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Kocaeli Briyiikgehir Belediye Meclisinin 2013 yrh Ekim ayr 1. birleqimi 1. oturumu 10.10.201:

Pergembe gtinti saat 15:00'da yaptl$ toplantrsrnda ahnan 2013-587 saylh karardlr.

T.C.

KocAELi ntivUrgnHiR BELEoiYnsi
MECLiS KARARI

KONU:
Bagiskele Belediye srnrrlan igerisinde, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2013 tarih ve 341 sayrh

kararr ile onaylanan nazlm imar planr de$igikli[ine yapian itiraz.

KoMisYox cdnti$U:
"Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 55. grindem maddesi olarak goriigtilmek {izere

Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz, BaSiskele ilgesi, Bagiskele Belediyesi, Yuvacrk Mevkii,

G23c.05d nazrm, G23c.05d.lc ve G23c.05d.2d uygulama imar planr paftalar\ 875 adao 3,4, 5 ve 6 nolu

parseller, 876 ada,7 ve 8 nolu parseller ve 875 adantn kuzeyinde yer alan tescil harici alanda haztrlanan

ve Belediyemiz Meclisinin 13.06.2013 tarih ve 341 saytlt karan ile onaylanan 1/5000 Olgekli naztm imar

planr deligiklipine yasal askr siiresi igerisinde yaprlan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiqtir.

Yaprlan inceleme neticesinde; Belediyemiz, Baqiskele ilgesi, Bagiskele Belediyesi stntrlart

dahilinde, Yuvacrk Mevkii, G23c.05d nazrm, G23c.05d.1c ve G23c.05d.2d uygulama imar plant paftalan,

877 ada, l, 8, 9, l0 ve I I nolu parseller, 878 adanrn tamaml ve 879 ad41,2,3, 4 ve 5 nolu parsellerde

toplu yaprla$maya olanak saglamak amacryla haztlanan nazm imar planr degigikli[i teklifi ile, 879

adanrn kuzeyinde yer alan tescil harici park ve dinlenme alantntn 235 kigi/ha yopunlula sahip meskun

konut alanrna ilave edildigi, l/1000 uygulama imar plant olgepinde 877,878 ve 879 adalann araslnda yer

alan ve konut alanlanna ihdasr 6ng<ir0len imar yollan ile 879 adarun kuzeyinde kaldrnlan park ve

dinlenme alanrna kargrlrk mevcut nzvrm imar planrnda 235 kigi/ha yop'unlupa sahip meskun konut alanr

kullanrmrna sahip 875 ad4 3,4, 5 ve 6 nolu parseller, 876 adU 7 ve 8 nolu parseller,735 ada" I ve 2 nolu

parsellerin park ve dinlenme alanr olarak diizenlenmesinin teklif edildi[i ve Belediyemiz Meclisi'nin

13.06.2013 tarih ve 341 sayrh karan ile 879 nolu adantn kuzeyinde 800 m2 biiyiiklti$tinde otopark alanr

diizenlenmesi suretiyle tadilen uygun g6nilen nazrm imar plantna itirazlarda bulunulmuqtur.

-PEKA Enerji Mak.Turz.inqaat Mi.ih. Loj. Petr. ve Petrl. Urn. Paz. San. ve Tic. A.$. 23.07.2013

tarihli itiraz dilekgesinde, Belediye Meclisince tadilen kabul edilen naztm imar planr de$igikligi ile 879

adanrn kuzeyinde dtizenlenen otopark alantntn teklif edilen ntvlm imaqplanr deligiklipinde oldu$u gibi

t\
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konut alanr olarak diizenlenmesi talep edildigi,

{ Sayta I / 2



-Hamide KELE$ 21.08.2013 tarihli itiraz dilekgesinde, Belediye Meclisince tadilen kabul edilen

nazrm imar planr degigiklifii ile 879 adanrn kuzeyinde otopark alant diizenlendifinden maliki bulundupu

735 ada, I ve 2 nolu parsellerin park alanr kullanrmrnln konut alanr olarak d0zenlenmesinin talep edildi$i,

-Ali Osman OKUR bila tarihli itiraz dilekgesinde, maliki bulundupu parselin dni.indeki park alanrn

konut alanr olarak drizenlendifinden alanrn park kullanrmrn devam ettirilmesinin talep edildi[i,

-Hamdi, Nuri,Yusuf AKGLfNES bila tarihli itiraz dilekgelerinde, 875 nolu adantn giineyinde yer

alan park alanrnrn daha cince kendi parsellerinden terk edilmek suretiyle park alanr olarak diizenlendipi

ancak plan defigiklifi ile konut alanrna dontigtiifi.inden alanrn park kullanrmtn devam ettirilmesinin talep

edildi[i anlaqrl mrgtrr.

Soz konusu itirazlardan Hamide KELE$'e aititirann alanda Belediyemiz Meclisince kabul edilen

defigiklik sonrasl fazladan 972 m2lik bir terk iqlemi gergeklegtirilecek olmasr dolayrsryla 735 adu 1 ve 2

nolu parsellerin park alanr kullanrmlannrn konut alanr, 879 adanrn kuzeyinde yer alan otopark alanrn ise

park alanr dtizenlenmesi suretiyle itiraz komisyonumuzca tadilen uygun goriilmrigtiir. Ali Osman OKUR

ile Hamdi AKGUNE$ vd.ne ait itiraz dilekgesine konu alan yukanda da ifade edildigi iizere otopark alanr

olan krsmm park alanr olarak tadil edilmesi suretiyle uygun g6rtilmrig olup, PEKA Enerji Mak. Turz.

ingaat Mtih. Loj. Petr. ve Petrl. Urn. Paz. San. ve Tic. A.$. ye ait itiraz ise alantn komisyonumuzca park

alanr olarak belirlenmesi ile ilgili gerekgenin de$igmemesi dolayrsryla itiraz komisyonumuzca uygun

gdriilmemiqtir.

3194 sayrh lmar Kanunu'nun 8-b maddesine istinaden, 5216 Sayrh Yasantn 7-b, 14. maddelerine
gdre Belediyemiz Meclisinde g6r0giilerek karar verilmek tizere ig bu rapor tarafimtzca dtizenlenmigtir."
23.09.2013

$eklindeki imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu, 10.10.2013 tarihli meclis toplanttstnda
g6rtiqtilerek miizakere edilmi gtir.

KARAR:
Bagiskele Belediye srnrrlan igerisinde, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2013 tarih ve 341 sayrh

karan ile onaylanan n.vtm imar planr defigikli[ine yaprlan itiraz ile ilgili lmar ve Bayrndrrltk Komisyonu

Raporu, CHP Meclis Grubu Uyeleri; fahri ORENGUL, $aban SARIGULLE, Ali HAYMANALI, Fikret

GOKMEN, Mehmet Ali KAPLAN, Prnar NAAK, Yagar SONMEZ, Fahrettin BUYUKO6LU, Stileyman

TANYILDIZ, Zeynel SARIKAYA' nrn ret oylanna kargrn, oygoklu[u ile kabul edildi.

lJ.t.Iatzotz

Kerim BUYUK Erdolan GUNAY
KATIP UYE (1. Yedek)KATiP UY
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