Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Ortanca Köyünde; Toplu Konut İdaresince (TOKİ) planlı
olan, Adıyaman İli Kahta İlçesi Ortanca Köyü 126 ada 1 nolu parseldeki mülkiyeti Maliye
Hazînesine ait taşınmazın konut alanından Lise alnına, 106 ada 1 nolu (130/1) parselin temel
eğitim okulu alanından ortaokul alanına ve 108 ada 1 nolu (132/1) parseldeki sağlık tesisi
alanı ile 107 ada 1 nolu (131/1) parseldeki anaokulu alanının birleştirilerek il okul alanına
dönüştürülmesine yönelik Eğitim Tesisi amaçlı İmar planı değişikliğinin İl Genel Meclisinin
25.11.2015 tarih ve 279 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
İl Genel Meclisinin 25.11.2015 tarih ve 279 sayılı kararı, 03.12.2015-01.01.2016
tarihleri arasında İl Özel İdaresinin İlan Panosunda askı ilanında kalacak olup; itirazı olan
kişiler 01.01.2016 tarihi mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğüne konu ile ilgili itirazda bulunabilirler.
NOT: 01.01.2016 tarihinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kararın asıldığı tarih
: 03.12.2015
Kararın indirildiği tarih :
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Bayindırllk Kom,isyonu tarafından hazırlanan, Toplu Konut İdaresince fTOKn
planı, olan, Ad,yaman ili Kahta İlçesi Ortanca Köyü 126 ada i nolu parseldeW m S Maifve
Hazînesine ait taşınmazın konut alanından Lise alnına, 106 ada 1 nolu (130/1) parselin temel
aPanTîle*107 ada™ 1 n o l u ' alanma ve 108 ada 1 ™lu (132/1) parseldeki sağlık tesisi
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(131/1), parseldeki anaokulu alanının birleştirilerek il okul alanına
donu^urulmesme yönelik Eğitim Tesisi amaçlı İmar planı değişikliği ile ilgili 23 11 2015 tarih
ve 2015/040 sayılı rapor üzerinde yapılan görüşmeler sonunda;
^.11.2015 tarih

i Tc^ u ^0nut İdaresince (TOKİ) planlı olan, Adıyaman İli Kahta İlçesi Ortanca Kövü 126
ada 1 nolu P a r s e l d e k i mülkiyeti Maliye Hazînesine ait taşınmazın konut alanında J ü s e alnına
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(132/1) parseldeki sağlık tesisi alanı ile 107 ada 1 nolu (131/1) parseldeki anaokulu
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dönüştürülmesine yönelik Eğitim Tesisi amaçlı İmar planı
değişikliğinin 5302 sayılı II Özel idaresi Kanunun 10/c maddesine göre rapor doarultusunria
S 1 n ™ 225.11.2015
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karar verildi.
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