı kurul kararı ile "Mithatpaşa 
Mahallesinde, 2. (ikinci) grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Altınordu Ortaokulu 
binasının bulunduğu tapunun 31 pafta, 207 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
parselde E= 2.00, Yençok: 4 kat olması ve taşınmazın taşıt yollarından yapı yaklaşma 
mesafesinin 5.00 ırf ye düşürülmesine ilişkin plan değişikliği yapılmasının uygun olmadığına, 
26.05.2017 tarih ve 8247 sayılı kararımızda belirlenen imar durumuna uygun ve Mekansal 
Planlar Yönetmeliği çerçevesinde Belediyesince hazırlanacak plan değişikliğinin kurulumuza 
iletilmesine karar verildi" şeklinde görüş tarafımıza iletilmiştir. 

Bu nedenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talebinin Salihli Belediye Meclisince 
değerlendirilerek karara bağlanmasını müsaadelerinize arz ederim. Plan ve Proje Müdürlüğü. 

KARAR: Mithatpaşa Mahallesi 207 ada 2 parselin (Altınordu Ortaokulu) imar plan 
değişikliği talebi komisyonda incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi yapılan oylama 
sonunda meclis mevcudunun oy birliği ile kabul edilmiştir. 


