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Konu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Dairesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Evrak Tarih ve No 0g,02.20|s Izoı8-l8925
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2018 yılı Nisan ay 1. birleŞimi |2.04.20|8
Perşembe günü saat l5:00'da yaptığı toplantısında alınan 2|9 sayılıı karardır.

KONU:
Gebze Belediyesi sınırlan içerisinde "Gebze D100 Karayolu Geçişi Projesi" nin imar

planlanna aktanlması ile ilgili 1/50000 çewe düzeni planı, |l25.000 ve 1/5000 ölçekli nazlm
ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

KoMisyoN cönüşü:
Belediyemiz Meclisi'nin |5.02.2018 tarih ve 95. gündem maddesi olarak görüşülen ve

Komisyonumuzun tetkikine sunulan Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Çewe
Düzeni Nazım ve Uygulama imar planı sınırlan içerisinde Belediyemiz Ulaşım Dairesi
Başkanlığı tarafından oluşfurulan projenin imar planlanna aktanlması amacıy|a hazırlanan
l/50000 ölçekli çewe düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli ıaz:ım imar planı ile l/l000 ölÇekli
uygulama imar planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde; Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Çevre
Düzeni Nazım ve Uygulama imar planı paftalannda Ulaşım Dairesi Başkanlığına tarafından

Gebze TEM Doğu kavşağı ile D100 Eskihisar kavşağı arasında halihazırda 2x2 o|an devlet

yolunun genişliğinin 2x3 genişliğe çıkartılması, Genze kent merkezinde yer alan Anibal
Kavşağı ve bağlantı yollannın D100 Devlet Yolu ve Kent Merkezİne bağlanan yollarla entegre

edilmesi, pğe sınırlan içerisinde D100 Devlet Yolu kuzey ve güneyine tek yön çalışan
yanyollar ilave edilerek araç trafiğinin düzenlenmesi, Gebze şehirler arası otobüs terminaline
ulaşımın daha güvenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıylahazırlanan projenin meri imar planı
paftalanna aktanlması ile ilgili 1/50000 ölçekli çevre dtizeni planı, I125000 ve l/5000 ölÇekli
n.Lzım ve 1/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi sunulduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; Belediyeıniz,İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafindan hazırlanan,

flaz|m imar planı ana kararlan, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykınlık teŞkil

etmediği belirlenen l/50000 ölçekli çewe düzeni planı, ll25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Komisvonumuzca uvgun görülmüstür.

Mekansal PlanlarYapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği Kocaeli l/50.000
içne-zı8,139, Gebze Bölgesi l/25.000 ııİp-g3o,zz,Gebze l/5000 NiP-S50,209, l/1000 UİP-
367,I55, UİP- 12909,4, şeklinde eİN (elan İşlem Numarası) almış değişiklik teklifinin 5393

saylı Belediye Kanunu'nun l8-c maddesi ve 5302 saylı İl Ozel İdaresi Kanununun 6.maddesi,

bbendi,2. fıkrası ve52l6sayılı BüyükşehirBelediyesi Kanunu'nun7-b,7-cve l4. maddelerine
göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar vef\nek üzere iş bu rapor tarafirnlzca
düzenlenmiştir.02.04.20l8 l ) ?ll f)
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Şeklindeki İmar ve Bayndırlık Komisyonu Raporu, 12.04.2018 tarihli meclis
toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:
Gebze Belediyesi sınırlan içerisinde "Gebze D100 Karayolu Geçişi Pğesi" nin imar

planlarına aktanlması ile ilgili l/50000 çewe diizeni planı, Il25.000 ve l/5000 ölÇekli nazlm
İle l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayndırlık Komisyonu
Raporu; komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
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