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Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2018 yılı Nisan ayı l. birleşimi |2.04.20|
Perşembe günü saat 15:00'da yaptığı toplantısında alınan 22| sayıl.ı karardır.

T.C.
KOCAELİ ntrvÜxŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Karar No

Ir"". * B"y"rdrrİık Komisyonu Raporu l

22l

[mar ve sehircilik Başkanlığı

KONU:
Gebze Belediyesi, Hacıhalil ve Banş Mahalleleri, G22b,24a- 24b nazım imar planı

paftası, |59 ada 56 nolu parsel,l054 ada 1,2,3,4,|6, 17 nolu parseller ve 475 nolu parsel ve
kuzeydoğusunda kalan tescil hariçi alan i|e 267 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici
alanda hazırlanan Il25.000 ve 1/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği.

KoMisyoN cÖnÜşÜ:
Belediyemiz Meclisi'nin 15.03.2018 tarih ve 88.gündeın maddesi olarak görüşülen ve

Komisyonumuzun tetkikine sunulan Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Banş
Müallesi, G22b.24a- 24b nazım imar planı paftalannda kalan 1054 ada 1,2,3,4,|6, 17 nolu
parseller ve 475 nolu parsel ve kuzeydoğusunda kalan tescil harici alan i|e 267 nolu parselin
güneyinde kalan tescil harici alanda hazır|anan l/5.000 ölçekli naz|m imar planı değişikliği
teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde; Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Banş
Mahallesi, G22b.24a-24b nazım imar planı paftasında l054 ada l, 2, nolu parsellerin tamamı
ile l054 ada 3, 4, |6 ve l7 nolu parsellerin Demiryolu fonksiyonunda kalan kısmının DLH
Marmaray Bölge Müdürlüğü'nün 13.07.2017 tarih ve 2028 sayıh yazısı ve TCDD 1. Bölge
Müdürlüğü'nün 06.05.20|6 taih 258761 sayılı yazılan ile herhangi bir kamulaştırmaya konu
olmadığı, öte yandan Marmaray projesi kapsamında da yer almaması hasebiyle kullanımının
40O kişi/tıa yoğunluğa sahip Meskun Konut Alanı olarak düzenlendiği, öngörülen ilave nüfusun
donatı alanı ihtiyacının karşılanabilmesi adına Demiryolu Alanı kullanımlı 267 no|u parselin
güneyinde kalan tescil harici alanın Kültiirel Tesis Alanı, Demiryolu Alanı fonksiyonlu 475
nolu parsel ile batısında kalan tescil harici alanın Park ve Dinlenme Alanı olarak
düzenlenmesine yönelik 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi sunulduğu tespit
edilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin TCDD l. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli [l
Defterdarlığı, Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Belediyemiz Ulaşım Dairesi
Başkanlığı'ndan görüş talep edilmiş olup

-TCDD l. Bölge Müdürlüğü 05.02.20|8 tarih ve 54178 saylı cevabi yazısı ekinde yer
alan, Gebze- Köseköy 3. Hat Demiryolu Pğesine göre uygulama yapılması, mülkiyet
sınırlannın korunarak imar planlannda TCDD Alanı olarak düzenlenmesi,

- Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı 16.08.20|7 tarih ve 128651-3 saylı cevabi
ya^$ ile meri mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulama yapılması suretiyle herhangi bir
sakınca teşkil etmediği,

- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı 13.09.20|7 tarih ve 12865| saylı cevabi
ya^g ile "... bahse konu alana bağlantı sağlayan ana arterlerin projeksiyon yılında kapasite
açısından yetersiz kalacağı tespit edilmiştir. Dolavısıvla ileili alanda ekstra trafik vükü
olusturacak r.." şeklinde görüş beyan
ettiği belirlenmiştir.
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Tüm bunlann yanı sıra Kocaeli İl Defterdarlığı'ndan 02.I0.2017 tarih ve 128651-6 saylı
yaz|mızile görüş talep edilmiş olup, herhangi bir görüş alınamamış, Mekansal Planlar YaPım
Yönetmeliği'nin Dördüncü Bölüm- Mek1nsal Planlann Yapımına Dair Esaslar başlığı altında
8.Maddenin2.bendindeyeralan "...Kıırumvekuruluşlar,görüşleriniengeçotuzgüniçerisinde
bildirmek zorundadır. Garaş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma
yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz

ğinü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde Plan
hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir." hükmüne istinaden görüŞün olumlu
olduğu kabul edilmektedir.

TCDD l. Bölge Müdürlüğü'nün yazısı ekinde yer alan projeye istinaden 267 nolu
parselin güneyinde kalan tescil harici alan ve 475 nolu parsel ile batısında kalan tescil hariCi

ulu.rrn demiryolu sınırlan içerisinde yer aldığı, dolayısıyla herhangi bir fonksiyon değiŞikliğine
konu olamayacağı,bununla birlikte plan değişikliği teklifi ile öngörülen ilave nüfusun ihtiyacı
olan donatı alanlannın aynlmamış olacağı gerekçesiyle Mekansal Planlar YaPım
yönetmeliği'nin 2l ve 26. maddelerine aykınlık teşkil edeceği hususu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak teklif edilen nazrn imar planı değişikliği, 475 nolu parsel ve

kuzeydoğusunda kalan tescil harici alan l|e 267 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici

alanlann TCDD l. Bölge Müdürlüğü 05.02.2018 tarih ve 54178 saylı cevabİ ytızısına İstİnaden

teklif plan öncesi kullanımına uygun olacak şekilde düzenlenmesi, bununla birlikte öngörülen

ilave nüfusun ihtiyacı olan donatı alanlannın ayrılması adına, mülkiyeti Gebze Belediye
Başkanlığı'na ait, Demiryollan fonksiyonuna sahip 159 ada 56 nolu parselin bir kesiminin Park
ve Dinlenme Alanı olarak, 1/25.000 ölçekli nazımimar planının da ifade edilen plan kararlanna
göre düzenlenmesi suretiyle Komisyonumuzcatadilen uygun görülmektedir.

Mekönsal planlarYapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği NİP-850.213,
Nİp- s36.82 şeklinde rİN Plan İşlem Numarası) almış değişiklik teklifi 5216 saylı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7-b ve 14. maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde
görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızcadüzenlenmiştir. 05.04.20l8

Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, 12.04.20|8 tarihli meclis

toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:
Gebze Belediyesi, Hacıhalil ve Banş Mahalleleri, G22b.24a- 24b nn|m imar planı

paftası, 159 ada 56 nolu parsel,1054 ada |,2,3,4,|6, |7 nolu parseller ve 475 nolu parsel ve
kuzeydoğusunda kalan tescil harici alan i|e 267 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici
alanda hazırlanan |l25.0O0 ve 1/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve

Bayındırlık Komisyonu Raporu; komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul
edildi.
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