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Konu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Dairesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Evrak Tarih ve No 09.03.2018 20l8-E|2924

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2018 yılı Nisan ayı l. birleŞimi |2.04.201.8

Perşembe günü saat 15:00'da yaptığı toplantısında alınan 212 sayılı karardır.

KONU:
Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.b4, G23b-23d naz:lm ve G23b.23d.ld

uygulama imar planı paftalannda kalan imar yollanna ilişkin hazırlanan Il25.000 ve 1/5.000

ölçekli naz:ım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

KoMisyoN cönÜşü:
Belediyemiz Meclisinin l5.03.2O18 tarih ve 85. gündem maddesi olarak görüŞülen ve

Komisyonumuzun tetkikine sunulan Belediyeıniz, Derince İlçesi, Derince Belediyesi, Çınarlı
Mahallesi, G23b23d nazım imar planı paftasında 4968 ada l nolu parselin batısında kalan

kuzeydoğu- güneybatı istikametli imar yoluna ilişkin hazırlanan |125.000 ve 1/5.000 ölÇekli

flazım,l/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca incelenmiŞtİr.

Yapılan incelerne neticesinde; Belediyemiz, Derince İlçesi, Derince Belediyesi, Çınarlı
Mahallesi, G23b.b4, G23b.23dnazım ve G23b,23d.ld uygulama imar planı paftalannda 4968

ada l nolu parselin batısında, kuzey-güney istikametli l/25.000 ölçekli nazlm imar planlnda

20.00 mt, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlannda ise 12.00 mt

genişliğindeki imar yolunun, bölgedeki yoğun kentsel faaliyetlerden kaynaklanan trafİk

yoğunluğunun azaltılması ve meri nazım imar planı kararlannın alt ölçekli planlara aktanlması

adrna, söz konusu imar yolunun istikameti ve bağlantı yollan ile civannın düzenlenmesine

ilişkin |125.000 ve l/5.000 ölçekli naz:ım, l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğİ

teklifinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafindan hazırlandığı belirlenmiŞtir.

Büse konu talebe ilişkin Belediyemiz Etüt ve Pğeler Dairesi Başkanlığı'ndan görüŞ

talep edilmiş olup 19.01.2018 tarih ve208290 sayılı cevabi yaz|s| ekinde iletilen proje dayanak

alınİcak şekilde düzenlenmesi suretiyle herhangi bir sakınca teşkil etmediği anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak; meri mevzuat ve temel planlama prensipleri ile nazım imar planı ana

kararlanna aykınlık teşkil etmeyen Il25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazlm ve l/1.000 ölÇekli

uygulama imar planı değişikliği teklifi imar yolunun kuzey kesiminin mülkiyete uygun olacak

ş"Üla", 3042 nblu adanın Konut Alanı kullanımının kaldınlarak, Park Alanı ve İmar Yolu
olarak değiştirilmesi ile birlikte, 3041 nolu adanın Konut Alanı kullanımında kalan kesiminde

nüfus yoğunluğu, yapılaşma koşullan ve yüzölçümünün korunarak, kuzey kesimindeki Park ve

Konut Alanı kullanımlarının formunun düzenlenmesi suretiyle Komisyonumuzca tadilen

uygun görülmüştür.
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Mekansal PlanlarYapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği NİP-83S.13, NİP-
846,38, UİP_ 1600.49 şeklinde PİN (Plan [şlem Numarası) almış değişiklik teklifi 5216 saylı
Kanunun 7-b ve 14. maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde gönişülerek karar verilmek
iizere iş bu rapor tar afımızca diizenlenmi ştir. 04. 04. 20 l 8

Şeklindeki İmar ve Bayndırlık Komisyonu Raporu, 12.04.2018 tarihli meclis
toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:
Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.b4, G23b.23d nazlım ve G23b.23d.ld

uygulama imar planı paftalannda kalan imar yollanna ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve l/5.000
öİçekli ıaz|mve li|.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayndırhk
Komisyonu Raporu; komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
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