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Konu İmar ve Bayndırlık Komisyonu Raporu

Dairesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Evrak Tarih ve No 09.02.2018 20l 8-1 8330

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2018 yılı Nisan
Perşanbe günü saat l5:00'da yaptığı toplantışında alınan 220

ayı 1. birleşimi |2.04.201
avılı karardır.

KONU:
Gebze ve Çayırova Belediyeleri, Gebze ve Çayırova İlçesi sınırlan içerisinde "İzmit -

İstanbul D-1O0 Devlet Yolu Çayrova Kavşağı Revizyonu Pğesini" nin imar planlanna

aktanlması ile ilgili l/50000 ölçekli çewe düzeni, ll25.000 ve l/5000 ölÇekli n.Lzrm ile 1/l000

ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

KoMisyox cÖnÜşÜ:
Belediyemiz Meclisi'n in |5.02.201 8 tarih ve 96. gündem maddesi olarak görüŞülen ve

Komisyonumuaın tetkikine sunulan Belediyemiz,Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, ve ÇaYrova
İlçesi, Çayrova Belediyesi, sınırlan içeresinde yer alan "İstanbul - İzmit Dl00 Devlet Yolu

Çayırovakavşagı Revizyonu Avan Projesi" ile ilgili Belediyemiz Ulaşım Dairesi BaŞkanlığı

tarafindan oluşturulan pğenin imar planlanna aktanlması amacıyla hazırlanan 1/50000 ölÇekli

çewe düzeni, 1125000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile l/1000 ölçekli uygulama imar

planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

yapılan inceleme neticesinde; Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Çayırova
İlçesi, Çayrova Belediyesi Çevre Düzeni Nazım ve Uygulama imar planı paftalannda,

. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Tem Otoyolu Gebze Batı ÇıkıŞı,
Dl00 karayolu, Çayrova Kent MerkeziveDanca Kent Merkezi bağlantılarını sağlaYan

kavşağın geometrisinde düzeltmeler yapılarak kavşağı kullanacak araÇlanna daha

güvenİi ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanan
projenin meri imar planlanna aktanlması,

. Gebze Dl00 kenan yenilenecek alanalar kapsamında ticaret alanı kullanımında kalan

5'729 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda söz konusu pğe kapsamında yaPılan

düzenlemeler sonucunda söz konusu parselde yapılması gereken kısmı kamulaŞtırmanın

parsel cephesindeki yol fazlası alan ile dengelenerek giderilmesi,

ile ilgili 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, I125000 ve l/5000 ölçekli naz|m ve l/1000 ölÇekli

uygulama imar planı değişikliği teklifi sunulduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; Belediyemiz,İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan,

oazım imar planı ana kararlan, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykınlık teŞkil

etmediği belirlenen l/50000 ölçekli çevre düzeni planı, ll25000 ve l/5000 ölÇekli nazlm Ve

l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi
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Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği Kocaeli 1/50.000

iç»r-2ıs,138, Gebze Bölgeİi |l25.00o NiF-ııo,zo, çayrova Bölgesi |l25.0OO NİP-4lZ4.,_8,

Gebze 1/5000 Nip_850,2O8, 1/1000 Uİp-13753,6, Çayırova l/5000 NIP-851,74, 1/1000 UIP-

2|200,8, şeklinde PİN (Plan İşlem Numarası) almış 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18-c

maddesi ve 5302 saylı İl Özel İdaresi Kanununun 6.maddesi, b bendi,2. fikrası ve 521.6 saYh
Büytikşehir Belediyesi Kanunu'nun7-b,7-cve 14. maddelerine göre Belediyeıniz Meclisinde
görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca diizenlenmiştir. 02.04.2018

Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, |2.04.20|8 tarihli mecliS

toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:
Gebze ve Çayrova Belediyeleri, Gebze ve

İstanbul D-100 Devlet Yolu Çayırova Kavşağı
aktanlması ile ilgili l/50000 ölçekli çewe düzeni,
ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili
komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği

Çayrova İlçesi sınırları içerisinde "Izmit -

Revizyonu Pğesini" nin imar planlarına
1/25.000 ve l/5000 ölçekli nazllm ile 1/l000
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu;

ile kabul edildi.

Katip Uye
Tuba ŞENSOY
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